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HISTORY 

Mariia Huk 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

THE STATUS OF REFUGEE WOMAN DURING 
THE FIRST WORLD WAR: ESSAYS  
TO THE CONTEMPORARY UKRAINIAN 
HISTORIOGRAPHY 

The article aims to assess the status of refugee woman during the First World War in Ukrainian 
historiography. This  article  describes  the  state  of  contemporary  development  of  the  topic  by 
researchers, highlights issues that are of interest to Ukrainian researchers studying the refugee 
movement  in  the  First  World  War  and  analyzes  the  role  that  women  play  in  these 
studies.We have  found  that  the  study  of  refugee  history  is  gaining  its  momentum. Ukrainian 
scientists  have  written  several  monographs  and  explorations  which  are  directly  or  indirectly 
related to the fates of women who were forced to change their  lives. For the first time Europe 
faced the large‐scale phenomenon of refugees in the years of the First World War. At that time, 
the movement of people forced to relocate in the territory of the Russian and Austro‐Hungarian 
empires  gained  extraordinary  power.  Ukrainians,  Poles,  Lithuanians,  Byelorussians,  and  other 
nationalities were massively evacuated or expelled from Western Ukraine. 
Keywords: woman, First World War, refugees, displaced persons, camps, historiography 

Every year in June, the whole world celebrates World Refugee Day. Today, this problem has become 
urgent for most of the countries. In 2018, 70 million IDPs were registered in the world. Every refugee has 
their own story and their own lost and broken life. 

For the first time Europe faced the large-scale phenomenon of refugees in the years of the First 
World War. At that time, the movement of people forced to relocate in the territory of the Russian and 
Austro-Hungarian empires gained extraordinary power. Ukrainians, Poles, Lithuanians, Byelorussians, and 
other nationalities were massively evacuated or expelled from Western Ukraine. 

Quite a long time, the social side of the war has been ignored by scientists because they have 
considered just political or military aspects. Gradually, the study of refugee history during the First World 
War suffered the "social turn". In this article, we have decided to explore the place of refugee women 
in contemporary Ukrainian historiography. 

The territorial boundaries of the study are eastern and western Ukrainian lands that were part of the 
Russian and Austro-Hungarian empires. 

With the outbreak of war, the Austrian police regime was established in Galicia. It provided 
the neutralization of the Russian Empire’s supporters. Thousands of Ukrainians were executed, arrested or 
moved to concentration camps with their families. The prisoners were sent to Thalerhof in Styria and 
Terezin to Ogryn in northern Bohemia. 

The number of the victims and the amount of people who had suffered from the Austrian repression 
still remains the matter of dispute. According to Ivano-Frankivsk historian V. S. Velykochii the main 
reason for the uncertainty is "that a number of contemporary authors, not only in historical syntheses but 
in special generalizing studies, prefer to rely on their predecessors rather than on source-analysis"1. Some 
scholars continue to rely on V. Osechynskyi’s assertion that more than 60,000 people were victims of the 
fight with mass espionage and sabotage, and another 100,000 have died in the camps. The historian 
O. Mazur, correcting views of his predecessors, based on his own calculations proves that there were about 
7,000 people in Thalerhof from Galicia and more than 1 thousand from other regions. According to 
S. Popyk, the number of innocently executed Ukrainians is not countable. Some resources may give 
                                                      
1 Великочій, В. (2010). Австро-Угорська політика в Галичині періоду Першої світової війни: штрихи 
до аналізу української історіографії. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст., 17, 382. 
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the actual number of victims, for example, by the inscription on the tombstone at the Thalerhof cemetery, 
about the deaths of 1767 people from Galicia and Bukovina. As well as a deputy statement in the Austrian 
parliament says it could be about two thousand Ukrainian victims1. I. R. Berest conclusions are based on 
the memories of V. Makovskyi and the appeal of Ambassadors K. Levytskyi and V. Singalevych to his 
Excellency the Prime Minister in the case of the death penalty and internment in Eastern Galicia: "at the 
end of September 1914 there were up to five thousand interned persons, and at the beginning of November 
of the same year there were more than eight thousand"2. Unfortunately, the researchers do not determine 
the number of women separately from the general number of prisoners and refugees. 

It should be noted that contemporary Ukrainian historiography has several works dedicated 
specifically to concentration camps. I. Berest, V. Surnin 3, V. Burdiak4 are engaged in the development 
of this issue. The researchers use and supplement the works of their predecessors, including V. Makovskyi, 
V. Vavryk, V. Osechynskyi. Unfortunately, the life of women in the camps is not specifically considered by 
researchers. But witnesses testify that people often came to the camp with their families, so the work 
of these authors are important for understanding the conditions for women in these camps. After analyzing 
the memories of the prisoners themselves and periodical press releases, the researchers note horrible 
circumstances of life, absence of not only elementary life conditions at the beginning, but also the absence 
of housing, sanitary facilities, epidemic diseases and inhumane abuse by Austrian military. 

Refugee movement has also become very powerful. The Austrian authorities had opened the refugee 
camps as well. Lviv researcher I. Berest divided such camps into mono-national and mixed camps. 
The mono-national camps are the Gmind (the largest camp in Lower Austria), the Wolfsberg (Carinthia) for 
Galician Ukrainians, and the Grödig (near Salzburg) for expatriates from Volyn. The mixed camps are 
the Ukrainian-Romanian camp Auberholabrun (Lower Austria), the Ukrainian-Polish camp Hotsen (Czech 
Republic), Gaya, Nicholsburg, Moravian Tribov, Moravia Ostrava (Moravia), Bruke (Vltava) and others. 
The researcher also used archival data for the other refugee camps. According to the Imperial Ministry of 
Interior, there were 7450 Galician refugees in Gmind at the end of July 1917. In addition, according to the 
same report, there were 7913 people in Gredig in 1917. In the Auberholabrun camp there were 
1806 Ukrainian refugees from Galicia and Bukovina. There were also small temporary camps, such as Gaya 
in Moravia (530 Ukrainians in 1917), Nicholsburg in Moravia (283 Ukrainian refugees in 1917), Moravian 
Tribov, Bruke on Vltava, Moravia Ostrava, and others5. Unfortunately, a separate number of women is not 
identified among the numbers of prisoners and refugees. S. Popyk has provided some information about 
the number of women there. Based on V. Makovskyi’s testimony, he claims that there were 16,800 women 
who voluntarily or involuntarily left Gmind for work in 1915, 8675 in 1916, and 6880 in 19176. 

I. Berest, S. Popyk, O. Bezhuk are modern Ukrainian researchers who study the problems of life 
in the refugee camps of Galicia and Volhynia. 

The researcher from Lviv O. Bezhuk has fully devoted two of her articles to the problems of women, 
namely their cultural and educational activities in the Gmind camp. Through her research, we get to know 
the names of women who in difficult conditions of the camp were able to organize education for the children 
and the young people, as well as theatrical and educational life. These were Olha Tyshynska-Bachynska,  
Katrya Grynevycheva, Ivanna Vitoshynska, Kateryna Navrotska, Maria Nazarukivna, Maria and Elysaveta 
Protsivny, Stefania Tsipanovska, Evheniya Kalytovska, Evdokia Stakhova, Maria Dombrovska7.  
                                                      
1 Великочій, В. (2010). Австро-Угорська політика в Галичині періоду Першої світової війни: штрихи 
до аналізу української історіографії. Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст., 17, 382. 
2 Берест, І. (2006). Виселенці та біженці з Галичини й Волині в роки Першої світової війни. Вісн. Нац. ун-ту 
Львів. політехніка, 571, 202. 
3 Сурнін, В. (2014). Терезин і Талергоф – табори смерті Першої світової війни. Науковий вісник 
Ужгородського університету, серія Історія, 1 (32), 79-89. 
4 Бурдяк, В. (2000). Становище галицьких українців на початку Першої світової війни:соціологічний ракурс. 
Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи. Чернівці, 286-291. 
5 Берест, І. (2006). Виселенці та біженці з Галичини й Волині в роки Першої світової війни. Вісн. Нац. ун-ту 
Львів. політехніка, 571, 202. 
6 Попик, С. (1999). Українці в Австрії 1914-1918. Австрійська політика в українському питанні періоду 
Великої війни. Київ;Чернівці: Золоті литаври, 83. 
7 Бежук, О. (2013). Культурно-освітня праця “жіночого комітету” у таборі українських біженців та виселенців 
м. Гмінд (1916–1918 рр.). Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. Ґжицького, 15, 1 (3), 63. 
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The researcher presented a general description of women’s life and publicized the diverse activities of the 
Women’s Committee, which was founded in 1916. She was the first person who paid attention to the 
physical and psychological suffering of these women: “The most affected were the women which were 
forcibly separated from their families. They were losing their own children in the camp due to illness and 
malnutrition; they could not claim proper living or working conditions. Those women who were shouldered 
the overwhelming burden of physical and psychological strain became the organizers of the spiritual life of 
their countrymen at the camps"1. The researcher identified the following activities of the Women’s 
Committee: elimination of illiteracy, fundraising and purchase of textbooks and literature; reading the 
history paper with the aim of promoting the formation of national consciousness in the expat community; 
commemoration of historical events and persons; the organization of concerts and theatrical performances. 
The researcher found in the archival documents that this committee was initiated the joining the young men 
to the ranks of Ukrainian Sich Riflemen2. According to O. Bezhuk, the women were also involved in 
medical services at the camp. In addition, a Samaritan Aid workshop was created there. This group 
consisted of women and young girls from the committee. They led courses on sanitary hygiene in the 
barracks, helped the sick and the weak people there. The committee had set up the special kindergartens 
(child protection) to take care of orphans3. Particular attention in the article was paid to the main activities 
of the Women’s Committee, such as – school education for all children and embroidery courses for the 
women and girls. According to the researcher, the committee has successfully developed a program of 
study: subjects in the program, as well as practical classes "of crafts and baking, metalwork, joinery, 
tailoring, blacksmithing". The life out of school was actively organized: workouts, walking, concerts, 
dancing and singing. To overcome the psychological distress, more than 300 women in the barracks were 
involved in embroidery, they created patterns of their native lands. That embroidery was so masterful that 
"about 1000 embroideries from the Gmind camp were exhibited in Vienna and Stryi at the agricultural 
exhibitions"4. O. Bezhuk found that the committee women raised money and prepared to open a monument 
and a chapel in honor of those killed in the camp. However, the camp was liberated and the residents had 
returned to their homes, so this plan was not realized. 

S. Popyk and I. Berest have also examined in more detail the mode of life and living conditions of 
the Ukrainians in Austro-Hungarian camps. Unfortunately, they mentioned the women only occasionally 
and in some camps. For example, in I. Berest’s article, we find information about the women when he 
mentioned school education in the camps and the opening of Women’s workshop there5. S. Popyk noted the 
education of 85 women who had attended special tailoring and sewing courses in Wolfsburg6. 

The number of refugees from the territories of Galicia, Volyn, the Kingdom of Poland to the 
Russian Empire was significantly high. This was facilitated by the deportation measures of the Russian 
command and the voluntary evacuation. In 1915-1917 years approximately 6 010 928 
to 6 560 009 refugees (according to various sources) were in the Ukrainian territory. In October 1918, 
approximately 1.4 million refugees were located in the Kharkiv and Katerynoslav Railway Nodes7. 
For a long time, the First World War was considered by the researchers as the first and foremost 
"factor of revolution". Only recently the Ukrainian researchers have focused their attention on the 
significance of this war for all inhabitants of Ukraine. The scientists note the real boom "in the field 
of research on various social aspects of the First World War in Ukraine..., where the problem 

                                                      
1 Бежук, О. (2013). Культурно-освітня праця “жіночого комітету” у таборі українських біженців та виселенців 
м.Гмінд (1916–1918 рр.) Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. Ґжицького. 15, 1 (3), 62. 
2 Бежук, О. (2013). Культурно-освітня праця “жіночого комітету” у таборі українських біженців та виселенців 
м.Гмінд (1916-1918 рр.). Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. Ґжицького, 15, 1 (3), 64-65. 
3 Ibid, 65. 
4 Ibid. 
5 Берест, І. (2006). Виселенці та біженці з Галичини й Волині в роки Першої світової війни. Вісн. Нац. ун-ту 
"Львів. політехніка", 571, 203. 
6 Попик, С. (1999). Українці в Австрії 1914-1918. Австрійська політика в українському питанні періоду 
Великої війни. Київ;Чернівці: Золоті литаври, 71. 
7 Жванко, Л. (2008). Біженство Першої світової війни: історіографія проблеми чи проблеми історіографії? 
Історіографічні дослідження в Україні: Зб. Наук, 18, 381. 
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of refugees in this context has become one of the main topics"1. Our task was to determine is there 
the same boom in the history of the refugee women. 

The issues of displaced persons in Ukraine were studied by L. M. Zhvanko, T. I. Lykhachova2, 
T. I. Lazanska 3, O. V. Serdiuk4; at regional levels – L. Bagas5, O. V. Oliynyk6, S. V. Gvozdyk7, 
V. A. Parkhomenko8. The activities of charitable organizations on refugee issues are being studied 
by O. M. Donik 9, N. Zagrebelna, and I. Koliada10. 

A significant range of issues and conclusions on this subject are formulated in L. Zhvanko’s research. 
She had grouped the information about women to the separate study, when she prepared a monumental 
monograph on refugees. For the first time, the researcher shows a complete picture of the refugees’ 
everyday life, their living conditions, psychological insecurity and the tragedy of displaced women. 
The author noted that, based on the data from the Tetiana’s Committee for the three provinces 
(Katerynoslavska, Podilska and Poltavska) the women made up 56% of the total number of refugees, and 
even 71% in Katerynoslavska province. She determined that 30% of all women were between 15 and 
60 years old11. 

T. I. Lazanska, using data collected by the PZF Committee, also concluded that the majority of the 
refugees were women, children and the elderly – 70%, including 26,9% were women. "Among these 
11,800 families, there were 11.3% that had no adult men at all. Single people accounted for 9,7%. As the 
refugee movement intensified, the percentage of families living without men (i.e. without able-bodied 
persons) increased, as well as the number of orphans. In September 1915, there were 17.8% per 
100 families without men, 25.4% in October and 32.7% in December". 

Quite interesting, from the point of view of the statistical material, is the article by Khmelnytsky 
historian L. Bagas, who explored the lives of refugees in the Podillia region. She is one of the few to 
mention some specific data of numbers of refugee women. Of course, her data refer to only one Yampilskyi 
district. "On January 3, 1915, the disposer of Yampil reported to the governor of Podillia that as of January 
1, 1915, the district had 237 refugees, of whom 81 were women and 132 were children. By nationality: 
58 people – Malorussians, 125 people – Poles, 5 people – Latvians, 13 people – Rusyns, 36 people – 
Jews"12. However, this gives the possibility to suggest that statistics about women were given and, thus, can 
be searched and researched in regional archives. 

Kharkiv researcher T.M. Lykhachova focuses on Polish refugees. In her dissertation, she determined 
that women, children and the elderly were also predominant among the refugees from Poland since the Poles 

                                                      
1 Реєнт, О., Янишин, Б. (2005). Україна у Великій війні 1914–1918 рр.: основні дослідницькі напрямки 
в сучасній українській історіографії. Історичний журнал, 1, 48. 
2 Лихачова, Т. (2015). Допомога біженцям у Російській імперії за часів Першої світової війни: законодавчий 
аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки, 24,  
153-158. 
3 Лазанська, Т. (2009). Становище біженців України в роки Першої світової війни. Проблеми історії України 
ХІХ – початку ХХ ст., 16, 196-240. 
4 Сердюк, О. (2002). Біженство в Україні під час Першої світової війни. Проблеми історії України ХІХ-поч. 
ХХст.4, 111-132. 
5 Багас, Л. (2007). Вирішення проблем біженців у Подільській губернії під час Першої світової війни. Наук. 
зап. Сер.: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 12, 171-174. 
6 Олійник, О. (2016). Галицькі біженці на Поділлі періоду Першої світової війни (1914–1916 рр.). Освіта, 
наука і культура на Поділлі, 23, 270-278. 
7 Гвоздик, В. (2012). Становище біженців в Олександрівському повіті Катеринославської губернії в умовах 
Першої світової війни (1915-1916 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 
університету, XXXIV, 70-74. 
8 Донік, О. (2005) Громадська благодійність в роки Першої світової війни. Проблеми історії України  
ХІХ – початку ХХ, 9, 61-87. 
9 Ibid. 
10 Загребельна, Н., Коляда, І. (2006). Велика Війна: Українство і благодійність (1914-1917 рр.): монографія. 
Київ: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Ін-т Історії України НАН України, 194. 
11 Жванко, Л. (2012). Біженці Першої світової війни: український вимір (1914-1918 pp.). Xарків.: 
Віровець А. П. «Апостроф», 54. 
12 Багас, Л. (2007). Вирішення проблем біженців у Подільській губернії під час Першої світової війни. 
Наук. зап. Сер.: Історія / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 12, 172. 
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also filled up the ranks of the army1. Most of the women comprised 75% of the disabled, who needed both 
financial support, work, housing and everything needed. Considering cultural and educational work among 
Pole refugees, the author noted that the issue of education for refugee Poles was in the first place, so many 
educational institutions, including women, were opened to various organizations and individuals. 

The First World War opened the door for a broad public initiative – the creation of charitable 
organizations for the benefit of the mobilized and their families, the wounded, and refugees. The topic 
of charity is quite popular among a number of Ukrainian researchers such as O.M. Donik, N.I. Zagrebelna, 
F. Stupak. They study the work of various organizations, such as the Princess Tetiana Mykolaivna 
Foundation, the Committees of VZS and VSM of the Southwest Front, and others for the benefit of 
refugees. Although researchers are more interested in the history of the foundation, the directions, and 
results of the work, however, their works are of value for the study of the fate of refugees, since they can 
find factual information about the opening of hostels, financial aid, employment of refugee women. 
"In addition, in order to provide the population with earnings, in the mid-summer of 1916, the VZS PZF 
Committee organized 18 small workshops – repair, sewing, footwear making, embroidery, and needlework, 
which were scattered throughout the Southwest Front"2. 

Historians who study everyday life during the war, including Yu. Dzhumyga 3, T. Herasimov4, 
E. Kyriyenko5, include consideration of deviant behavior, including refugee women, in their studies. 
The researchers have linked the rise in urban prostitution with the advent of a large number of women who 
lacked protection, jobs, housing, the opportunity to feed themselves and their children. 

Analyzing some particular features of research, we can say that among historians there is 
an increasing interest in the study of social relations at the micro-level. There are studies about life, 
emotions, psychological stress, the everyday worries of women who were forced to change their daily lives. 
It should be noted that there is still not enough of such works. However, the existing achievements of 
Ukrainian researchers in these issues create a favorable ground for search work and actualize the need 
to create a complex study of the lives of refugee women during the First World War. 
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TOURIST ACTIVITY OF UKRAINIAN INSTITUTIONS 
OF SECONDARY EDUCATION IN THE EARLY  
20TH CENTURY 

The research is devoted to the history of tourism activities of Ukrainian institutions of secondary 
education  in  the  Russian  Empire  in  the  early  20th  century.  The  stage  of  the  emergence  of 
Ukrainian tourism in institutions of secondary education within the Russian Empire began in the 
late 1870s and was driven by changes in the political, socio‐economic and cultural life caused by 
the  Ukrainian  national  revival  and  the  liberal  reforms  of  the  1860s –  1870s.  The  period  of 
formation came from 1901 – 1917 and was characterized by the encouragement of the profile 
ministry  to  conduct  educational  excursion  and  tourist  trips  for  the  pupils  of  educational 
institutions.  The  excursions  required  considerable  organizational  and  intellectual  training  for 
both  teachers  and  students.  Moscow,  the  Crimea  and  the  Caucasus  were  the  most  popular 
destinations  among  the  excursionists  of  the  early  20th  century;  they  visited  mostly  religious 
buildings and museums, and also made promenades through the city. 
Keywords: tourism, study excursion, Naddnipryanskа Ukraine, the national revival, liberal 
reforms 1860–1870s. 

The tourist activity of Ukrainian educational institutions has accumulated considerable experience 
over the 100 years of its existence. The relevance of the study of the history of tourism activities 
of Ukrainian institutions of secondary education in the Russian Empire in the early 20th century consists 
of the fact that this problem in historical science is overlooked. At the same time, some aspects of the 
experience of the excursion business development in Ukraine have not lost their relevance today. 

The issues of genesis and the establishment of tourism activities of Ukrainian institutions 
of secondary education have not been adequately covered in national historiography. Vitaliy Sarbei1, 
Evgeniia Siavavko, and Hanna Skrypnyk2 study in part the historical conditions of formation of the 
Ukrainian excursion business. The historian Oleksandr Popov addressed the problems of tourism 
development in the Crimea during the tsarist times3. Evheniia Molochko in her scientific research revealed 
the problem of organizing and conducting excursions by the Crimean Mountain Club in the late 19 – 
early 20 centuries4. 

The source of the study consists of the normative documents, which covered various aspects of the 
organization of tourist activities of institutions of secondary education in the Russian Empire in the early 
ХХth century5, as well as published reports and descriptions of the educational excursions conducted, for 
example, in the First Kyiv Gymnasium6,7, Kyiv Theological Women’s School8, Odessa Railway School9. 
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2 Смолій, В. А. (ред.) (2008). Історія української культури. Українська культура ХІХ століття. Київ: Наукова 
думка, 4, 1. 
3 Попов, А. Д. (2006). Симферопольская мужская казенная гимназия и ее учебные экскурсии. Историческое 
наследие Крыма, 12-13, 116-120. 
4 Молочко, Є. (2010). Вивчення, популяризація та охорона пам’яток історії та культури Севастополя: 
екскурсійна діяльність у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Краєзнавство, 1-2, 149-155. 
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ІІ. Петербургъ; Кіевъ: Сотрудникъ, 199-211. 
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The author aims to reveal various aspects of the development of tourist activity of Ukrainian 
institutions of secondary education in the Russian Empire in the early twentieth century. To achieve this 
goal, the following tasks were set: to determine the chronological frameworks of the stages of origin and 
formation of tourist activity of Ukrainian institutions of secondary education; to analyze the state policy 
regarding this problem; and to determine the place of educational excursions in the public education 
system, to reveal the components of preparation for conducting educational excursions, to find out routes 
and excursion programs. 

The emergence of Ukrainian tourist activity, including this of educational institutions, began in the 
territory of the Russian Empire in the late 1870s. This process was caused, first of all, by the Ukrainian 
national revival, characterized primarily by the “increasing public interest in the historical past, language 
and ethnic and cultural traditions of the people, and intensive development of national consciousness”1. 
These processes were accompanied by the creation of scientific, cultural and educational centers, local 
history societies and museums. The formation of collectible monuments of Ukrainian history and culture 
and the creation of museums in Ukraine began in the early nineteenth century; at the turn of the nineteenth 
and twentieth centuries specialized museums appeared. However, only in the late nineteenth century 
museum items became public property, and museums began to make excursions, including those for 
students of educational establishments. 

Secondly, the development of tourism in Ukraine was influenced by the reform of administrative and 
political governance in the 1860s and 1870s. Zemstva, created after the reform of 1864, played a great role 
in the upturn of the level of education and national consciousness of population2, in particular, they 
organized study tours for students. The reforms have also expanded the ability of the population to take 
an active part in entrepreneurial activity, which in turn has influenced the creation of specialized tourist-
excursion companies in Ukraine. 

The stage of formation of the Ukrainian tourist school occurred in 1901 – 1917. Due to the expansion 
of transport infrastructure, including the creation of railway networks in Ukraine at the end of the 
nineteenth century, and because of the establishment of a constant connection on the Dnieper and Volga, 
there were qualitative positive changes in the tourist activity. Ukrainian excursionists were able to visit 
cities both within the Russian Empire and abroad. The World War І had a devastating effect on all spheres 
of life and activity of the Ukrainian population, and tourism was not an exception. 

The establishment of tourism in educational institutions was initiated by the circular of the Minister 
of Education to the trustees of educational districts from August 2, 1900, under No. 20115. It stated that the 
mandatory summer work for pupils established in 1873 should be abolished because it was ineffective. 
However, the official emphasized that it would be undesirable to leave the pupils for a long vacation time 
alone with themselves3. Therefore, this time should be used to develop students’ individual inclinations and 
to promote their self-actualization. 

At the same time, the management of the educational institutions and the pedagogical councils had to 
organize educational walks, excursions and trips for the students. According to the Minister, these forms 
of holidays should bring families and schools, students and teachers closer, and this fact would in turn 
ensure the prosperity of the educational institution. Moreover, it was necessary to experimentally determine 
whether such excursions should be introduced as a mandatory component of the educational process 
in order to make “teaching in secondary school more lively and visual”4. 

Study excursions were introduced gradually and soon became popular within students and their 
teachers. Not only did they expand their horizons, enrich new knowledge and spiritual values, but they also 
helped to overcome the monotony of everyday life, to establish dialogical relations between representatives 
of different nations. 

Different specialized tourist and excursion societies and clubs were organized on the territory of the 
Russian Empire in the period under review. For example, the Kyiv Committee of the Russian Society 
of Tourists, the Crimean Mountain Club, the Kyiv Society for Hobbyists of Social Knowledge, the Kyiv 
                                                      
1 Смолій, В. А. (ред.) (2008). Історія української культури. Українська культура ХІХ століття. Київ: Наукова 
думка, 4, 1. 884. 
2 Сарбей, В. Г. (1999). Національне відродження України. Київ, 164. 
3 Ананьин, С. А., Цитрон, М. Л. (ред.) (1911). Педагогическій календарь-справочникъ на 1911-1912 учеб. Годъ, 
ІІ. Петербургъ; Кіевъ: Сотрудникъ, 200. 
4 Ibid. 
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Representation of the French Touring Club (“Touring-Club de France”) and so on were organized. 
However, it should be noted that in the first decade of the twentieth century the management of educational 
institutions refrained from cooperating with such societies. Self-guided tours cost less. 

The revolutionary sentiment that has taken place in the society of the Russian Empire in the last years 
of the tsarist existence has been reflected in the rules of study tours’ execution. In the circular of the trustee 
of the St. Petersburg educational district from February 28, 1911, it was stated particularly that among the 
sightseers – students of institutions of high education – there could be politically unreliable persons. For 
this reason, the Ministry of the Interior should be provided with lists of sightseers, indicating the cities they 
were to visit1. 

One of the first in the Ukrainian lands within the Russian Empire was the First Kyiv Gymnasium that 
began to conduct educational excursions for its students. In particular, in 1901, its students visited the 
Caucasus and the Crimea2, and the following 1902 – Moscow, St. Petersburg, Finland, Revel (now Tallinn), 
Riga and Vilno (now Vilnius)3. 

Excursion routes were developed by teachers of educational institutions. The duration of the journey 
ranged from 2 to 3 weeks, but some reached about 6 weeks4. For example, the route of excursions of the 
Second Kyiv Women’s Theological College in 1903, designed for 18 days, had the following form: Kyiv – 
Moscow – Sergiyev Posad – Yaroslavl – Nizhny Novgorod – Kazan – Saratov – Voronezh – Kyiv5. In turn, 
the students of the Odessa Railway School made a two-week trip in 1909 on the route: Odessa – Poltava – 
Kharkiv – Moscow – Odessa6. However, during the stop in Kharkiv, only a few desperate teachers were 
able to visit the city, as it became known that there was a severe epidemic of typhus in the city. The 
students of the First Kyiv Gymnasium in 1901 spent a six-week educational journey on the following route: 
Kyiv – Katerynoslav – Vladikavkaz – Tiflis – Baku – Batumi – Sevastopol – Sukhumi – New Athos – 
Theodosia – Yalta – Bakhchysarai – Kyiv7. 

Moscow, as well as the Crimea and the Caucasus were the most popular among Ukrainian sightseers 
in the territory of the Russian Empire in the early twentieth century. Among the types of excursions can be 
identified sightseeing tours around the city (walking, skating, by tram), visiting religious buildings 
(churches, monasteries, mosques) and museums (historical, artistic, ethnographic, polytechnic, natural). 

In particular, the most popular tourist sites in Moscow in the early twentieth century were the 
Kremlin (The Cathedral of the Dormition, the Cathedral of the Archangel, Cathedral of the Annunciation; 
Kremlin Armoury, Grand Kremlin Palace; Tsar Cannon), Red Square (Saint Basil’s Cathedral, Monument 
to Minin and Pozharsky, Lobnoye Mesto), Cathedral of Christ the Saviour, Tretyakov Gallery, The State 
Historical Museum, Rumyantsev Museum, the Moscow Provincial Zemstvo Craft Museum and the 
Zoological Garden. 

History teacher Art Zaks (1878 – 1938), who had managed numerous trips of the pupils of the 
Russian Tеnуshevsky School and Forest Commercial School and at the same time during 1908 – 1915 led a 
special course of excursion business in the St. Petersburg Academy, formulated the practical advices for 
organization of educational trips. 

First, Art Zaks advised to use travel books and maps, issued by the military topographic management 
of the General Staff, in the development of the excursion route. The cost of one sheet of card is 50 kopecks. 
To prevent damage to the card from the rain, it is advisable to use special bags from rubber overlay. 
                                                      
1 Ананьин, С. А., Цитрон, М. Л. (ред.) (1911). Педагогическій календарь-справочникъ на 1911-1912 учеб. Годъ, 
ІІ. Петербургъ; Кіевъ: Сотрудникъ, 202. 
2 Посадский, И. В. (ред.) (1901). Экскурсія на Кавказъ и въ Крымъ учениковъ Кіевской 1-й гимназіи въ 1901 году. 
Кіев: Лито-типографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко. 
3 Посадский, И. В. (ред.) (1902). Экскурсія учениковъ Кіевской 1-й гимназіи въ Москву, С.-Петербургъ, 
Финляндію, Ревель, Ригу и Вильну. Кіев: Тип. Т-ва И. Н. Кушнеровъ и Ко. 
4 Посадский, И. В. (ред.) (1901). Экскурсія на Кавказъ и въ Крымъ учениковъ Кіевской 1-й гимназіи въ 1901 году. 
Кіев: Лито-типографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко, 3. 
5 Ді-й, В. (1904). Экскурсія воспитанницъ 2-го Кіевскаго женскаго училища Духовнаго ведомства летомъ 1903 г. 
(Изъ заметокъ и наблюденній спровождавшаго). Киев: Типорграфія Императорскаго университета св. 
Владиміра, 7, 16, 22, 28, 31, 40, 42. 
6 [Б.г.]Экскурсія учащихся Одесскаго железнодорожнаго училища въ Полтаву, Москву и обратно. [Б. м.]: 
[Б. и.], 4, 8, 11. 
7 Посадский, И. В. (ред.) (1901). Экскурсія на Кавказъ и въ Крымъ учениковъ Кіевской 1-й гимназіи въ 1901 году. 
Кіев: Лито-типографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко, 3. 
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Secondly, it is necessary to appropriately process the literature on history, geography, industry, etc. 
of the settlements that are planned to visit when thoroughly studying the route of the excursion. A list of 
museums, religious buildings, and historical sites is also worth listing. 

Thirdly, when planning a trip, one should previously correspond with local teachers, cultural and 
educational associations, arrange accommodation and agree upon other assistance. 

Fourth, the organizers of the excursion must obtain permission from the management of the 
educational institution and inform the governors of the respective provinces about the time of arrival of the 
sightseers, the composition of group, the route of the excursion. 

Fifthly, Art Zaks also provided practical advice on how to make the calculation of the trip. It should 
include fare, fee for transportation of the luggage to the train station, accommodation and luggage storage 
places, as well as food and sightseeing. In addition, unpredictable costs should be taken into account1. 

Interesting and detailed information on such expenditures is contained in the description of a 13-day 
tourist trip of the students of the Odessa Railway Society to Poltava and Moscow in 19092. In addition to 
the cost of food (183 rubles 14 kopecks), there were also expenses for the delivery of luggage to the stations 
and from the stations, the purchase of soap, ice, travel by tram, various entertainment, etc. (36 items in all) 
for the sum of 65 rubles 40 kopecks. 

The Pedagogical Calendar-Handbook for the 1911-1912 Academic Year contains the rules of travel 
for students during study tours. They specify, in particular, that the head of the tour group must, in advance, 
but no later than one week before the scheduled departure, notify the head of the station and indicate: a) the 
number of sightseers; b) the number of persons who will accompany them; c) the trip is paid or is free of 
charge; d) departure stations; e) the terminal station; e) the path of the chosen excursion destination; e) 
stations of intended stops; g) the duration of stops at these stations; g) the days of predicted round trip3. 

In 1902 the state provided and approved privileges for travel by trains for sightseers from institutions 
of low and secondary education and those who accompanied them. In particular, from May 15 to September 
1, as well as during the Easter and Christmas holidays and Masliana week, these categories paid 50% of the 
cost of an adult passenger ticket when traveling in class III cars4, and if the distance is up to 50 miles the 
travel was free5. Therefore, these privileges facilitated the development of the excursion business and 
encouraged students to participate in excursions. 

The vast majority of excursions were conducted on the territory of the Russian Empire, but there 
were some that went beyond its borders. These include trips to the Austro-Hungarian Empire, France, 
England, Constantinople etc. In this case, it became necessary to issue a foreign passport. For this purpose, 
it was necessary to contact the Office of the Governors-General, and in the province – to the Office of the 
Governors. Minors and marriages had to be granted permission by their parents and men respectively. For 
each foreign passport (without limitation of the number of persons specified therein) a fee of 15 rubles was 
set for every six months, 30 rubles for every year6 etc. 

The excursion required careful preparation of the students, including intellectual one. The greatest 
success in this was achieved by the First Kyiv Gymnasium. In particular, teachers of this educational 
institution read a series of lectures with demonstration of illustrative material with the help of the “magic 
lantern” (projection apparatus) for their students before the trip to the Caucasus and the Crimea. Thus, 
history teacher M. Lyatoshinsky (father of the composer Borys Lyatoshinsky) gave lectures on the history 
of the Caucasus; geography teacher M. Cherkunov told about the Georgian Military road; teachers 

                                                      
1 Ананьин, С. А., Цитрон, М. Л. (ред.) (1911). Педагогическій календарь-справочникъ на 1911-1912 учеб. годъ. 
Ч. ІІ. Петербургъ; Кіевъ: Сотрудникъ, 195-198. 
2 [Б.г.]Экскурсія учащихся Одесскаго железнодорожнаго училища въ Полтаву, Москву и обратно. [Б. м.]: 
[Б. и.], 30-31. 
3 Ананьин, С. А., Цитрон, М. Л. (ред.) (1911). Педагогическій календарь-справочникъ на 1911-1912 учеб. годъ. 
Ч. ІІ. Петербургъ; Кіевъ: Сотрудникъ, 206. 
4 Ананьин, С. А., Цитрон, М. Л. (ред.) (1911). Педагогическій календарь-справочникъ на 1911-1912 учеб. годъ. 
Ч. ІІ. Петербургъ; Кіевъ: Сотрудникъ, 209. 
5 Ді-й, В. (1904). Экскурсія воспитанницъ 2-го Кіевскаго женскаго училища Духовнаго ведомства летомъ 
1903 г. (Изъ заметокъ и наблюденній спровождавшаго). Киев: Типорграфія Императорскаго университета св. 
Владиміра, 1. 
6 Ананьин, С. А., Цитрон, М. Л. (ред.) (1911). Педагогическій календарь-справочникъ на 1911-1912 учеб. Годъ, 
ІІ. Петербургъ; Кіевъ: Сотрудникъ, 210. 
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of Russian literature M. Petrov told about the nature of the Caucasus in the works of Mykhailo Lermontov; 
and P. Kohut told about Oleksandr Pushkin in the context of the student excursion to the Caucasus and 
the Crimea; physics teacher D. Izvekov told about oil; private associate professor at St. Volodymyr 
University V. Sovynsky introduced the students to the rules of creating botanical and zoological 
collections; and student Syrota performed several songs on the piano in order to familiarize himself with 
the nature of oriental music1. 

Before the second study tour to Moscow, St. Petersburg, Finland and the Baltic, the lecturers of the 
First Kyiv Gymnasium also read a series of lectures. Teacher of history P. Bodiansky gave lectures on the 
history and main sights of Moscow, and M. Lyatoshynsky lectured on the history of the cities of the Baltic 
and Northwest Territories; the teacher of Russian literature M. Petrov delivered the lecture about St. 
Petersburg; the teacher of drawing organized the lecture on art museums in Moscow and St. Petersburg2. 
It is noteworthy that these lectures were attended not only by future sightseers, but also by other 
gymnasium students. 

An important element of preparation to the excursion was the equipment of sightseers. Teacher of the 
Tver Theological College N. Vasyliev, who organized excursions for his students, in particular to Kyiv and 
Moscow3, distributed items of equipment for items of public and personal use. Items for public use included 
a map and plans of the area, a compass or boussole, roulette 5-10 sazhen, аn English rope of 100 arsins, 
binoculars, camera, first aid kit (Botkin powder, breast powder, mint drops, iodine tincture, collodion, boric 
acid, dental drops, vaseline, lard, bandages, thermometer, etc.), stock of ropes, threads, needles, wire, 
several penknives, pliers, awl, scissors, two enameled teapots (large and small), tea, sugar, food, canned 
food, matches and candles. 

Items for personal use included an excursion bag, one or two linen sets, 2 towels, a light bedding or 
plaid, a small light pillow, a comb, a toothbrush, a soap, a light spare pair of shoes, a stock of buttons, 
threads, several needles, knife, fork, wooden table spoon and tea spoon, enameled or aluminum mug, small 
enameled or aluminum cup, a plate, a notebook in a cover made of rubber overlay, a book for reading4. 
These things were recommended to be folded into a “Swiss Rucksack type excursion bag”5, which could be 
purchased from the Guards Officers’ Economic Society store (St. Petersburg) or can be made from a 
waterproof canvas with one’s own hands. Practice had shown that the number of things should be minimal 
and that the backpack, as opposed to bulky suitcases, was more convenient and mobile6. 

Usually the number of sightseers ranged from about 307 to 508 people and even more9. So, for 
example, the leaders of the excursion trip of the Odessa Railway School, in order to maintain order, united 
the students into small groups, headed by elders, chosen by the students themselves10. The appointment of 
elders also facilitated the process of nutrition of sightseers: elders received a pie for the whole group and 
subsequently distributed a peace for everyone. 

                                                      
1 Посадский, И. В. (ред.) (1901). Экскурсія на Кавказъ и въ Крымъ учениковъ Кіевской 1-й гимназіи 
въ 1901 году. Кіев: Лито-типографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко, 4-5. 
2 Посадский, И. В. (ред.) (1902). Экскурсія учениковъ Кіевской 1-й гимназіи въ Москву, С.-Петербургъ, 
Финляндію, Ревель, Ригу и Вильну. Кіев: Тип. Т-ва И. Н. Кушнеровъ и Ко, 3-4. 
3 Васильев, Н. М. (1914). Экскурсия учеников Тверского духовного училища в Новый Иерусалим и Москву. 
Тверь: [Б. в.]. 
4 Ананьин, С. А., Цитрон, М. Л. (ред.) (1911). Педагогическій календарь-справочникъ на 1911-1912 учеб. годъ. 
Ч. ІІ. Петербургъ; Кіевъ: Сотрудникъ, 198-199. 
5 Ibid, 199. 
6 Ді-й, В. (1904). Экскурсія воспитанницъ 2-го Кіевскаго женскаго училища Духовнаго ведомства летомъ 
1903 г. (Изъ заметокъ и наблюденній спровождавшаго). Киев: Типорграфія Императорскаго университета 
св. Владиміра, 45. 
7 Посадский, И. В. (ред.) (1901). Экскурсія на Кавказъ и въ Крымъ учениковъ Кіевской 1-й гимназіи въ 
1901 году. Кіев: Лито-типографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко, 10. 
8 [Б.г.]Экскурсія учащихся Одесскаго железнодорожнаго училища въ Полтаву, Москву и обратно. [Б. м.]: 
[Б. и.], 31. 
9 Ді-й, В. (1904). Экскурсія воспитанницъ 2-го Кіевскаго женскаго училища Духовнаго ведомства летомъ 
1903 г. (Изъ заметокъ и наблюденній спровождавшаго). Киев: Типорграфія Императорскаго университета 
св. Владиміра, 2. 
10 [Б.г.]Экскурсія учащихся Одесскаго железнодорожнаго училища въ Полтаву, Москву и обратно. [Б. м.]: 
[Б. и.], 29. 
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As for nutrition, sightseers mostly used their own supplies in the trains or steamers. In settlements 
they ate mainly in the places of temporary residence. Sometimes they hire a special cook who cooks lunch 
for a fee1. 

When being in the train or steamboat or in rainy weather, the sightseers spent their leisure in various 
activities. They read, played chess, checkers and dominoes, solved scientific puzzles, sang and played 
musical instruments23. Usually, almost all sightseers kept diaries or made short travel notes. Some diaries 
differ in complete coverage of what they have seen and demonstrate the students’ observation. 

Thus, the stage of the emergence of Ukrainian tourism in institutions of secondary education within 
the Russian Empire began in the late 1870s and was driven by changes in the political, socio-economic and 
cultural life caused by the Ukrainian national revival and the liberal reforms of the 1860s – 1870s. 
The period of formation came from 1901 – 1917 and was characterized by the encouragement of the profile 
ministry to conduct educational excursion and tourist trips for the pupils of educational institutions. 
The excursions required considerable organizational and intellectual training for both teachers and students. 
Moscow, the Crimea and the Caucasus were the most popular destinations among the excursionists of the 
early twentieth century; they visited mostly religious buildings and museums, and also made promenades 
through the city. In the future, it is worth exploring the development of tourism in domestic educational 
institutions during the Ukrainian Revolution of 1917 – 1921. 
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1901 году. Кіев: Лито-типографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и Ко, 9. 
3 [Б.г.]Экскурсія учащихся Одесскаго железнодорожнаго училища въ Полтаву, Москву и обратно. [Б. м.]: 
[Б. и.], 31. 
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HOLLYWOOD AND PUBLIC HISTORY:  
BIOPIC AND THE FORMATION OF PERSONAL IMAGE IN  
THE AMERICAN CULTURE DURING THE FIRST HALF  
OF THE 20TH CENTURY 

The  article  examines  the  process  of  creating  an  image  of  historical  figures  in  the  public 
consciousness  of  Americans  during  the  first  half  of  the  twentieth  century.  The  author  used 
biographical  films that were shot  in Hollywood from 1909 to 1940 as the basis of the analysis. 
The article examines  the degree of development of  the movie  industry  in  the United States  in 
the early twentieth century and outlines the popularity and accessibility of this type of leisure for 
ordinary  citizens.  In  the USA were  created  all  conditions  for  the  formation  of  the  image  of  a 
historical personality among a wide audience. 
The author of  the article concluded  that biographical work of any  format  (including cinema)  is 
both  a  construct  of  its  author  and  the  socio‐cultural  reality  in which  he  or  she  lived.  Specific 
examples show that biographical works depicting the lives of historical figures with a particular 
pattern of behavior create their image in the public consciousness. But at the same time, these 
works serve as a source for learning about public preferences, values or experiences. 
Keywords: biography, biographical cinema, social consciousness, American culture. 

Одним з найбільш популярних і давніх способів створення життєпису людини, її образу та 
закріплення його у суспільній свідомості є біографія. Будь-яка її форма (від академічної, написаної в 
університетах до популярної, спрямованої на масового споживача), є водночас конструктом і автора, 
який її створив, і соціо-культурної реальності, в якій він проживав. Відповідно, біографічний твір 
виступає не лише джерелом інформації про життєдіяльність особистості, яка в ньому описана. 
Спосіб, в який зображена життєдіяльність людини та історичні умови її існування, також може 
продемонструвати культурні та ціннісні орієнтації суспільства, у якому був створений біографічний 
твір. Інакше кажучи, біографії різного формату можуть слугувати джерелом вивчення політичних, 
ідеологічних або ціннісних орієнтацій суспільства, в якому вони були створені. 

Метою цього дослідження є з’ясування особливостей формування образу особистості 
у біографічних фільмах в одному з найбільш впливових світових центрів їхнього продукування – 
Голлівуді. Окрім цього ми ставимо за мету проаналізувати культуру американського суспільства та 
особливості сприйняття ним певних політичних або зовнішньополітичних процесів, дослідивши 
біографічні фільми першої половини ХХ століття. 

Для досягнення цієї мети, необхідно виконати такі завдання: 
1. Визначити особливості розвитку кіноіндустрії в США впродовж першої половини 

ХХ століття та формування інфраструктури розповсюдження кінострічок серед широкої публіки. 
2. Визначити особливості та критерії біографічного фільму, створеного у Голлівуді. 
3. З’ясувати тенденції у відборі головних героїв біографічних фільмів, а також виявити 

взаємозв’язок між стрічкою біографічного характеру та соціо-культурними процесами, які 
відбувались в американському суспільстві у першій половині ХХ століття. 

Кіноіндустрія США почала свій активний розвиток ще на світанку ХХ століття. Перший 
біографічний фільм в Голлівуді був знятий у 1909 році, після чого кількість стрічок, присвячених 
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життєдіяльності різних особистостей невпинно зростала. По всій території країни будувалися 
кінотеатри, а кіностудії намагалися задовольнити шалений попит американців на новий 
вид дозвілля. На 1916 рік по всій країні нараховувалось близько 21 тис кінотеатрів1, які кожного дня 
відвідувало близько 25 млн осіб2. Інші данні говорять, що у 1922 році кінотеатри щотижня 
відвідувало приблизно 36% усього населення США (близько 40 млн осіб). Наприклад, у місті Толідо 
(штат Огайо), в якому у 1919 році проживало 243 тис осіб, щотижневе відвідування місцевого 
кінотеатру сягала 316 тис осіб, тобто 130% від загальної кількості населення3. Ці данні засвідчують 
величезний інтерес американців до кіно і їхнє бажання його переглядати. Реагуючи на цей попит, 
приватні компанії і кіностудії побудували в країні розгалужену інфраструктуру створення і 
розповсюдження фільмів, борючись за свого глядача. Очевидно, що з часом популярність 
кінотеатрів падала, а їхнє місце займали більш зручні і доступні способи перегляду фільмів. Однак 
на масштаби кіновиробництва в країні це жодним чином не впливало4. 

Отже, вже у першій половині ХХ століття в США існували усі умови для показу кінострічок 
у неймовірно великих масштабах. Серед іншого, ці кінострічки включали й біографії різних 
особистостей, які потрапляли у центр уваги компаній, студій, продюсерів та режисерів. 

На наш погляд, одночасний перегляд мільйонами глядачів стрічки про життєдіяльність та 
творчість певної людини формує у колективній свідомості набагато потужніший образ, ніж на це 
здатні, наприклад, друковані видання різного характеру. Варто зауважити, що у цій статті ми 
не розглядаємо питання історичної достовірності біографічних фільмів у порівняно із академічними 
текстами. Ця проблема потребує окремого дослідження5. У центрі нашої уваги перебувають питання 
створення образу особистості у колективній свідомості громадян шляхом продукування біографій 
різного формату. У цьому випадку будь-який біографічний твір, включно з фільмом (критерії 
типологізації біографічного фільму будуть розглянуті нижче), грає важливу роль для досягнення 
мети дослідження. 

Відтак постають питання про процес відбору героя біографічного фільму, способу зображення 
не лише його життя, але й історичного контексту, в якому він існував. Окрім цього варто звернути 
увагу на соціальні, політичні, культурні або ідеологічні передумови створення біографічного фільму 
і простежити зв’язок між ними та змінами у характері кінострічок, присвячених біографії певної 
особистості. Будь-який біографічний твір (кіно, художній або академічний текст) конструює образ 
людини під певним кутом зору, враховуючи соціо-культурний контекст, в якому він створюється. 
Це стосується як образу окремої людини, так і її оточення й історичної епохи, в якій вона 
проживала. 

На відміну від інших жанрів, критерії типологізації біографічного фільму визначити достатньо 
складно. Як і будь-яке інше кіно, байопік (від англ. Biopic – біографічний фільм) має елементи 
творчого вимислу і художні засоби вираження, які використовують автори задля отримання 
драматичного ефекту. Завдяки цьому підсилюється переконливість створеного образу людини, 
у певний спосіб демонструється її поведінка та спосіб мислення у взаємовідносинах із оточуючим 
світом. Однак часто історії реальних людей використовуються митцями як відправні точки для руху 
творчої уяви, які вони згодом використовують у своїх творах, не спираючись на джерела і вільно 
інтерпретуючи життя героїв. Саме тому нам варто чітко визначити ту категорію фільмів, яку ми 
беремо за основу аналізу. 
                                                      
1 Cook, D., Sklarh, R. (2019). History of the motion picture. Encyclopedia Britannica. 
<https://www.britannica.com/art/history-of-the-motion-picture/The-silent-years-1910-27#ref52140>  
(2019, вересень, 20). 
2 1910s: Film and Theater. Bowling, Beatniks, and Bell-Bottoms: Pop Culture of 20th-Century America. (2002). 
Encyclopedia.com. <https://www.encyclopedia.com/history/culture-magazines/1910s-film-and-theater> 
(2019, вересень, 20). 
3 Gordon, R. (2016). The rise and fall of American growth. The U.S. standard of living since the Civil War. Princeton 
and Oxford: Princeton University Press. 
4 Детально про важливість існування вільного ринку для «органічного» формування образу особистості 
в суспільстві, а також про еволюцію способів донесення цього образу до глядача можна прочитати у статті: 
Кошелєв, А. (2018). Соціально-економічні умови формування «біографічної культури» в США впродовж  
ХХ – поч. ХХІ століть. Американська історія і політика: науковий журнал, 6, 7-20 
5 Питання щодо можливості історичних кінофільмів створювати адекватну з погляду академічної історіографії 
картину минулого розглядав, наприклад, Г. Вайт у статті White, H. (1988). Historiography and Historiophoty. 
The American Historical Review, 93 (5), 1193-1199. <http://www.jstor.org/stable/1873534> (2019, вересень, 20). 
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Спираючись на класифікацію Елен Чешир1, ми не розглядаємо у ролі біографічних фільмів 
стрічки, автори яких надихнулись реальною історією людини. Ці фільми демонструють факти 
з життя певної особистості, але історія в них є повністю вигаданою (наприклад, фільм «Термінал»). 
Також у центр нашої уваги не потрапляють фільми, у яких використовуються імена реальних 
історичних особистостей, але історія в них не підтверджується документальними фактами і є 
повністю вигаданою (наприклад, фільм «Черчілль: Голлівудські роки»). Також до біографічних 
фільмів не відносяться стрічки, які змальовують історії реальних людей, але змінюють їхні імена 
(наприклад, фільм «8 миля»). 

У творах, які потрапили у центр цього дослідження, використовувалися справжні імена героїв, 
а кінематографісти зробили усвідомлений вибір розповісти історію відомої людини. Глядачі, які 
приходять в кінотеатр, вже добре знають або очікують те, що вони можуть побачити на екрані. 
Якщо герой фільму для них є новим, вони впевнені, що можуть провести дослідження для перевірки 
фактів і визначити правдивість стрічки, яку щойно подивилися2. Президент кінокомпанії «Ворнер 
Бразерс» Марк Гілл описав створення біографічного фільму як серйозний дослідницький проект. 
В умовах високого рівня інформатизації та можливості перевірити факт, розробники стрічки 
повинні ретельно вивчати реальність подій в житті людини, яка стала героєм твору3. Мова йде про 
певний баланс, який існує у сфері байопік між історичністю (правдивістю) і драмою. Образ 
різноманітних особистостей створюється, незважаючи на художній характер творів, базуючись 
на критичному ставленні до джерел. За іншим, схожим визначенням, біографічний фільм – це 
кінострічка художнього характеру, у якій розповідається про людину, чиє існування 
задокументовано в джерелах, а її історія, зазвичай, є унікальною. На відміну від інших жанрів, які 
також описують історичну дійсність, біографічний фільм виводить на перший план саме 
особистість. Її погляди на життя стають основою історії, побудованої у вигляді наративу, в якому 
складні соціальні процеси зводяться до дій окремого персонажу4. 

Як було зазначено вище, біографічні фільми з’явилися на світанку світового кінематографу. 
Це твердження справедливе для кожної держави, у якій відбувався розвиток цього напрямку 
кінотворчості (наприклад, британський фільм про королеву Вікторію 1913 року5, російський фільм 
про Петра Першого 1910 року6, австралійський фільм про англійського короля Карла ІІ 1911 року7 
та багато інших). Байопік транслюють національну самобутність на широку кінематографічну 
сцену, однак певний стандарт жанру було встановлено саме в американському Голлівуді часів 
формування великих студій, у яких формувався образ «Великої людини» як двигуна історії8. 
Біографічний фільм виконує функцію соціальної актуалізації поруч з іншими формами життєписів 
та інших творів історичного характеру, створюючи у суспільній свідомості певну модель поведінки 
та моральних цінностей, яких варто або не варто наслідувати. 

Однак у випадку з кіно в США (цілком можливо, що не лише з кіно), спостерігається інша 
важлива тенденція. В умовах ринкової конкуренції та відсутностіполітичної цензури у суспільстві, 
студії починають реагувати на попит і підлаштовуватись під нього9. Очевидно, це впливає 
на вибір героя біографічного фільму, здатного зацікавити глядача і забезпечити більші прибутки. 
Ми не можемо бути категоричними щодо точних причин появи суспільного інтересу до тієї або 
іншої особистості. Це занадто формалізувало б зв’язок між глобальними соціальними, 
                                                      
1 Cheshire, E. (2015). Bio-pics. A life in a picture. New York, NY: Columbia University Press. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Vidal, B. (2014). The biopic and its critical context. In Tom Brown (Ed.), The biopic in contemporary film culture. 
(pp. 1-32). New York & London: Routledge. Taylor and Francis Group. 
5 Samuelson, G. (Producer), Haldane, B. (Director). (1913). Sixty Years a Queen. [Motion Picture]. United Kingdom: 
Barker Films. 
6 Гончаров, В. (Режисер). (1910). Петр Великий. [Кінофільм]. Росія: кіностудія Пате. (Goncharov, V. (Director). 
(1910). Peter the Greate. [Motion Picture]. Russia: Pathe. 
7 Musgrove, G. (Producer), Longford, R. (Director). (1911). Sweet Nell of Old Drury. [Motion Picture]. Australia: 
Spencer`s Pictures. 
8 Vidal, B. (2014). The biopic and its critical context. In Tom Brown (Ed.), The biopic in contemporary film culture. 
(pp. 1-32). New York & London: Routledge. Taylor and Francis Group. 
9 Кошелєв, А. (2018). Соціально-економічні умови формування «біографічної культури» в США впродовж 
ХХ – поч. ХХІ століть. Американська історія і політика, 6, 7-20. 
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політичними або економічними процесами і їхнім проявом у біографічних творах свого часу. 
Однак навіть аналіз декількох десятків біографічних фільмів, які вийшли на територіїСША 
впродовж 1900-з – 1930-х рр. (в цей час Голлівуд ще не став фактично монопольним центром 
кіновиробництва) дає змогу говорити про існування певної взаємозалежності між суспільно-
політичними та економічними процесами і змалюванням певних особистостей у біографічних 
кінострічках, які виходили в цей час. 

З 1909 по 1917 роки (до вступу США в Першу світову війну) різними компаніями було 
створено 12 біографічних фільмів1. Навіть така невелика кількість (ми говоримо про час зародження 
і формування кінематографу в цілому), свідчить про наявність певних тенденцій і «точок 
зацікавленості» у суспільстві або, точніше, у творців кінострічок, які були представниками 
тогочасної американської культури. З 12 фільмів 4 були присвячені релігійним героям та історичним 
діячам давнини, 4 – акторам та письменникам XVII-XIX століть, 2 – героям Дикого Заходу та 
фронтіру. 

Як бачимо, в основу сюжету фільмів покладені життя (а, точніше, уявлення про ньоготворців 
стрічок) релігійних особистостей, митців та героїв далекого або нещодавнього минулого. Рівень 
політизованості цих стрічок був мінімальним, однак це зовсім не означає, що вони не містили у собі 
елементи заідеологізованості та відбитку соціо-культурної реальності, в якій створювались. Можна 
стверджувати, наприклад, що бажання змалювати життя біблійних героїв, підтверджує широку 
обізнаність тогочасного глядача у релігійній тематиці. Водночас це показує зацікавленість творців 
стрічок зіграти на цьому суспільному тренді. Кіно переважно сприймалося як елемент розваги та 
цікавого проведення часу, але також це є ще одним способом донести до широкої аудиторії певний 
погляд, ідею або проблему. Це створювало унікальну соціо-культурну атмосферу у суспільстві, 
вплив на яке відтепер здійснювався в особливо великих масштабах. Не оминув цей процес й 
змалювання життя важливих для суспільства особистостей. В умовах великої конкуренції за глядача 
(масштаби розповсюдження кінотеатрів та їхньої популярності описані вище) біографічний фільм 
потрібно було зробити і цікавим, і актуальним. 

З переліку, наведеного вище,цікавим та дещо унікальним видається біографічний фільм 
1914 року, присвячений герою Мексиканської революції, генералу Панчо Вільї2. Цікаво, що частину 
сцен у творі зіграв генерал особисто. Фактично, фільм було створено в момент, коли війна 
у Мексиці ще була у розпалі, а Панчо Вілья погодився на зйомки через те, що йому потрібні були 
гроші для продовження війни. Сам факт появи цього кінотвору говорить про зацікавленість 
американців процесами, які відбувалися у сусідній країні, і, відповідно, бажання кінокомпанії 
створити сюжет, який цей інтерес може задовольнити. Не виключено, що це перший випадок в 
американській кінокультурі, коли у центр суспільної зацікавленості потрапляє особистість, яка живе 
та діє у часи створення стрічки про неї. Вочевидь, фільм, присвячений особистості відомого 
генерала-революціонера, стає індикатором підвищення рівня суспільної зацікавленості у поточних 
політичних процесах. 
                                                      
1 Фільм 1909 року «Життя Мойсея» (Peters, M. (Producer), Stuart Blackton, J. (Director). (1909). The Life 
of Moses. [Motion Picture]. USA: Vitagraph Company of America.), фільм 1912 року «Останній бій Кастера» 
(Ince, T. (Producer), Ford, F. (Director). (1912). Custer`s Last Fight. [Motion Picture]. USA: Mutual film 
corporation.), фільм 1912 року «Ісус Назарянин» (Marion, F. (Producer), Olcott, S. (Director). (1912). From 
the Manger to the Cross. [Motion Picture]. USA: The Kalem company.), фільм 1914 року «Відбиваючись» 
(Fleming, C. (Director). (1914). Beating back. [Motion Picture]. USA: The Thanhouser Company.), фільм 1914 року 
«Дім, рідний дім» (Griffith, D. (Director). (1914). Home, sweet home. [Motion Picture]. USA: Mutual Film.), фільм 
1914 року «Юдіф з Бетуліі» (Griffith, D. (Director). (1914). Judith of Bethulia. [Motion Picture]. USA: Biograph 
Company.), фільм 1914 року «Життя генерала Вільи» (Griffith, D. (Producer), Cabanne, C. (Director). (1914). 
The life of General Villa. [Motion Picture]. USA: Mutual Film.), фільм 1915 року «Господиня Нелл» (Zukor, A. 
(Producer), Kirkwood, J. (Director). (1915). Mistress Nell. [Motion Picture]. USA: Paramount Pictures.), фільм 
1915 року «Ворон» (Brabin, C. (Director). (1915). The Raven. [Motion Picture]. USA: Essanay Film Manufacturing 
Company), фільм 1916 року «Девід Гаррік» (Lloyd, F. (Director). (1916). David Garrick. [Motion Picture]. USA: 
Paramount Pictures.), фільм 1916 року «Деві Крокет» (Taylor, W. (Director). (1916). Davy Crocket. [Motion 
Picture]. USA: Paramount Pictures.), фільм 1916 року «Жінка Жанна» (Lasky, J. (Producer), DeMille C. (Director). 
(1916). Joan the Woman. [Motion Picture]. USA: Paramount Pictures.) 
2 Griffith, D. (Producer), Cabanne, C. (Director). (1914). The life of General Villa. [Motion Picture]. USA: Mutual 
Film. 
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Велика війна, у яку США вступили у 1917 році, стала першим масштабним військовим 
досвідом країни у вирішенні конфліктів Старого світу. Травматичний для усього американського 
суспільства (яке звикло жити в ізоляції від загальноєвропейських проблем) досвід, виявився й 
у сфері кіновиробництва. Історія звичайного американського солдата, героя, який бореться 
за правду і справедливість, знаходить відгук у суспільстві. На це реагують кінокомпанії, які 
починають створювати фільми про життя реальних воїнів під час Першої світової війни, формуючи 
у суспільній свідомості як образ американського солдата, так і образ війни та її учасників. 

За 1918 рік нам вдалося віднайти чотири американських біографічних кінострічки. 
Усі вони присвячені учасникам Першої світової війни (героями фільмів стали американці або 
їхні союзники)1. Цікаво, що героями байопік в цей рік стали виключно учасники війни. 
Можливо, це пов’язано із тим, що саме у 1918 році американські солдати взяли безпосередню 
участь у боях на європейських фронтах і на цей рік припав пік суспільної тривоги. Адже 
у 1917 році, наприклад, було створено 9 біографічних фільмів, присвячених різним історичним 
особистостям. Але в жодному не було згадки про американського солдата або про війну. 
Можливо, що у 1917 році американців ця тематика цікавила менше, ніж у наступному. Або, 
принаймні, виробники фільмів не вважали вигідним створювати стрічки про це. Проте, в цей 
рік, наприклад, було створено два біографічні фільми, присвячені російському царю Миколі ІІ, 
його дружині і Григорію Распутіну2. Падіння династії Романових знаходило відгук 
в американському суспільстві, на що одразу відреагували виробники кіно. Вони доносили своє 
бачення історичних процесів і ролі видатних особистостей в них, демонструючи це величезній 
американській публіці, яка формувала власне ставлення та образ тієї або іншої людини. 
Наступний біографічний фільм, присвячений учаснику Першої світової війни, був створений 
через 13 років, у 1931 році. Але його героєм став вже не солдат, а відома куртизанка Мата Харі, 
яка була однією з найвідоміших шпигунок часів війни3. 

Занадто спрощеним буде твердження, що після 1918 року в американському суспільстві 
інтерес до війни або її наслідків зменшувався. Очевидно, що робити такі висновки на основі лише 
створених біографічних фільмів про ту або іншу особистість, було б щонайменше нерозумно. 
У наведених даних ми спробували продемонструвати те, як американське суспільство (точніше один 
з його культурних центрів – Голлівуд) реагувало та сприймало політичні, економічні або культурні 
процеси у своєму житті, шляхом створення історій певних реальних особистостей. Водночас, такі 
історії про життя реальних людей впливали на суспільство також. Адже образ особистості, 
створений у свідомості завдяки біографії, будує бачення історичної реальності, в якій ця особистість 
проживала і формує ставлення до тих або інших подій далекого або близького минулого. З одного 
боку, суспільний інтерес резонує у творців біографічного фільму, які намагаються його 
задовольнити і у такий спосіб формують свою картинку історичної реальності. З іншого боку, 
суспільний інтерес з’являється під впливом загальної соціо-культурної атмосфери та цінностей, які 
в ній панують. 

На схожий аспект створення байопік звертав увагу, зокрема, Дж. Кастен, зазначаючи, що 
в американському суспільстві відбувся поворот від «ідолу виробника» до «ідола споживача». 
За його словами, це вплинуло, наприклад, на еволюцію вибору героя біографії з огляду на його 
професію. Якщо раніше героями або певними зразками для наслідування ставали політики, 
науковці, промисловці або бізнесмени, то з часів Другої світової війни все більше у центр уваги 

                                                      
1 Фільм «Мої чотири роки у Німеччині» (Dintenfass, M. (Producer), & Nigh W. (Director). (1918). My four years 
in Germany. [Motion Picture]. USA: Warner Brothers.), «Чому Америка переможе» (Stanson, R. (Director). (1918). 
Why America will win. [Motion Picture]. USA: Fox Film Corporation.), «Жінка, яку розстріляли німці» (Plunkett, J. 
(Producer), & Adolfi, G. (Director). (1918). The woman the Germans shot. [Motion Picture]. USA: Selznick 
Pictures.), «Приватне життя солдата Пітта» (Zukor, A. (Producer), Jose, E. (Director). (1918). Private Peat. 
[Motion Picture]. USA: Paramount pictures. Усі стрічки були створені у 1918 році. Частина з них втрачена. 
2 Фільм «Падіння Романових» (Brenon, H. (Producer), & Brenon, H. (Director). (1917). The fall of Romanovs. 
[Motion Picture]. USA: First National pictures) та «Распутін – чорний монах» (Brady, W. (Producer), & Ashley A. 
(Director). (1917). Rasputin, the black monk. [Motion Picture]. USA: World Film Company). Обидві стрічки були 
створені у 1917 році.  
3 Fitzmuirice, G. (Producer), Fitzmuirice, G. (Director). (1931). Mata Hari. [Motion Picture]. USA: Metro-Goldwyn-
Mayer.  
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потрапляють спортсмени або представники сфери розваг1. Змалювання у біографічних фільмах про 
музикантів, акторів, спортсменів траєкторії життя людини від невідомості та бідності до успіху 
слугує зразком американських міфів про прагнення особистості до кращого життя і можливості 
цього досягти. З іншого боку це є алегорією самого Голлівуду. Жанр біографічного фільму зміцнив 
економічну та ідеологічну складові кіноіндустрії, завдяки яким продюсери та зірки втілили певні 
міфи та цінності і утвердили Голлівуд як окремий інститут суспільства. В той же час студійне 
виробництво біографічних фільмів призвело до стандартизації розповіді про велику людину завдяки 
контролю та саморегуляції у змісті та підходах до змалювання її життєдіяльності. Саморегуляція в 
Голлівуді відігравала і продовжує відігравати важливу роль, адже в умовах відсутності обмежень 
з боку державної цензури, студії повинні були убезпечити себе від судових позовів з боку родичів 
або інших зацікавлених осіб стосовно зображених у стрічках відомих живих або нещодавно 
померлих особистостей2. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати декілька висновків. Формування образу 
особистості, її значення в історії та культурі, є невід’ємною складовою розвитку різних суспільств. 
Створення цього образу є складним багатошаровим процесом, який залежить від специфічних для 
кожної країни культурних, політичних, економічних та соціальних умов. Одним з елементів 
створення образу історичної постаті у суспільній свідомості на початку ХХ століття стали 
біографічні фільми. 

У першій половині ХХ століття кіноіндустрія США, як також включала продукування фільмів 
біографічного характеру, розвивалась шаленими темпами. Найбільш впливовим центром створення 
життєписів у вигляді байопік в країні став Голлівуд, який сформувався як окремий інститут 
суспільства зі своїми цінностями та традиціями. Завдяки розгалуженій інфраструктурі створення та 
розповсюдження фільмів, яка виникла ще на початку ХХ століття, американське суспільство 
отримало можливість для перегляду кінострічок у величезних масштабах. Серед цих фільмів були й 
біографічні твори, які створювались відповідно до певних студійних стандартів. Кінокомпанії 
реагували на загальний суспільний інтерес, актуалізуючи життєдіяльність тієї або іншої особистості 
у суспільній свідомості. Водночас фільми, які описували життєдіяльність історичної постаті, 
формували образ її життя, поведінки, морально-етичних рис, а також політичної та культурної 
реальності, в якій вона проживала. 
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THE ACTIVITY OF MONIKA POLIANSKA –  
MOTHER SUPERIOR OF THE BASILIAN SISTERS  
IN 1917–1945 

The  paper  is  based  on  the  available  archival  sources  and  deals  with  the  activity  of  Monika 
Polianska –  the  Mother  Superior  of  the  Basilian  sisters’  convents,  during  1917–1945.  The 
cooperation  of Monika  Polianska with Metropolitan  Andrey  Sheptytskyi,  conducted  in  several 
directions (personal spiritual guidance for Mother Superior Monika as well as administrative and 
pastoral care of the then Basilian convents) has been reconstructed on the grounds of epistolary 
heritage. The multifaceted educational and charitable activities of Monika Polianska, which took 
place under difficult historical circumstances, have been described. Because of her faithfulness 
in God and the Church, Mother Monika Polianska was arrested  in 1945 and died as martyr for 
the faith. 
Keywords: the Basilian Sisters, Mother Superior, Metropolitan, convents, activity. 

The relevance of the research Mother Monika Polianska, as well as Metropolitan Andrey 
Sheptytskyi, Patriarch Josyf Slipyi, Blessed Mykolay Charnetsky and others, belongs to those figures 
whose importance grows in the course of time. Their world outlook, faith, courage, and self-sacrifice are 
a peculiar signpost for our contemporaries and future generations. During 1917-1945, Monika Polianska 
was a Mother Superior in Slovita, Zhuravno and Pidmykhaylivtsi convents. As a Prioress, 
she encouraged her sisters to wholly devote themselves to God and to serve the neighbours faithfully. 
During the German occupation of Western Ukraine, Mother Monika sheltered orphans, hid persecuted 
Jews in convents and bandaged wounded soldiers from the Ukrainian Insurgent Army. With the 
establishing of Soviet Power, in 1945, Monika Polianska was arrested for her faithfulness to God and the 
Church. At first she served her prison sentence in Stanislaviv (now Ivano-Frankivsk), suffering 
25 interrogations in the first half year, and later – in Mordovia (Siberia), where on December 26, 1951 
her heart stopped beating. Mother Monica sacrificed her life for the faith as a martyr, being an example 
of love for God and neighbours. 

The objective of the paper is to reveal the activities of Mother Superior Monika Polianska in the 
Basilian convents during 1917–1945 and to reconstruct her cooperation with Metropolitan Andrey 
Sheptytskyi through the following vectors: personal spiritual guidance for Mother Monica; the 
administrative and pastoral care of the Basilian convents of that time; educational and charitable activities 
in common with the Basilian Order. 

Sources of the study: the activities of Mother Monika Polianska were largely reconstructed on the 
basis of archival sources stored in both convent and state institutions: the Central State Historical Archive 
of Ukraine (hereinafter CSHAU) in Lviv, the Main Archive of the Sisters of the Holy Rite in Rome (Italy), 
Provincial Archive of Basilian Sisters in Fox-Chase (USA), Provincial Archive of Sisters of the Order 
of St. Basil the Great in Lviv, Archive of the Institute of Church History in Lviv (hereinafter 
AICH),Archive of the Postulation Centre for the Beatification and Canonization of Saints of the UGCC and 
Stanislaviv region Central Archive of the Committee of Ministry of State Security (CAMSS). Among them, 
the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv is especially rich in such valuable documentary 
evidence (No. 201, 358, 684). The most voluminous and informative among the documents under research 
is Monika Polianska’s correspondence with Metropolitan Andrey Sheptytskyi and other Basilian sisters. 
According to the genre classification, these are, for the most part, formal letters, messages, requests, 
responses, congratulations to the Metropolitan on his birthday, Christmas and Easter Holidays. In addition, 
Mother Monica’s informal letters can be found as well, where, she calls Metropolitan Andrey her confessor, 
opens her heart, tells about her state of mind, her struggle, temptations, declines, and also about the minutes 
of experience God’s Love and Mercy. Mother Monica Polianska’s correspondence represents little-known 
pages of her life, her faith formation, deep inner world, and life collisions which resonate with the socio-
historical events of the era. 
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Novelty of the research: for the first time an attempt to analyse the activity of Mother Superior 
Monika Polianska has been made. So far, information about her has only been published as individual 
quotations or in non-fiction publications. 

Presentation of the main research material: Monika Polianska was a gifted person with various 
talents and organizational abilities, but considered herself to be not good enough, imperfect, unworthy of 
God and people. Monika’s letters to Andrey Sheptytskyi reveals her fiery temper, strong will, wisdom and 
determination in decision-making, courage and patience in trials, and at the same time great humility before 
the Metropolitan regarding his decisions and acceptance of everything as God’s will. Unlike other sisters, in 
her letters of requests or messages, Mother Monika not only told about the problems, but also participated 
in their solutions. She expressed her suggestions, but at the same time accepted every direction of the 
Metropolitan: 

“This will of God is a lonely ray of happiness in my present life and nothing do I wish so honestly as 
that it be done. The desire for everlasting patience was fulfilled; the good Jesus fulfilled it fully. I have no 
other choice but to embrace the Holy Cross, that biggest gift of love, and follow Christ1. 

These letters show great sacrifice, respect and sincerity towards Andrey Sheptytskyi and at the same 
time testify her obedience, humble acceptance the will of God, as well as openness to the Metropolitan’s 
advice, and directions. Mother Monica’s each letter reflects a certain period of her life, revealing her 
struggle on the monastic path, her spiritual growth on the road to perfection. Thus, a letter dated April 5, 
1917, tells about the first years of Monika Polianska in the convent, about her spiritual work on herself, and 
a great desire to live in unity with Christ. “I am lively and cheerful by temperament; my whole young heart 
had strong ties with the world, and loved everything except God. Now, Christ has begun to tear apart all 
those relationships I was involved in2.” Later on, being Mother Superior of Slovita, Zhuravnoand 
Pidmykhaylivtsi convents, she wrote more about monastic affairs (buying a house, current work etc), and 
continued to describe her spiritual experience. 

Mother Monica always diminished herself, thought that she was unworthy to be Mother Superior; she 
never blamed other sisters for anything, claiming that only she was guilty: “I always say if I am good, then 
all the sisters will be good”3. It should be noted that Mother Monika’s correspondence show a great 
appreciation to God for His mercy, as well as to Metropolitan Sheptytskyi for his paternal care, spiritual 
guidance, and assistance in difficult moments in her personal life and monastic affairs. Stored 
correspondence made it possible to reconstruct a multifaceted cooperation and deep spiritual personal 
relations of Mother Superior Monika Polianska and Metropolitan Andrey Sheptytskyi, her confessor. 

Being a novice sister and feeling a deeper unity with Christ, Monica strove for a strict monastic life 
and wanted to become not a ‘home’ sister, but a sister of the so-called ‘first choir’ (a division existed in the 
Basilian convents at that time). As many did not support such a decision, she turned to Andrey Sheptytskyi 
for advice and received his approval. Her final monastic vows, Monika made as a ‘home’ sister 
in 1914 along with other four sisters4. She described that event: “What a wonderful day it was in my life! 
Christ seemed to let my soul feel His presence to do it and thus filled me with happiness”5. 

In 1917, Metropolitan Andrey appointed Monica Prioress of Slovita convent, where she became a good 
spiritual mother for the sisters. As a prioress, she encouraged her sisters to live in a community of mutual 
support and love, and wholly devote themselves to God and serve the neighbours faithfully. “Harmony and 
sisterhood love reigned in the convent”6, remembers nun Maria Dyka. At the same time, Mother Monica did 
not abandon her spiritual self-improvement, sincerely acknowledging her own infirmity and sinfulness. 
The number of letters to her confessor is the testimony of her humble submission to God’s will 7. 

It is worth mentioning that Metropolitan Andrey Sheptytskyi took care of both: the spiritual and 
material development of Ukrainian monasticism. He assumed guardianship and wardship over the Basilian 
convents; at the end of the first decade of the XX century (1911) in Galicia there were six of them: 
in Yavoriv, Slovita, Lviv, Stanislaviv, Peremyshl and Kudryntsi (present-day Ternopil region). 74 nuns 
                                                      
1 Центральний державний історичний Архів України в м. Львові, ф. 358, оп. 1, спр. 307, арк. 186-187. 
2 Центральний державний історичний архів України в м. Львові, ф. 358, оп. 1, спр. 307, арк. 9-10. 
3 Центральний державний історичний архів України в м. Львові, ф. 358, оп. 1, Спр. 307, арк. 92-95. 
4 Центральний державний історичний архів України в м. Львові, ф. 684, оп.1, Спр.2965, арк. 23. 
5 Центральний державний історичний архів України в м. Львові, ф. 358, оп. 1, Спр. 307, арк. 4. 
6 АІІЦ. Інтерв’ю Марії Ірини Дикої від 4.08.1993р. Спр. № 154, 2. 
7 Центральний державний історичний архів України в м. Львові, ф. 358, оп. 2, спр. 307. 
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lived there at that time1. In 1909, new monastic rules (the Constitution), composed and issued by Andrey 
Sheptytskyi, were adopted. Being drafted on the basis of the “Extract from the Rules of St. Basil 
the Great”2, the document was used in the process of organization and development of the Basilian sisters’ 
convents until the mid-twentieth century. According to the Constitution, each convent formed a separate 
unit including noviciates for young sisters. Those convents were managed by the community elected 
Mother Superior and under the authority of a local bishop3. 

Monika Polianska had performed her duties in the Slovita convent until 19244. On May 26, 1927, by 
the decision of the Home Council of the Slovita convent, she was appointed Prioress of a subsidiary 
convent of the Basilian sisters in Zhuravno – the village where orphanage functioned5. The sisters had been 
living and working in Zhuravno until the spring of 19296. 

A year later, in 1930, Mother Monika made a contract with Father Ivan Turkevych to acquire 
abandoned and in-debt estate of about 95 morgens of lands with a park, a house and other buildings in the 
village of Pidmykhaylivtsi (Stanislaviv region)7. Mother Monika was engaged in establishing the 
Pidmykhaylivtsi convent. However, she faced financial difficulties. In this regard, Mother Monika 
addressed to Metropolitan Andrey: “I do not wish anything, except the Holy Trinity will be wholly glorified 
in that convent and lots of saints will be born there. And if that is not the case, then I pray that the convent 
should not be there”8. Metropolitan Andrey Sheptytskyi and Father Joseph Schrevers helped Mother 
Monica to pay for the house, by lending funds which she paid off after returning from a one-and-a-half-year 
‘quest’ (donation to the monastery – author’s note) to the United States of America.9 Although, Monica 
confessed, “quests and America are two streams opposite to my nature,” but at the same time she “was 
eager to fill the house financially so that the sisters could later work quietly on the expansion of the 
Kingdom of God on earth and in their souls”10. 

On June 6, 1930, the sisters of the Slovita Convent elected Monika Polianska their Mother Superior 
(during her stay in the US)11. Metropolitan Andrey in the letter of July 9, 1931 informed her of this 
appointment, outlining the amount of new work. “Reverend Mother, you cannot have the slightest doubt 
that the will of God is for you to be a hegumeness in Slovita, and not elsewhere. Therefore, you have to 
work on the monastery to blossom again with the monastic holiness and new holy vocations. Pray hard 
enough while thinking on the plan of renovation, and decide nothing without long and enduring prayer and 
sisters’ advice. Also, if it comes to changes in liturgical or in your monastic life – decide nothing without 
the approval of the Metropolitan Ordinary. Think of a contemplative life. Being a Mother Superior, lead the 
convent for the sisters can rejoice and enjoy the peace of contemplative life, and benefit the Church in 
fulfilling the responsibilities that the Church has imposed on them in the education of orphans or at school. 

Be very careful of anything that might hurt or annoy the sisters, and then undoubtedly by the grace of 
God, in the all sisters’ and your intense prayers, the monastic life will blossom and sisters will gladly carry 
the cross following the Saviour on the way to the sanctity of souls12. 

Mother Monika humbly accepted these tasks, although she preferred hermitage with all her heart. 
In her letters she continuously asked the Metropolitan to fulfil her dream of hermitage. “I was the reason 
for disappointment and suffering for those around me so often”, and in retreat I wished to expiate for all 
these shortcomings13. 

                                                      
1 Encyklopedia Katolicka (1995) Bazylianki. Lublin: KUL, II, 146. 
2 Конституції женьских монастирів ЧСВВ Галицкои провинціи (1909). «Витягь зь правиль св. Отца нашого 
Василія Великого уложенный для инокинь Іосифомь Веляминомь Рутскимь Митрополитом всеи Руси». 
Жовква, 108. 
3 Ibid. 
4 Центральний Державний історичний архів України м, Львів. ф. 684, оп. 1, спр. 2964, арк. 26. 
5 Центральний Державний історичний архів України в м. Львові, ф. 358, оп. 3, спр. 95, арк. 1-2. 
6 Центральний Державний історичний архів України в м. Львові, ф. 684, оп. 1, спр. 2953, арк. 7. 
7 Івано-Франківськ, Центральний архів Управління Міністерства Державної Безпеки. Ф. Р-388, Оп. 2, Спр. 31, 
арк. 10-11. 
8 Центральний державний історичний архів України в м. Львові, ф. 358, оп. 1, спр. 307, арк. 54-57. 
9 Архів Сестер Василіянок у Фoкс Чейсі (США). Спогади сестри Марії Должинської, ЧСВВ. 
10 Центральний державний історичний архівУкраїни в м. Львові, ф. 358, оп. 1, спр. 307, арк. 123-124. 
11 Центральний державний історичний архівУкраїни в м. Львові, ф. 358, оп. 3, спр. 95, арк. 1-2. 
12 Центральний державний історичний архівУкраїни в м. Львові, ф. 684, оп. 1, спр. 2798, арк. 5. 
13 Центральний державний історичний архівУкраїни у м. Львові, ф. 358, оп. 1, спр. 307, арк. 167. 
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She was deeply concerned if she did not offend the sisters by her excessive strictness. Moreover, she 
was respected by the sisters; however, sometimes, they even were afraid of her strictness1. Therefore, 
Mother Superior asked the Metropolitan to pray for her to be a good, loving mother for the sisters, 
confessing her guilt: “When it comes to showing love to my sisters, I know, it’s a hard point. As for the 
sisters, I also know that lack of my love hurt them. They are deprived of their mother’s heart. I beg Jesus to 
reward them with His Heart of God and His love. Jesus sees that I am ready to endure the infernal torments 
for them, so that my sisters could only be happy. I know that my sisters need the mother’s heart and they 
are right. In the meantime, in my breast, a stone is beating: you will not pour from an empty vessel. 
Therefore, I entrust everything to Jesus, He knows me, I confess Jesus in everything, and there is no secrets 
between us. I strongly believe that in all things Christ wants good for me and no other way. I wish to serve 
Him, not myself! Although I do it very imperfectly”2. 

But despite the strictness, Mother Monica treated the sisters with care and prudence; she loved prayer 
and order in the convent, which she required of herself and others3. She took hard work herself to set the 
example for others. Mother Monica always took the sisters’ side, not only in the community, but also before 
Andrey Sheptytskyi himself. When one of the sisters was to be dismissed from the convent and Mother 
Monica wrote to the Metropolitan: “I am asking as her mother to pardon her. Their Excellencies do not 
know how poor she is, how many times she regrets her fall. I am ready to accept all the endurance that only 
Jesus wants for her, I just pray and ask Him to remove those temptations, to let her know what happiness is 
to serve Him. Father, please pray for her”4. 

Mother Monica’s hospitality and openness was known among the Basilian sisters. “Mother Monica 
welcomed for two, three or more years everyone: from other monasteries, those who needed rest or had 
health problems. The doors of the convent were open for everyone”, – says Sister Maria Turkalo, – “even 
the senior priests had their vacations in our monastery (in separate buildings)”5. 

In the autumn of 1931 Metropolitan Andrey Sheptytskyi convened the Chapter, that is, the General 
Council of the Monasteries of the Order of St. Basil the Great, which took place in the Yavoriv Monastery 
on December 25–27, 1931 (Monika Polianska was also present there as the Mother Superior of the Slovita 
convent)6. The task of the Chapter was to think about necessary changes in the statutes of the Basilian 
sisters. A series of far-sighted ordinances designed to strengthen the inner life of the convents and promote 
the activity of nuns among the Ukrainian people were adopted there. The most urgent question was how to 
equate the ‘home’ nuns with the choral ones. Later Mother Superior Monica Polianska embodied that 
decision in the life of Slovita and Pidmykhaylivtsi convents7. 

Despite her active work, Mother Monika Polianska still strove for a strict monastic life. She could 
fulfil her dream of hermitage only in 1933. She applied for abdication as Mother Superior to the newly 
appointed Visitor for Basilian convents father Joseph Schrevers who blessed her to live a hermit lifestyle at 
the cloister8. She spent there almost a year. However, upon the request of father Klymentiy Sheptytskyi, 
Mother Monika came out of solitude on December 1st 1933. However, she did not return to Slovita convent, 
but stayed in Pidmykhaylivtsi where together with thirty sisters she launched amazingly fruitful activity. At 
that time the Pidmykhaylivtsi convent was self-dependent building comparing with the Slovita one9. About 
her leaving hermit lifestyle Monica correspond to Metropolitan Andrey: “I was so afraid to leave the 
cloister, I thought that earthly paradise would change again into a frosty winter when I just crossed the 
threshold of the cloister. But it did not happen; everything in the convent is still filled with God. And what 
else should I do but love Christ who has done so much for me. Jesus has taken the outer loneliness, but has 
left the inner one, and there I find Him. My dearest Father, how happy I am!”10. 
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в Яворові від 1882 до 1935, 84-95. 
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The activities of Mother Monica in the Pidmykhaylivtsi convent were extremely fruitful. Unlike 
other Basilian sisters’ convents, the prioress of the Pidmykhaylivtsi convent introduced equality between 
the sisters of the first and second choir. There was no difference between the nuns, neither in treating them, 
nor in their clothing or in labour. Sister Maria Turkalo recalled later, “It was a community of love, the 
community, which glorified God through common labour, common prayer, shared joy and sorrow”1. 

In Pidmykhaylivtsi convent, the Sisters of St. Basil the Great took care of the orphans. Twelve to 
fifteen children aged three to twelve, as well as the children of priests from nearby villages, those who were 
preparing for the exams in Lviv schools stayed in the convent.2 The Mother Superior was especially 
interested in education of children and upbringing of young generation of Ukrainians. On different 
occasions and holidays, Mother Monica did not forget about gifts for children: sweets, crackers, cakes and 
holy pictures3. Deriving her strength from relentless prayer, Mother Monica worked diligently for the good 
of the convent and the whole village. Merciful and sympathetic, she gave many peasants well-paid jobs in 
the convent, and never denied poor or disabled people food or clothing. She repeatedly asked Metropolitan 
Sheptytskyi for assistance in finding someone a job4, or to help financially or in studies5. 

At the same time, understanding the difficult circumstances for the Metropolitan, how much hardships 
and patience had fallen upon him, she found words of gratitude and support for him. In one of the letters on 
the Andrey Sheptytskyi’s 70th birthday anniversary, Mother Monica wrote sincere and deeply prophetic 
words: “Only great men have great enemies and adherents. But the time comes, and all will worship You, all 
will bless the years of Your reign, for this is a time of grace and blessings. The fruit of Your sacrifice and 
of Your, my Father, sufferings and pain of Your heart, will feed humanity for many, many years”6. 

Though the convent of the Sisters of St. Basil the Great was “like in a desert far from the world,” but it 
became the centre of the cultural and religious life of the village7. Besides the care of the orphanage, which 
was the main work of the Pidmykhaylivtsi nuns, the sisters, including the Mother Superior, collaborated with 
such communities as “Prosvita” and “The Ukrainian Women’s Union”, helping to organize various 
celebrations on the occasion of Ukrainian national holidays.8 “The sisters of the Pidmykhaylivtsi convent 
conducted catechism classes in nearby villages; and they had kindergartens there. At the same time, they 
taught the youth and elders of church singing, organized the Marian groups, taught the “bon tone” and cultural 
housekeeping. Mother Monica had wonderful plans to make a cultural centre – a place for studying art, music, 
painting, even icon painting in the monastery premises. Mother Monica’s special wish was to educate people 
from around there, to teach them successfully how to run their household, agriculture, and home cultural life 
in women’s work: sewing, cooking, decorating their homes, etc”9. 

In order to establish an agricultural school, in 1937 Mother Monica sent two nuns to Belgium to get 
education there10. “She had the idea to set up an economic school,” explains one of the nuns, “to help 
nearby villages better and more culturally run their farms, their homes, and raise their children in a better 
educational spirit”11. 

However, spiritual life in the convent always stood at the forefront for Mother Monika, although 
much work was done to provide them with material support. She had many ideas for improving the life of 
the Basilian convents, which in particular were based on centralizing the government of the whole Order.12 
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3 Львів, Архів Місії Постуляційний центр УГКЦ, Свідчення Левицької Євгенії, с. Підмихайлівці, Рогатинський 
р-н, Івано-Франківська обл., 15.12.2005. 
4 Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 358, оп. 1, спр. 307, арк. 179-180. 
5 Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 201, оп. 1т, спр. 224, арк. 55. 
6 Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 358, оп. 1, спр. 307, арк. 68-68 зв. 
7 Архів сестер Василіянок у Факс Чейсі (США), Листи сестри Софронії Ерделлі ЧСВВ до сестри Йосафати 
Теодорович, ЧСВВ, 2.03.1937. 
8 Стеців-Тимчук У. Свічка в руках Христових. Життя матері Моніки (Марії) Полянської, ЧСВВ. Львів: 
Сполом, 2013, 62. 
9 Головний архів Сестер Чину Святого Василія Великого у Римі, Спогади сестри Марії Галина Туркало, 6. 
10 Центральний архів УМГБ Станіславівської обл., спр. № 2086-а від 1946р., арк. 22–23; Василь Всеволод 
Величковський, ЧНІ, єпископ-ісповідник. Уклав Бахталовський о. С. Й. Друкарня Голосу Спасителя, Йорктон, 
Саск., Канада, 1975р, 66. 
11 Головний архів Сестер Чину Святого Василія Великого у Римі, Спогади сестри Марії Галина Туркало, 3. 
12 Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 201, оп. 4б, спр. 2535, арк. 70. 
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In her view, the nomination and the novitiate should last two years; the profession of solemn monastic vows 
should be at the age of thirty, to which sisters should prepare themselves for a renewed annual novitiate1. 
However Soviet occupation prevented Mother Monika from realizing her plans. 

In 1939, when Soviet power was established in Galicia, a part of the convent premises in 
Pidmykhaylivtsi was transferred to the village council, and the sisters were banned from wearing monastic 
clothes2. The Pidmykhaylivtsi cloister shared the bitter fate of dozens of monasteries in Western Ukraine. 
The Mother Superior and the sisters accepted the reforms of the Soviet government with humble prayer and 
strong hope for God’s help, which was encouraged by Metropolitan A. Sheptytskyi.3 

The life and activities of the Pidmykhaylivtsi Convent were restored during the German occupation 
in 1941–1944. Although the educational activity of the Basilian sisters in Pidmykhaylivtsi stopped during 
the war, the convent helped everyone as well as it could4. The villagers later recalled that during the Soviet-
German war, the Mother Superior of the Pidmykhaylivtsi Convent was doing a lot of good to the people5. 
Once the Ukrainian Insurgent warriors disarmed a German soldier, and the Germans decided to burn the 
village. In order to avoid punishment for the village, Mother Monika stood up for the protection of the 
villagers in front of the Nazis. After a brief conversation, since the Mother Superior was fluent in German, 
the Germans departed without causing any harm to the village and its inhabitants. 

During the Second World War, the Basilian sisters hid a Jewish girl in the convent of 
Pidmykhaylivtsi. Varvara Velychkovska-Petryshyn recalled it later this way: “When Mother Monika, at the 
request of Metropolitan Andrey Sheptytskyi, was hiding a young Jewish girl, the Germans came to the 
convent for verification. At that time a peasant woman from Ternopil region was also in the convent. She 
was wearing a national embroidered blouse – vyshyvanka. In order to save the Jewish girl from death, the 
Prioress dressed her in that woman’s clothes. It worked out well”6. 

During the difficult war years, the Mother Superior and the sisters helped people from the village, 
providing many of them with job at the convent, and the poor, orphans and needy – with food7. However, 
with the second coming of Soviet power, the situation changed dramatically, as the Bolsheviks aimed to 
destroy the Ukrainian Greek Catholic Church. The Pidmykhaylivtsi Convent of the Basilian sisters was not 
only a religious centre of the spiritual life of the Galician village, it also nurtured and supported the national 
consciousness of the Ukrainians, which became the main reason for its liquidation. The Soviet authorities 
accused the Mother Superior and the sisters of the Convent of training “staff for the Ukrainian Insurgent 
Army”8, in medical, food and material service of the UIA9 warriors and in the pro-fascist and anti-Soviet 
activity10. 

Mother Monika Polianska and many other Basilian nuns were arrested on November 27th, 1945 for 
their loyalty to God and the Church. She first served her sentence in a prison in Stanislaviv (now Ivano-
Frankivsk), having survived 25 interrogations in the first six months. According to the data from the Office 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Monika Polianska was arrested on 10.12.194511 under Article 

                                                      
1 Центральний державнийі історичний архів України у м. Львові, ф. 201, оп. 4б, Спр. 2535, арк. 51. 
2 Львів, Архів Місії Постуляційний центр УГКЦ, Свідчення Федорківа Богдана, с. 
Підмихайлівці,Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл., 15.12.2005. 
3 Пастирський лист Митрополита Андрея Шептицького. «Львівські Архиепархіяльні Відомості» (1/1939), 
вересень-жовтень, 1. 
4 Головний архів Сестер Чину Святого Василія Великого у Римі, Спогади сестри Марії Галина Туркало ЧСВВ. 
5 Львів, Архів Місії Постуляційний центр УГКЦ, Свідчення Білобривки Анни, с. Підмихайлівці,Рогатинський 
р-н, Івано-Франківська обл.15.12.2005. 
6 Величковська-Петришин Барбара Джемма,Спомини про ігуменю Сестер Василіянок мати Моніку Полянську 
(з дому Марія Теодорович ) і про родину Теодоровичів, 26.05.1981, арк. 4. 
7 Львів, Архів Місії Постуляційний центр УГКЦ, Свідчення Заболоцької Віри, с. Підмихайлівці,Рогатинський 
р-н, Івано-Франківська обл.,15.12. 2005. 
8 Львів, Архів Місії Постуляційний центр УГКЦ, СвідченняФедоркова Богдана,с. Підмихайлівці,Рогатинський 
р-н, Івано-Франківська обл.,15.12.2005. 
9 Львів, Архів Інституту Історії Церкви, Свідчення сестри Свірської Дарії, ЧСВВ, 23.04.1993, ф. 1, оп. 1, 
спр. 55, арк. 8. 
10 Львів, Архів Місії Постуляційний центр УГКЦ, Свідчення Зобківа Мирослава, с. Підмихайлівці, 
Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл., 15.12.2005. 
11 Центральний архів УМГБ Станіславівської обл. Справа № 2086-а від 1946 р., арк. 11; Величковська-
Петришин Барбара Джемма. Спомини від 26.05.1981 р., арк. 4-5. 
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54-1 “A” of the Criminal Code. She was sentenced on June 21, 1947 by a special session of the Security 
Council of the USSR under Article 54-1 “A” of the Criminal Code for eight years of imprisonment1. The 
verdict came into force on 29.11.1945. On 23.09.1947 Polianska M. M. was sent to a transit prison of the 
correctional and labour colony of the Ministry of Internal Affairs of Lviv region2, and then to Mordovia 
(Siberia). Being in exile, Mother Monika did not give up spiritual work to save souls, prayed, supported the 
weaker, and helped the prisoners. The guards called her a righteous person, and the convicts called her 
‘Mother’. She also continued to correspond with her sisters-in-God, keeping their spirit up. One of these 
letters from the Mother Superior was mentioned by the Basilian sister Vira Devosser: “She wrote a note 
from the camp that she would like to return to a convent very much, where we could re-live our monastic 
life together. But as she looks at the great need of her people, she does not know what else to ask God for: 
to return to our native land and live a happy life together with us, or to remain and continue to endure, only 
to ask the merciful God for alleviating the suffering for our people”3. This letter shows that she was ready 
to give her life for God, the Church and Ukraine. On December 26, 1951 her life as a martyr for faith was 
cut short.4 On June 1, 1993 Monika (Maria) Polianska was rehabilitated5. The beatification process of 
blessing her has been ongoing since 2003. 

Conclusions. So, from the perspective of time, we see that the activity of Mother Monika Polianska 
was multifaceted and took place in difficult historical circumstances. There are many testimonies of the 
Basilian sisters and believers who were personally acquainted with the Servant of God, Mother Monika 
Polianska. In their memoirs, they say that, in carrying out the government of the Prioress, she took care of 
the spiritual and material development of the convents and at the same time carried out cultural and 
educational activities among the population. Courage, sacrifice, wisdom, patience, and most of all humility, 
are the defining traits of Mother Monika Polianska. Her willingness to follow the will of God, which she 
always sought to know through the prayer and spiritual guidance of Metropolitan Andrey Sheptytskyi, is 
impressive. Her constant appeal to God, “Yes, Jesus, I follow You”6 testifies to a genuine devotion 
to the Lord every minute and is an example to follow. 
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DEVELOPMENT OF UKRAINIAN-CROATIAN 
RELATIONS AFTER 1991 

Ukrainians  and  Croats  have  many  similarities  in  their  languages  (both  are  Slavic),  culture  and 
history. During the last few years, Croatia becomes a more and more popular country in Ukraine. 
Croatian experience of the struggle for independence in the 1990s is useful and highly interesting 
for  today’s Ukrainians. Further active cooperation and partnership between Ukraine and Croatia 
can be very productive and useful for both sides. So, in this article, I analyze the development of 
relations between Ukraine and the Republic of Croatia, as sovereign countries, from 1991, when 
these  states  became  independent,  until  today.  This  article  considers  such  questions  as  bilateral 
relations  in  politics,  economy,  culture,  and  sport.  The  history  of  Ukrainian‐Croatian  relations  is 
shown chronologically and topically. Special attention is paid to the process of bilateral diplomatic 
recognition of both countries at the end of 1991 and to the period after 2014. 
Keywords: Croatia, Ukraine, international relationship, diplomacy. 

The Republic of Croatia is a very popular touristic destination for Ukrainians at all. However, 
a history, language and culture of this country is weakly known in Ukraine, despite of the fact that our 
cultures are quite similar. Indeed, connections between these two countries have a deep history. Many 
Ukrainian and Croatian historians consider that Slavic tribes of White Croats arrived to Balkans exactly 
from nowadays Western Ukraine (Carpathian region) in the 7th century. There are even some archeological 
evidences, that decently prove this theory1. 

Both Ukrainians and Croats for centuries hadn’t own states and were divided between other empires 
(Ukrainians – between Polish-Lithuanian Commonwealth, Austria and Russian, Croats – between Austria 
and Ottoman Empire). Furthermore, from 1772 to 1918 Western Ukrainians and Croats were living in one 
country – Habsburg Empire (from 1867 – Austrian-Hungarian Empire). Because of some inner migrations 
in that period, even today Ruthenian (the old name for Carpathian Ukrainians) and Ukrainian national 
minority exists in Slavonia (Eastern Croatia)2. 

After World War II both Croatia and Ukraine weren’t independent states. Croatia was one of the 
subjects of socialist Yugoslavia (Socialistic Republic of Croatia) and Ukraine (Ukrainian Soviet Socialistic 
Republic) was a part of Soviet Union. However, a communist regime in Tito’s Yugoslavia was in fact much 
“softer” than in USSR. According to constitutions of both communist federations (SFRY and USSR) every 
republic has a right of peaceful secession3. But it was, obviously, easier in theory than on practice. 

In the end of 1991 because of a collapse of the communist system and the end of the Cold War both 
Ukraine and Croatia became independent states. When Ukraine got the independence peacefully and 
without significant troubles, the way of Croatia towards its independence was pawed by a full-scaled war 
against Yugoslav army and Serbian rebels that started in 1991 and ended only in 4 years – in 1995. Croatia 
has won that troublesome conflict. 

It’s very important that Ukraine, actually, was the first state-member of the United Nations, who 
diplomatically recognised the Republic of Croatia. It happened on December 11th, 19914. On the other hand, 
Croatia also was the first country that recognized the independence of Ukraine – Croatian parliament 
(Sabor) did it on December 5th, 1991. In January 1992 the majority of Western countries recognized 
the independent Croatia and this state became a member of the Organisation of United Nations  
on May 22th, 19925. 
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Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 103-104. 
2 Bilandžić, D. (1999). Hrvatskamoderna povijest.Zagreb: GoldenMarketing, 29. 
3 Фрейдзон, В. (2001). История Хорватии. Санкт-Петербург: Алетейя, 272-273. 
4 Посольство України в Республіці Хорватія (2019). Політичні відносини між Україною та Хорватією. 
<http://croatia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-croatia/diplomacy> (2019, September, 15). 
5 Фрейдзон, В. (2001) История Хорватии. Санкт-Петербург: Алетейя, 279. 
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Official diplomatic relations between Ukraine and the Republic of Croatia were established on 
February 18th, 1992 after an exchange of diplomatic notes1. It’s interesting that the first visit of the first 
Croatian President Franjo Tudjman to Kyiv had place on May 1991 – even before that mutual diplomatic 
recognition. 

But Croatia restored its territorial integrity only in August 1995 after the military operation “Storm”. 
The last Croatian region occupied by Serbian rebels (Eastern Slavonia) was peacefully reintegrated on 
January 15th, 1998. Ukrainian soldiers participated there in UNTAES mission (United Nations Transitional 
Administration for Eastern Slavonia) that was implementing the process of reintegration. Only after that 
Croatia became able to build democratic society, state of law and to start a process of integration to 
European Union and NATO. 

Ukraine didn’t experience any military conflicts in 1990-ies but it suffered from economic problems 
which were typical for post-communist countries. And Ukraine also, like Croatia, included in globalization 
and eurointegration processes. 

Diplomatic relation between both countries were developing even during first year of their 
independence, when Croatia was heavily burdened with its war of independence and territorial integrity – 
so called Croatian Homeland War, 1991-1995. 

For example, on January, 26th, 1994 during the first official visit of Ukrainian minister of foreign 
affairs A. Zlenko to Croatia Protocol of cooperation between both Ministries of foreign affairs and 
Treaty about visa-free travels of diplomats and officials were signed. Two years later,  
on September 6-9th, 1996 Croatian minister of foreign affairs M. Granić for the first time visited 
Ukraine. Parliaments of both countries also established and developed mutual cooperation – in July 
1993 the first delegation of Ukrainian parliament (Verhovna Rada) headed by a famous poet and 
deputy D. Pavlychko visited Croatia. And in January 1999 a special parliament group “Ukraine-
Croatia” with a deputy O. Shevchenko as a leader appeared in Kyiv. This group established close 
friendly relations with Croatian colleagues2. 

Later similar mutual official visits of politicians and ministers of both countries became much more 
often. Different meetings of Ukrainian and Croatian officials happened almost every year. But not only 
high Ukrainian and Croatian politicians have been meeting – cooperation existed and exists also  
on a local level. 

So, on September 26th, 2008 Croatian capital Zagreb was visited by a delegation of Lviv (one of the 
biggest Ukrainian cities and a popular destination for tourists), which was headed by A. Sadovy (today he’s 
a Mayor of this city). There a big Ukrainian-Croatian business-forum has taken place, during which 
economic potential and investment opportunities of this city were presented3. And in 2010 direct 
cooperation was established between different regions and administrative units of Ukraine and Croatia – 
between Kyiv region and Zagreb county, Chernivtsi region and Varadžin county, Kherson region and 
Zadar-Knin county, Vinnitsa region and Osijek-Baranja county, Odesa region and Split-Dalmatia county, 
between cities Drohobych (Ukraine) and Lipik (Croatia)4. 

Finally, on October 23-25, 2002 during the visit of Ukrainian president L. Kuchma to Croatia 
the basic political Treaty of friendship and cooperation between Ukraine and the Republic of Croatia was 
signed. So, on May 9th, 2003 Croatian parliament approved this document and on June 19th, 2003 Ukrainian 
parliament did the same. Thus, from that moment political, economic and cultural relations between these 
two countries got a proper legal ground. Today there are 62 different legal documents that regulate 
Ukrainian-Croatian relationship in various areas5. 

                                                      
1 Угода між Україною і Республікою Хорватія про встановлення дипломатичних відносин, 1992 (Верховна 
Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/191_009> 
(2019, September, 11). 
2 Посольство України в Республіці Хорватія (2019). Договірно-правова база між Україною та Хорватією. 
<http://croatia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-croatia/legal-acts> (2019, September, 11). 
3 Ibid. 
4 Левченко, О. (2011). Українсько-хорватські відносини – від спільного історичного коріння до сучасності. 
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 17 (1), 45-50 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2011_17_9> 
(2019, September, 11). 
5 Посольство України в Республіці Хорватія (2019). Договірно-правова база між Україною та Хорватією. 
<http://croatia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-croatia/legal-acts> (2019, September, 11). 
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Special attention should be paid to Ukrainian-Croatian cooperation on the way to EU and NATO. So, 
on May 25th, 2009 Memorandum about cooperation in the field of European integration between Ministries 
of foreign affair of Ukraine and Croatia was signed. This document supposed concrete directions of that 
cooperation for realization of one of the main priorities of both states’ foreign policies. 

European vector of Ukrainian foreign policy became an absolute priority after the victory of Maidan 
and so called “Revolution of dignity” in winter 2013-2014 when previous government, president and 
parliament in Ukraine were changed by strongly pro-Western ones. In 2014-2017 Ukrainian politicians and 
officials often meet Croatian ones during various international summits, conferences and during special 
visits1. 

One the most significant events for the development of relationship between Ukraine and Croatia was 
an official visit of Croatian Prime Minister A. Plenković to Kyiv on November 20-21st, 2016. During this 
visit A. Plenković said the Croatian experience of peaceful reintegration of Eastern Slavonia, Barania and 
Western Syrmia would be very appropriate and useful for Ukraine that had a military conflict with 
separatists on Donbass, strongly supported by Russian Federation. This message was very warmly met by 
Ukrainians – both ordinary people and officials2. 

However, Russia after this Croatian rhetoric condemned it and even blamed Croatia in expelling 
Serbian civil population from Krjiana in 1995 during the operation “Storm”. But, unfortunately, there were 
not any further practical steps by Ukrainian side in this dimension. Ukrainian government hasn’t done any 
significant steps to analyze, engrain and implement the Croatian experience. On the other hand, frankly 
speaking, nowadays war on the East of Ukraine isn’t the same like Croatian Homeland War (1991-1995). 
Modern war in Ukraine isn’t ethnical (separatism on Donbass is totally political, artificial and created in 
Moscow, not ethnical or language) and the strength of Yugoslavia in 1991 can’t be compared with the 
strength of Russian Federation today (a state with nuclear weapon). 

Generally speaking, Ukrainian-Croatian relations became better and tighter after an annexation of 
Crimea by Russia and an outbreak of the war on Donbass. Many Ukrainian people (especially politicians, 
scholars, journalists and officers) have found real similarities between that war and the war in Croatia 
(1991-1995). As I’ve mentioned before, these wars aren’t the same, but, anyway, Croatian war experience 
of 1991-1995 and experience of peaceful reintegration of Eastern Slavonia (1995-1998) can be useful for 
modern Ukraine authorities3. 

Also, after tough events of 2014 (the start of the war in Donbas) Ukraine finally chose a way towards 
NATO. Croatian experience of the way to this alliance became highly topical and practical for Kyiv. On 
April 1st, 2014 in Brussels, exactly during a meeting of foreign ministers of states-members of NATO, the 
minister of foreign affairs of Ukraine Andriy Deshchitsia had a conversation with the minister of foreign 
and European affairs of the Republic of Croatia Vesna Pušić4. 

But even out of official diplomatic and economic relations, connections and cooperation between 
socially active people and patriots from both countries have been getting better and better after 2014. Many 
Ukrainian war orphans and veterans had an opportunity to relax on Croatian sea resorts for free – some 
Croatian friends of Ukraine provided that opportunity. I’d like to give an example of one Croatian football 
player – Ivica Pirić, who used to play in Kyiv football team “Arsenal” and to be the head of the Ukrainian 
chamber of commerce in Croatia5. He became very active in this humanitarian help for Ukraine and 
afforded relax in summer camps on Croatian Adriatic coast for many children from the Eastern Ukraine, 
                                                      
1 Maxportal (2019). Ukrajinski analitičar: Ukrajinskohrvatski važni su za sustav sigurnosti u Europi. 
<http://www.maxportal.hr/vijesti/svijet/ukrajinski-analiticar-hrvatsko-ukrajinski-odnosi-vazni-su-za-sustav-sigurnosti-
u-europi/> (2019, September, 16). 
2 Tportal (2019). Plenković pojasnio hrvatsku politiku prema Rusiji i Ukrajini. 
<https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/plenkovic-pojasnio-hrvatsku-politiku-prema-rusiji-i-ukrajini-20170619> 
(2019, September, 18). 
3 Maxportal (2019). Ukrajinski analitičar: Ukrajinskohrvatski važni su za sustav sigurnosti u Europi. 
<http://www.maxportal.hr/vijesti/svijet/ukrajinski-analiticar-hrvatsko-ukrajinski-odnosi-vazni-su-za-sustav-sigurnosti-
u-europi/> (2019, September, 16). 
4 Посольство України в Республіці Хорватія (2019). Політичні відносини між Україною та Хорватією. 
<http://croatia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-croatia/legal-acts> (2019, September, 15). 
5 Slobodna Dalmacija (2019). Nogometaš Ivica Pirić na čelu ukrajinske komore u Hrvatskoj 
<http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/biznis/clanak/id/310822/nogometas-ivica-piric-na-celu-ukrajinske-komore-
u-hrvatskoj> (2019, September, 19). 
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who suffered from this war as well as for children of fallen Ukrainian soldiers1. Today Ivica Pirić is the 
honorary Consul of Ukraine in the Republic of Croatia. Another example – Croatian volunteers in the 
Armed Forces of Ukraine (especially in “Azov” regiment). Therefore, during last few years Ukrainians and 
Croats have been getting closer and friendlier – in various dimensions. 

Another fact, directly connected with a bolstering of Ukrainian-Croatian ties, is that from 2017 more 
and more Ukrainians have been going to Croatia to work. This country in close future could become a new 
profitable destination for Ukrainian labor emigration. Because at the same time Croats are massively 
emigrating to Western Europe. 

Now let’s take some look on some economic questions. Ukraine and Croatia for many years are 
credible, stable trading and economic partners. Before the world economic crisis of 2009 trade turnover 
between these countries was increasing by 30-50% every year. For instance, during 2004-2008 the volume 
of bilateral trade between Ukraine and Croatia increased 3,6 times and was 266 million dollars in 2008. 
Export and import increased, respectively, 3,4 and 4 times and became 189 and 77 million dollars in 2008. 
Positive saldo for Ukraine in 2009 increased 3 times and reached 111 million dollars2. 

During last 17 years some important documents for regulation of economic relations between two 
countries were signed. On November 23rd, 2005 in Geneva a mutual Protocol on access of goods and 
services of Ukraine to the markets was signed. It happened during Ukraine’s joining the World Trade 
Organization. 

Annual sittings of Intergovernmental Commission on trade and economic cooperation and different 
business-forums strongly contribute to development of active and profitable mutual Ukrainian-Croatian 
economic relations. It’s very symbolic that on March 26th, 2013, exactly one year before the start of war on 
Donbass, Ukrainian-Croatian business-forum was held in Donetsk. The same year – in 2013, two other 
important things for economic cooperation of both countries happened: on September 9th Business Council 
for Economic Cooperation with Ukraine was established in Zagreb (inside Croatian Chamber of 
Commerce) and on November 5th Ukrainian-Croatian business council was established and Ukrainian-
Croatian business-forum was held in Kyiv. 

Such officials like minister of industrial policy of Ukraine M. Korolenko, minister of regional 
development and EU funds of Croatia B. Grčić, Minister of economy of Croatian I. Vrdoljak took part 
there. Croatia became even more interesting political and economic partner for Ukraine after 2013, when 
this ex-Yugoslav republic became a new member of European Union3. 

Croatian experience of European integration is really useful for Ukraine, because this Eastern-
European country has a precise goal to join EU during the nearest 10-15 years. 

And in the end, I’d like to say something about Ukrainian-Croatian cultural cooperation and 
connections. For sure, both Ukrainians and Croats are Slavic nations so they don’t feel any palpable 
“cultural wall” between. Actually, cultural-humanitarian area has been the most dynamically developing in 
relations of these countries. Writers and intellectuals of both nations are meeting and exchanging 
experience quite often. Various art exhibitions, presentations of book, concerts are occurring on a regular 
basis in Croatian and Ukrainian cities (mostly – in Kyiv, Lviv, Zagreb, Vukovar and Split). Ukrainian 
language and literature have been taught in University of Zagreb since 1998. A special chair of Ukrainian 
language and literature was opened there in 2001. Every year 60-70 students are studying here. And 
Croatian language and literature is also present in Ukraine – in universities in Kyiv, Kharkiv and Lviv.4 
Last few years more and more Ukrainian students are getting opportunity to study in Zagreb in a course of 
an exchange program Erasmus+. 

                                                      
1 Slobodna Dalmacija (2019). Nogometaš Ivica Pirić na čelu ukrajinske komore u Hrvatskoj 
<http://www.slobodnadalmacija.hr/novosti/biznis/clanak/id/310822/nogometas-ivica-piric-na-celu-ukrajinske-komore-
u-hrvatskoj> (2019, September, 19). 
2 Посольство України в Республіці Хорватія (2019). Економічне співробітництво між Україною та 
Республікою Хорватія <http://croatia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-croatia/diplomacy> (2019, September, 15). 
3 Vijesti HRT (2019). Hrvatsko-ukrajinski gospodarski forum: velik prostor za razvoj suradnje. 
<http://vijesti.hrt.hr/392414/hrvatsko-ukrajinski-gospodarski-forum-velik-prostor-za-razvoj-suradnje> 
(2019, September, 21). 
4 Левченко О. (2011). Українсько-хорватські відносини – від спільного історичного коріння до сучасності. 
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 17 (1), 45-50. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2011_17_9> 
(2019, September, 21). 
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And, hopefully, Croatian policy toward Ukrainian and Ruthenian national minorities is very positive 
and friendly. According to a census in Croatia of 2011, there were 1800 Ukrainians and 2000 Ruthenians 
there (generally – 0,1% of population). 90% of them were Greek Catholics (Uniats) and 10% – Catholics.1 

There are many Ukrainian and Ruthenian national organisations in modern Croatia – near 20. 
Ukrainian diaspora in Croatia publishes different magazines and journals: “Visnyk”, “Nashagazeta”, “Nova 
dumka”, “Vinochok”, “Dumky z Dunaju”. Ukrainian embassy helps Ukrainians and Ruthenians – in 2010 it 
gifted them more than 100 Ukrainian books.2 

So, it was a short overview of Ukrainian-Croatian relationship since 1991. As we can see, 
cooperation between both countries has been getting better and better. Ukraine and Croatia do have 
similarities in their history and culture. Ukrainians and Croats generally have good opinions about each 
other. Ukraine and Croatia were the first countries to recognize each other in December 1991. The legal 
basis for official relations in political, economic and cultural dimensions was established in 1990-ies. 
Being nowadays a member of EU and NATO, Croatia is an interesting and useful example for Ukraine, 
that also is going to join both organizations. And Croatian military and diplomatic experience  
from 1991-1998 (especially that one connected with the Euroatlantic integration of Croatia) can be also 
very useful for Ukrainian politicians. So, a fruitful partnership between Croatia and Ukraine must be 
useful and reasonable for both countries. There is decent background, good conditions and really 
interesting prospects for this. 
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UNO PARTICIPATION IN THE REGULATION  
OF THE ARAB–ISRAELI CONFLICT OF 1948-1949 

The article attempts to show the role of the United Nations Organization in the settlement of the 
Arab‐Israeli conflict of 1948 – 1949, emphasizing the peacekeeping efforts of the Organization. 
Much  attention  has  been  paid  to  the  creation  of  the  United  Nations  to  monitor  the 
implementation  of  the  terms  of  the  armistice  and  the  activities  of  the  UNO  Mediator  in 
Palestine.  It  is  noted  that  during  the  settlement  of  the  Arab‐Israeli  conflict,  the  UN  has 
developed  the  concept  of  United  Nations  oversight  operations  as  the  initial  form  of 
peacekeeping operations. It was concluded that the UN played an important role in resolving the 
Arab‐Israeli  conflict of 1948 – 1949 and  resolution 50  (1948)  set a precedent  that became  the 
basis for future UNO peacekeeping operations. 
Keywords: UN, conflict, UNSSOR, UNTSO, Palestine, Security Council, peacekeeping operations. 

Постановка проблеми. Уся історія ООН є історією пошуків форм і методів боротьби 
за збереження і зміцнення миру. На шляху цієї боротьби виникали чисельні перешкоди, пов’язані 
з глобальним протистоянням Сходу із Заходом, Півночі з Півднем, тощо. Події в світі після Другої 
світової війни розвивалися складно, суперечливо і далеко не завжди так, як це бачилося в період 
утворення ООН. «Холодна війна» серйозно паралізувала діяльність Ради Безпеки і заморозила 
втілення в життя механізму колективної безпеки, передбаченого Статутом ООН. В той самий час 
життя породжувало конфлікти, які не можна було вирішити лише шляхом переговорів. Одним 
із таких конфліктів є Близькосхідний (арабо-ізраїльський) конфлікт, який набув вибухонебезпечного 
стану у 1948 – 1949 рр. Першою «іскрою» стало проголошення держави Ізраїль, за цим послідувала 
відповідь арабської сторони, що перетворилося у першу арабо-ізраїльську війну, а згодом 
на затяжний конфлікт, який щороку забирає багато життів. Крім того, ці події набули глобально 
характеру, переплітаючись крізь призму інтересів великих держав у регіоні Близького Сходу, що є 
негативним моментом для стабілізації регіональної та міжнародної систем. Слід сказати, що 
Організація Об’єднаних Націй (ООН) фактично з перших днів існування зіткнулася з даними 
конфліктом і продовжує брати участь в його вирішенні і в даний час. 

В умовах зростання взаємозалежності світу особливо важливим є вивчення досвіду 
колективного, узгодженого вирішення міжнародних проблем. Саме тому представляється 
актуальним дослідження досвіду діяльності ООН по врегулюванню арабо-ізраїльського конфлікту, а 
також аналіз ефективності миротворчих зусиль Організації на Близькому Сході. 

Стан дослідження. Значний внесок у дослідження арабо-єврейського конфлікту зробили 
такі українські вчені як Р.О. Блізняков, Д.А. Малишев, М.О. Жирохов, С.С. Щевелєв та ін. Дуже 
цікавою роботою, яка має до цих пір вкрай високу значимість, є монографія М.Є. Хазанова «ООН і 
близькосхідна криза»1, в якій предметно та всебічно розглянута роль ООН і СРСР, як члена Ради 
                                                      
1 Хазанов, М.Е. (1983). ООН и ближневосточный кризис. Москва: Международные отношения, 174. 
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Безпеки, у вирішенні палестинської проблеми. Серед вітчизняних представників особливої уваги 
заслуговують наукові публікації А.М. Захарченка1 О.А. Коппель2, Є.Магди3, які розглядають 
декілька векторів близькосхідної тематики. 

Мета статті. Метою дослідження є показати роль ООН у врегулюванні арабо-ізраїльського 
конфлікту 1948 – 1949 рр., акцентувавши увагу на миротворчих зусиллях Організації. 

Виклад основного матеріалу. ООН почала свою роботу в 1946 р, і не могла запобігти появі 
арабо-ізраїльського конфлікту, оскільки передумови його сформувалися задовго до цієї дати. 
Сіоністський рух, що сформувався ще у XIX ст. виступав за організацію незалежної єврейської 
держави на Близькому Сході, і з початку XX ст. ініціював масове переселення євреїв в Палестину. 
Європейські держави не перешкоджали переселенню, однак поява єврейських поселень сприяла 
виникненню протиріч з арабським населенням, які в підсумку і привели до великомасштабного 
конфлікту. 

Як відомо, 24 липня 1922 р. на міжнародній конференції в Сан-Ремо Великобританія отримала 
мандат Ліги Націй на управління Палестиною. Згідно з мандатом Великобританія зобов’язувалась 
сприяти імміграції євреїв і створити такі політичні, адміністративні та господарські умови, які 
забезпечили б гідні умови життя єврейського народу в Палестині. 

25-річне управління Палестиною призвело до серйозних демографічних змін – якщо в 1922 р. 
там проживало 750 тис. осіб, то до 1946 р. вже 1850 тис. Єврейське населення за ті ж роки зросло 
з 80 тис. до 608 тис. чоловік. Якщо після Першої світової війни євреї становили менше однієї десятої 
населення Палестини, то в 1947 р. вони вже складали майже одну третину. Незважаючи 
на зростання населення і активну політику скупки земель у Палестині, євреї контролювали лише 
6,2% загальної території Палестини та 12% площі оброблюваних земель4. 

Ситуація в Палестині загострилася після закінчення Другої світової війни, коли євреї зажадали 
створення держави в Палестині, чому протидіяли як арабські країни, так і місцеве населення. 
У лютому 1947 р. Великобританія, не зумівши самостійно вирішити це питання, оголосила про те, що 
проблема в цілому повинна бути передана у відання Організації Об’єднаних Націй. 

Прийняття рішення з палестинського питання було покладено на Спеціальну комісію ООН по 
Палестині (UNSСОР), створену 15 травня 1947 р. на першій спеціальній сесії Генеральної 
Асамблеї5, куди увійшли представники Австралії, Канади, Чехословаччини, Гватемали, Індії, Ірану, 
Нідерландів, Перу, Швеції, Уругваю та Югославії. 15 червня комісія прибула в Палестину для 
вивчення становища на місці. 1 вересня Спеціальна комісія представила в ООН свою доповідь, 
в якій містився ряд рекомендацій, прийнятих комісією одноголосно: відміна мандату на Палестину, 
надання Палестині незалежності тощо6. 

Одночасно було представлено два плани майбутнього устрою Палестини, що умовно 
позначаються в літературі як «план більшості» і «план меншості». 

«План більшості», схвалений представниками Канади, Чехословаччини, Гватемали, Голландії, 
Перу, Швеції та Уругваю, передбачав поділ Палестини на дві незалежні держави – арабську і 
єврейську. Єрусалим переходив під опіку ООН. У перехідний період, який мав тривати 2 роки, 
управління Палестиною здійснюється Великобританією під спостереженням ООН. 

«План меншості», схвалений Югославією, Індією та Іраном, передбачав створення єдиної 
федеративної держави, що складалася з арабських і єврейських штатів зі столицею в Єрусалимі 7. 
                                                      
1 Захарченко, А. М. (2009). Арабсько-ізраїльський конфлікт: проблеми врегулювання на сучасному етапі. 
Одеса: Фенікс, 240. 
2 Коппель, О. А. (2019). Еволюція регіональної підсистеми міжнародних відносин на Близькому Сході як чинник 
впливу на процеси міжнародної безпеки. Личный сайт Коппель Е.А <http://helen-koppel.narod.ru/016.htm> 
(2019, січень, 15). 
3 Магда, Є. (2001). Близькосхідна криза: ретроспектива та прогноз. Нова політика, 4 (36), 30-33. 
4 Исаев, Г. (2010). Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. Ближний Восток: война и политика 
Middle East: War and Politics. Москва: Изд. Дом Марджани, 22-23. 
5 Документ ООН. (1947). A/RHS/106 (S-1). 
6 Худышкина, П. В., Запарий, Ю. В. (2007). Организация Объединенных Наций и урегулирование арабо-
израильского конфликта (1946-1950). Электронный научный архив УрФУ 
<http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39477/1/uibch_2007_02_73.pdf> (2019, січень, 17). 
7 Исаев, Г. (2010). Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. Ближний Восток: война и политика 
Middle East: War and Politics. Москва: Изд. Дом Марджани, 23. 
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Однак у долі Палестини вирішальне значення мали позиції США і СРСР. 
Міністр закордонних справ СРСР Молотов послав своєму заступнику Вишинському в Нью-

Йорк вказівку «не заперечувати проти думки більшості з питання про розділ Палестини»1. Таким 
чином, Радянський Союз погоджувався зі створенням двох держав на території Палестини. Позиція 
СРСР у цьому питанні збігалася з позицією США. Арабські держави сприйняли цей факт негативно. 
Ще недавно СРСР підтримував Єгипет і Індонезійську республіку і проводив політику 
«видавлювання» імперіалістів з Близького Сходу. Але позіція СРСР з палестинського питання 
розчарувала лідерів арабського національно-визвольного руху. 

Деякі радянські дипломати мали на цей рахунок інші думки: наприклад, в листі повіреного 
в Іраку А.Ф. Султанова міститься аналіз ситуації і перелік негативних наслідків, пов’язаних 
з позицією СРСР по «палестинському питанню», серед яких побоювання, що така політика 
«допоможе сколотити антирадянський мусульманський блок з країн Арабської ліги, Туреччини, 
Ірану та Пакистану [...] Арабські уряди «зневірені в підтримці СРСР і заохочувані англосаксами, 
використають цю обставину для прямого вступу з останніми в явно антирадянську угоду про 
подальше відкрите надання баз і стратегічних ресурсів на випадок війни протии нас»2. 

Тим не менш СРСР погодився з варіантом створення двох держав на території Палестини: 
радянське керівництво сподівалося, що єврейська держава зможе бути дружньою СРСР завдяки 
великій кількості вихідців з Росії та вдячності євреїв Радянському Союзу за визволення Європи від 
фашизму. 

29 листопада 1947 р. на Генеральній Асамблеї ООН була прийнята резолюція № 181 (ІІ)3 про 
поділ Палестини на єврейську і арабську держави. 33 держави проголосували «за», 13 – «проти», 10 
утрималися. 

Єврейській державі відводилося близько 56% території Палестини, арабській – 43%. На той 
момент в Палестині проживало близько 650 тис. євреїв і 1200 тис. арабів4. При цьому єврейська 
держава отримувала територію, економічно більш розвинену, мала вихід до Середземного і 
Червоного морів 

План був прийнятий з деякими побоюваннями євреями. Палестинські араби не погодилися 
з ним на тій підставі, що він порушував положення статуту ООН, яке надавало народам право самим 
визначати свою власну долю5. 

14 травня 1948 р., після закінчення дії мандата Великобританії, було проголошено створення 
незалежної держави Ізраїль, на територіях, відведених євреям Організацією Об’єднаних Націй. 
Арабські держави, що не визнали Ізраїль, відразу ж після проголошення почали війну 
на йогознищення6. 

Зіткнення між арабськими та єврейськими поселенцями почалися ще в кінці 1947 р., коли 
євреї спробували встановити контроль над відведеними для них районами, а з травня 1948 р. 
почалася перша арабо-ізраїльська війна. У цих умовах ООН повинна була втрутитися. 

На спеціальній сесії Генеральної Асамблеї, яка проходила з 16 квітня по 14 травня 1948 р., 
Рада Безпеки, в зв’язку із збільшенням числа актів насильства і посиленням заворушень 
в Палестині, закликала сторони до припинення всіх військових і напіввійськових дій7. 

29 травня 1948 року, замість застосування дій за ст. 42 Статуту ООН, Рада Безпеки прийняла 
резолюцію 50 (1948), за якою було створено групу воєнних спостерігачів під назвою Організація 
Об’єднаних Націй для спостереження за виконанням умов перемир’я (UNTSO)8. Це була перша 
в історії операція по підтриманню миру. В її складі було 648 військових та цивільних 
спостерігачів; 

                                                      
1 Коновалов, Б. Л., Бенцур, Э. (ред.) (2000). Советско-израильские отношения: сборник документов. В 2-х кн. 
Москва: Международные отношения, 1, 251. 
2 Там само, 265. 
3 Документ ООН. (1947). A/RES/181 (II). 
4 Исаев, Г. (2010). Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. Ближний Восток: война и политика 
Middle East: War and Politics. Москва: Изд. Дом Марджани, 24. 
5 The Question of Palestine and the United Nations (1998). N.Y., 9-11. 
6 Наринский, M. M. (2004). История международных отношений. 1945-1976. Москва, 10. 
7 Документ ООН (1948). S/RES/43. 
8 Документ ООН (1948). S/RES/48. 
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Одним з аргументів на користь правомірності запровадження Радою Безпеки ООН нового 
засобу колективного вирішення міжнародних конфліктів є положення статті 29 Статуту ООН, згідно 
з якою Рада Безпеки може створювати такі допоміжні органи, які вона вважатиме необхідними для 
виконання своїх функцій. Зрозуміло, що розглянуту вище місію спостереження не можна 
беззастережно ототожнювати з категорією «допоміжний орган». Тим не менше, положення цієї 
статті виправдовують значною мірою пошук Ради Безпеки ООН нових шляхів та засобів виконання 
покладених на неї міжнародною спільнотою функцій. 

З метою «сприяння мирному врегулюванню ситуації в регіоні» Рада Безпеки заснувала пост 
Посередника ООН в Палестині (ним став граф Ф. Бернадотт (представник Швеції)), в обов’язки 
якого входило, докладати зусиль, спрямованих на забезпечення перемир’я в регіоні, закликати всі 
уряди до співпраці, заохочувати до мирного врегулювання становища1. На 331-му засіданні 
2 червня 1948 р. Рада Безпеки уповноважила Посередника ООН встановити дату вступу в силу 
перемир’я, в консультаціях з обома сторонами і Комісією по перемир’ю, в якомога коротш 
терміни2. 

Посереднику вдалося добитися перемир’я, яке тривало з 11 червня по 9 липня 1948 р. Таким 
чином в Палестині паралельно діяли Посередник ООН і Комісія з спостереження за перемир’ям, яка 
займалася також проблемою встановлення демаркаційних ліній, нейтральних зон, обміном 
військовополонених. Як тільки представники ООН стали працювати в зоні конфлікту, стала 
очевидна необхідність в спрямуванні до Палестини професійних військових для надання допомоги і 
охорони місії ООН. 

Перша група військових спостерігачів, яка заклала основи першої наглядової місії ООН 
прибула в регіон в червні 1948 р. 15 липня 1948 р. Рада Безпеки прийняла резолюцію, в якій 
постановила, що ситуація в Палестині являє собою загрозу миру. У резолюції зазначалося, що 
недотримання режиму припинення вогню буде витлумачено як порушення миру, що вимагає 
негайного розгляду питання про примусові заходи відповідно до глави VІІ Статуту ООН3. 
Відповідно до цієї резолюції вступило в силу друге перемир’я. Таким чином на спостерігачів 
покладалося серйозне завдання – контролювати дотримання умов перемир’я, порушення перемир’я 
означало б втручання наддержав. 

Але в липні Ізраїль контролював значну частину території, виділеної за Планом поділу для 
арабської держави, а також західну частину Єрусалима. В ході бойових дій, що відновилися 
в жовтні ізраїльтяни добилися нових успіхів, і до кінця року війна практично закінчилася. 

На тлі бойових дій, які підтвердили побоювання скептиків щодо питання поділу Палестини, 
посередник ООН по палестинському питанню граф Ф. Бернадотт у червні 1948 р. називає 
резолюцію ООН від 29 листопада 1947 р. невдалою і пропонує її перегляд. План Бернадотта 
припускав відновлення Палестини в кордонах 1922 р. (до виділення Трансйорданії) в якості 
унітарного державного утворення і виділення двох держав – єврейської і арабської, як членів 
єдиного союзу. Негев відійшов би арабам, Галілея – Ізраїлю. Палестинські біженці поверталися 
додому і отримували назад своє майно. Єрусалим, згідно з планом, увійшов би до складу арабської 
держави. Порт Хайфа і аеропорт Лодден ставали вільними зонами4. Пропозицію відкинули обидві 
сторони. Євреї і так вже контролювали Західну Галілею, відторгнення Негева означало втрату 
2/3 території Ізраїлю. Варіант злиття Трансйорданії з арабською частиною Палестини, який також 
пропонував Бернадотт, означав перехід останньої під контроль англійців, які підтримували тісні 
стосунки з королем Трансйорданії Абдаллою. Сирія, Єгипет та Ірак не хотіли посилення 
Трансйорданії за рахунок Палестини (з Негевом). Сіоністи в принципі були не проти цього варіанту, 
сподіваючись, що зможуть в результаті домовитися з Абдаллою про залишення Ізраїлю Західної 
Галілеї і Негева. 

Розгорнуті пропозиції посередника ООН були направлені ним Раді Безпеки 16 вересня 1948 р., 
а 20 вересня включені в повістку денну сесії Генеральної Асамблеї. План Бернадотта, змінений і 
доповнений, зводився тепер до наступних пунктів: підтвердити існування Держави Ізраїль, 
                                                      
1 Документ ООН (1948). A/RES/186 (S-2). 
2 Документ ООН. (1948). S/RES/50 (рішення). 
3 Документ ООН (1948). S/RES/54. 
4 Исаев, Г. (2010). Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. Ближний Восток: война и политика 
Middle East: War and Politics. Москва: Изд. Дом Марджани, 26-27. 
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закликати сторони вирішити суперечки мирними засобами, підтвердити право арабських біженців 
на повернення в свої будинки, визначити статус Єрусалиму. 

Англія обіцяла визнати Ізраїль де-юре у разі прийняття плану Бернадотта. Представники 
США також обіцяли визнання де-юре і надати позику у разі згоди єврейської сторони. Сам 
Бернадотт був убитий єврейськими терористами 17 вересня 1948 р. Причини неприйняття плану 
Бернадотта Ізраїлем полягали в наступному: втрата Негева відрізала іншу частину Ізраїлю від 
затоки Аккаба і Мертвого моря, міжнародний статус Єрусалиму Ізраїль влаштовував, але 
єврейська частина повинна була відноситися до Ізраїлю і бути пов’язана з іншою частиною країни 
широким коридором1. Однак дії ізраїльської армії вносили свої корективи – підсумком війни стала 
поразка арабських армій. 

В результаті перша арабо-ізраїльська війна завершилася в лютому 1949 р. перемогою Ізраїлю. 
Нова держава отримала більше 70% території колишньої Палестини. Між ізраїльською державою і її 
арабськими сусідами так і не було встановлено визнаних кордонів, за посередництва ООН в 1949 р. 
була встановлена лінія перемир’я, уздовж якої і розмістилися спостерігачі. Таким чином, ООН 
не вдалося добитися врегулювання конфлікту, а лише надати допомогу в стабілізації ситуації. 

Перша арабо-ізраїльська війна закріпила не лише існування держави Ізраїль, але і ворожнечу 
між нею і арабськими сусідами. Війна послабила позиції палестинців в боротьбі з Ізраїлем 
за відновлення миру на території Палестини. Не вирішеним залишилося і питання про долю сотень 
тисяч біженців. Арабо-ізраїльська війна 1948 – 1949 рр. стала першим серйозним випробуванням 
для ООН, яка до цього не брала участі у врегулюванні конфліктів подібного масштабу. 

На жаль, ООН виявилася не в силах будь-яким чином вплинути на ситуацію, що склалася, але 
вона намагалася всіляко допомогти поліпшити життєві умови людей, вигнаних зі своїх будинків. 
З часом були організовані спеціальні агентства, організації з підтримки палестинських біженців. Але 
в цілому ці спроби виявилися недостатньо ефективними2. 

Разом з тим можна зазначити, що в ході врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту ООН 
виробила нові методи забезпечення миру. Наприкінці 1940-х – початку 1950-х рр. державами-
членами була розроблена концепція наглядових операцій ООН, як початкової форми миротворчих 
операцій. Створення цієї концепції дало значний імпульс розвитку миротворчої діяльності ООН. 
У функції спостерігачів ООН входили: спостереження, складання щоденних доповідей, 
розслідування інцидентів, інспекція військових об’єктів. Таким чином, вони були основним 
джерелом інформації Ради Безпеки про ситуацію в регіоні. Сама наявність спостерігачів свідчила 
про зацікавленість світової спільноти в збереженні стабільності в Палестині. 

Висновки. Отже, цілком очевидно, що ООН відіграла важливу роль у вирішенні арабо-
ізраїльського конфлікту 1948 – 1949 рр. Залучення ООН сприяло виробленню загальновизнаних, 
легітимних рішень, дозволяло державам-членам обмінюватися думками з проблеми і виробляти 
спільну позицію з даного питання. Також слід відзначити, що Резолюція 50 (1948) створила 
прецедент, який став основою для проведення операцій по підтриманню миру ООН в майбутньому, 
і який можна вважати точкою відліку історії цього нового та необхідного виду діяльності ООН. 
1948 р. у зв’язку з арабо-ізраїльською війною була створена Організація ООН для спостереження 
за виконанням умов перемир’я (UNTSO). 1949 р. сформовано групу ООН для спостереження в Індії 
й Пакистані (UNMOGIP). Досвід цих перших груп став основою вироблення інших форм і методів 
підтримання миру: місій для з’ясування фактів, спостереження за проведенням плебісцитів, місій 
добрих послуг, груп примирення, посередників та спеціальних представників. 

Перспективи подальшого дослідження. Зважаючи на важливість вивчення досвіду 
колективного, узгодженого вирішення міжнародних проблем, запропонована у статті проблема 
потребує подальшої розробки через залучення нових документальних джерел та наративу та 
розширення географії конфліктів у врегулюванні яких брала участь ООН. Варто було б також 
детально дослідити досвід діяльності групи ООН для спостереження в Індії й Пакистані 
(UNMOGIP). 
                                                      
1 Исаев, Г. (2010). Ближневосточный конфликт. Эволюция проблемы. Ближний Восток: война и политика 
Middle East: War and Politics. Москва: Изд. Дом Марджани, 27. 
2 Худышкина, П. В., Запарий, Ю. В. (2007). Организация Объединенных Наций и урегулирование арабо-
израильского конфликта (1946-1950). Электронный научный архив УрФУ 
<http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39477/1/uibch_2007_02_73.pdf> (2019, січень, 19). 
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CINEMATOGRAPHY ANALYSIS OF PRE-REVOLUTIONARY 
FILMS BY BORIS ZAVELEV. THE FORERUNNER  
OF THE UKRAINIAN CINEMATOGRAPHERS SCHOOL 

The  Ukrainian  Cinematographers  School  was  founded  in  the  1920s  and  is  recognized  at  the 
world  level.  Professional  skills  of  Danilo  Demutsky,  Alexei  Kalyuzhny,  Mykhailo  Kaufman  and 
many  other  DOPs  of  the  All‐Ukrainian  Photo  Cinema  Administration  have  been  described  by 
many  researchers as a great visual phenomenon, a new step  in  the development of Ukrainian 
cinema. However, such creative personalities as Danylo Demutsky did not appear in the empty 
space –  the  experience  was  passed  on  to  them  by  more  mature  and  less  prominent 
professionals.  One  of  such  mature  pioneers  of  cinema  was  Boris  Zavelev –  Russian  pre‐
revolutionary cinematographer, the main operator of the Hanzhonkov studio. Before emigrating 
to  Ukraine  and  joining  the  rise  of  the  Ukrainian  film  industry,  Zavelev  shot  many  films  with 
directors P. Chardinin and E. Bauer, and reached a high technical and aesthetic level in filming. 
His pre‐revolutionary camera works became the subject of analysis of this article. 
Keywords: Ukrainian Cinematographers School, visual vision, pre‐revolutionary cinema, VUFKU, 
Boris Zavelev, Yevhen Bauer, Petro Chardinin. 

1920-ті роки, роки становлення та розквіту ВУФКУ позначаються “браком кваліфікова-них 
техніків, засланих або зниклих безвісти, а також режисерів, сценаристів, спроможних змагатися 
з російськими кінематографіс-тами”, та проблемами недостатньої для промисловості кіноосвіти, бо 
“державний технікум кінематографії ще не може наситити національну кіноіндустрію фахівцями” 1. 
Отже, ВУФКУ вимушено запрошує досвідчених кіномитців з-за кордону, переважно із Росії та 
Німеччини, що стало причиною приходу в Україну багатьох відомих до революції режисерів 
за операторів, зокрема Бориса Ісааковича Завелєва (1976 – 1938), у подальшому оператора картин 
“Привид блукає Європою” (1923) режисера Володимира Гардіна, “Укразія” (1925), “Тарас 
Шевченко” (1926) та “Тарас Трясило” (1926) режисера Петра Чардиніна, та “Звенигора” (1928) 
Олександра Довженка. 

Людину бездоганного естетичного смаку, кінематографіста, що уособлював у собі якості 
митця і спеціаліста у кінознімальній техніці, Завелєва незаслужено було відведено на другий план 
української операторської школи. Його роль в національному кінопроцесі довгий час 
применшувалась. Слід пам’ятати, що оператор-постановник Борис Завелєв був одним з перших 
системних фахівців російської дореволюційної кіноіндустрії, та на момент заснування ВУФКУ мав 
уже значний авторитет кінематографії. 

 
                                                      
1 Госейко, Л. (2005). Історія українського кінематографа (1896-1995). Київ: KINО-КОЛО, 28. 
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Як і більшість операторів тих часів він починав опановувати технологію та пластику 
зображення з фотографії. (Операторську роботу в кіно довгий час так і називали – фотографія.)  
1914-го Завелєв долучається до найбільш успішного російського приватного прокатчика та врешті 
виробника кінопродукції – кіноательє Олександра Ханжонкова. Починаючи з перших же років своєї 
операторської практики Завелєв зніме сім десятків виразних та візуально винахідливих картин, 
найвизначніші з яких у співпраці з режисерами Петром Чардиніним (1872 – 1934) та Євгеном Бауером 
(1865 – 1917), у якого Завелєв залишиться постійним оператором аж до самої смерті режисера від 
пневмонії 1917-го року. Таким чином Завелєв стане головним оператором студії Ханжонкова. 

Разом з Петром Чардиніним Завелєв зніме “Кормилицю” (1914), “Король, закон, свобода” 
(1914), “Бешкетник” (1914), “Жінка завтрашнього дня” (1914), “Хризантеми” (1914) тощо. 

З Євгеном Бауером же його доробок набагато більший – режисера з оператором поєднає 
спільне відчуття смаку, уваги до світла, натуральності актора в кадрі, кінематографічних 
спецефектів Жоржа Мельєса, рухомої камери та навіть паралельного монтажу та флешбеків 
у оповіді. Експерименти з глибинною мізансценою та внутрішньокадровим монтажем були на свій 
час дуже прогресивними ознаками кіно. Картини Завелєва – Бауера побудовані на різних 
крупностях, насичені деталями, експресивними крупними планами, ефектними світло-тіньовими 
рішеннями, увагою до природи – їх дія насичена атмосферою кадрів, драматизм приковує увагу 
напруженим саспенсом. “Дитя великого міста” (1914), “Пісня торжествуючого кохання” (1915), 
“Мари” (1915), “Після смерті” (1915), “Життя за життя” (1916) та багато інших психологічних драм 
цих митців викликали неабиякий захват пуліки. У тогочасній періодиці візуальний стиль їх картин 
окрестили “живописом передвижників”1. 

Борис Завелєв викладав у створеного під патронатом ВУФКУ Одеському кінотехнікумі, 
звідки випустився Юрій Єкельчик; потім – у ДВІКу. Після “Звенигори” та непорозуміння 
з Довженком Завелєв не мав успішних проектів, вибився з колії кінопроцесу, а 1938-го взагалі 
потрапив під сталінські репресії та загинув у таборах2. 

Ровесник Данила Сахненка, російсько-український оператор також був одним з піонерів 
східноєвропейського кіно. На відміну від стрічок Сахненка, багато дореволюційних картин 
Б. Завелєва збереглося. Сконцентровані на акторській грі, це переважно комерційні “салонні” драми, 
позначені картинною статикою, стиль яких, у порівнянні з видатним кіно 20-30 рр., здавалось би, і 
справді залишиться німим атавізмом у розвитку мистецтва. 

Саме так їх довгий час бачила критика, яка по інерції відносила Бориса Завелєва 
до представників старої школи кінематографії, наділяючи його тим поважним номінальним 
статусом, проте не звертаючи особливої уваги на його творчі пошуки та недооцінюючи його істину 
роль в становленні української кіноіндустрії та зокрема операторської школи. Тим більше задля 
визначення місця Бориса Завелєва у історії українського кіно стає важливим саме операторський 
аналіз його робіт, свого роду художня реабілітація. 

Становлення естетичного коду Бориса Завелєва можна чітко прослідкувати. Вже в одній 
з перших стрічок у кар’єрі митця, “Дитя великого міста” (1914) режисера Євгена Бауера, 
у операторській роботі можна виділити розмаїття базових кінематографічних прийомів та рис, іноді 
напрочуд виразних та характерних і для сьогоднішнього кіно. 

Багато сцен свідчать про те, що освітлення у Завелєва вже у дореволюційних фільмах 
виходить за межі технічно-експозиційної функції – часто оператор використовує його як 
драматургічний елемент, будує бічні світло-тіньові малюнки, у тому числі з розсіяним світлом, 
не боїться високого контрасту та провалів у чорне, усвідомлено йде на виправдані світлові акценти 
у портреті актора. Йде Борис Завелєв також і на зйомку силуета, як предметного, так і акторського, 
не зупиняється у побудові сцен проти світла, коли акторська мізансцена має задньо-боковий 
малюнок освітлення. Важливо, що на рівні з монтажем павільйонних, інтер’єрних та 
напівдокументальних натурних сцен, що є характерною та сильною ознакою стрічки “Дитя великого 
міста”, оператор також комбінує штучне на натуральне освітлення, і великою мірою робить це 
безшовно та вправно, не намагаючись вирівняти природні світлові малюнки до технічного 
стандарту, висвітлити всі контрасти. 
                                                      
1 Брюховецька, Л. І., Госейко, Л., Касім В., (2011) Каталог УКРАЇНСЬКЕ НІМЕ / UKRAINIAN RE-VISION. 
Київ: Національний центр Олександра Довженка, 190-192. 
2 Там само. 
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Найцікавішим експресивним атмосферним рішенням є сцена після інтертитру “рік потому” – 
герой пережив духовний та матеріальний злам, він знаходиться у темній бідній квартирі, світло – 
високий ключ у його житті змінюється низьким – темрявою. Позаду героя біле вікно, біля нього 
закрита газетою лампа, голе тло стін – у експозиційному провалі. Візуально сприятливе 
експерименту середовище все ж не змусило Завелєва повністю підтримати ефект заявлених джерел 
світла – він залишає їх скоріше декоративними, а малюнок на акторі будує від зовнішнього, 
не заявленого приладу. Коли герой встає, картина виразнішає – на ньому з’являється ефект від вікна, 
а потім, коли з чорноти простору герой відкриває двері, його силует на мить проектується на світлий 
коридор у дверному отворі – кадр закінчується з німецькою точністю та духом. Трохи природнішою 
виглядає друга частина цього епізоду – коли герой повертається до кімнати, підходить до вікна, 
демонструючи силует та сідає за стіл, запалюючи лампу. Напрямок світлового малюнку цього разу 
формально співпадає з розташуванням лампи (хоча не співпадає висота), проте характер її 
випромінення на акторі не підтримано. 

Таким чином можна констатувати, що інтуїтивне бачення Борисом Завелєвим світлової 
атмосфери, та бажання створити світову драматургію все ж не втілилось за тих чи інших причин 
у повноцінне відтворення світлового ефекту, у достовірний кінематографізм, а залишилось ближче 
до театральної умовності. Проте і ця умовність заслуговує на увагу, стає черговим кроком 
у правильному напрямку. Звісно, художнє усвідомлення світлових рішень у Завелєва існує не скрізь, 
і його роботу зі світлом не можна зводити в абсолют – та варто ствердно сказати, що окрім 
вправного ремесла в ній були сміливі творчі ознаки. 

Важливо також, що “Дитя великого міста” несе в собі окрім акторських персонажів також 
образ самого міста, живої документальної натури. Тональною перспективою, світлим дальним 
планом та темним переднім, оператор будує деякі екстер’єрні кадри – камера знаходиться всередині 
приміщення, у затемненій арці чи пройомі, та дивиться назовні, у висвітлену сонцем реальну 
вулицю. На передньому плані Завелєв компонує візерунки квітів, скляних фігур, гранованих 
скляних вставок у двері, виразні силуети людей у капелюхах, наприклад швейцара у фуражці – а 
на задньому, відповідно, рухомим тлом бере метушливу вулицю, трафік кінних екіпажів та білий 
дим від автомобілей. Для камери буквально відкриваються двері – у навколишній світ, назовні – а 
актор знаходиться, як тепер прийнято називати, у документальному, не штучному середовищі. 
Густий білий дим та активні передньопланові елементи з’являються у стрічці неодноразово – 
очевидно, що оператор усвідомлює виразність таких рішень, підходить до їх вибору свідомо, а 
не випадково – своїми кінематографічними методами він створює образ міста, щоб згодом нові 
покоління операторів, у тому числі його учні, поглибили ці пошуки. Важливу увагу Завелєв 
приділяє також співставленню фігури та фону, героя та атмосфери – наприклад, портрет Мані 
на початку фільму він знімає проти вікна, показуючи з високого поверху лінійну перспективу вулиці 
та руху людей на ній, розкриваючи через композицію переживання головної героїні, її місце у місті. 

Важливо, що вже у дореволюційних картинах Борис Завелєв використовував комбіновані 
зйомки – подвійну експозицію, яка повною мірою розквітне та стане невід’ємним художнім 
інструментом у “Звенигорі” поставлений з режисером О. Довженком. Маня розташована внизу 
кадру, а згори над нею залишається великий об’єм недоекспонованого, темного простору – це 
дозволяє другою еспозицією вписати над героїнею її марення – чоловіка у чорному смокінґу. Чорне 
зливається з чорним, білі обличчя та руки залишаються активними центрами уваги – та подвійна 
експозиція залишається органічною, – не переобтяженою та невимушеною, саме через грамотну 
тональність та композицію. 

У інтер’єрах та масових сценах Борис Завелєв також демонструє пошуки у візуальній 
пластиці – він вписує фігури людей у композиційні обрамлення (двері, вікна, арки, прольоти сходів 
тощо), перекриває акторів дверями, кулісами, тюлями, та шторами, щоб у кадрі їх відкрити, граючи 
у певну візуальну метаморфозу, розділяючи умовні простори. Він будує багатопланові мізансцени, 
у яких актори самоукрупнюються та самовіддаляються, взаємодіють між собою по всій глибині 
простору, розділяють глибину штучними перепонами, виявляючи внутрішньокадровий монтаж. 

Кінооператор використовує наїзд камери у епізоді в ресторані, прямо у кадрі “розділяючи” 
плани та відкривши новий план у глибині – герої сидять за столом, за ними гуляє натовп, 
несподівано позаду натовпу відкриваються куліси сцени, і камера наїзжає, минаючи головних 
героїв, акцентуючись на танцюристці. Так через операторські методи змінюються драматургічні 
сенси, зміщуються смислові акценти. Вдруге рух камери використовується вже у від’їзді – цього 
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разу героїв теж відкриває завіса, але не завіса розважальної сцени, а святкова – весільна біла тюль. 
Можна знайти зв’язок у тому, що камера разом з душею героїні влетіла у вир штучного міщанського 
свята, у безумний танок, та тепер з нею і вилітає – легковажне весілля, якому передувала зрада, 
набуває вигляду сценічної постановки, лицедійства – Маня стає на стілець, як на подіум, а потім, 
завершуючи виступ, йде на камеру з новим нареченим – у деспотичну темряву душевного закулісся. 

Варто додати, що багатопланові мізансцени не є винятком, а скоріше стають правилом 
у Завелєва – йому не вистачає бодай кращої оптики та вільнішого руху камери, щоб оживити їх всі, 
вивести зі штучного театрального заціпеніння. Додамо, що вже у “Дитя великого міста” Завелєв 
використовує для показу масової мізансцени верхню точку камери – цей прийом він візьме 
на озброєння та використовуватиме ледве не в кожній з наступних картин, а до апогею його “верхня 
точка” підійде у картині “Тарас Трясило”, – вона дозволить оператору охопити одним кадром 
глибинний натовп сотень та тисяч акторів-козаків. Таким чином Завелєв продовжує свій 
безперервний та плідний пошук у збагаченні кіномови, перекладі художніх образів та фантазій 
у конкретні, часом складні на новаторські технічні рішення. 

На студії Ханжонкова Борис Завелєв мав неабиякий доробок – протягом 1914-1917 років він 
знімав в середньому щонайменше одну картину щомісяця, а 1915-го року його відома фільмографія 
взагалі налічує більше 20-ти стрічок. Зі збережених до сьогодні дореволюційних картин Завелєва та 
Бауера (та відповідно тих що піддаються безпосередньому розбору) слід відзначити також “Після 
смерті” (1915). 

Фільм “Після смерті” починається драматичною світло-тіньовою атмосферою, – герой сидить 
у великій кімнаті та читає книгу у бічному ефекті від настільної лампи. Простір за ним кинуто 
в морок, але не суцільний – елементи меблів та інтер’єрного оздоблення мають емульсійну 
щільність, їх фактура та об’єми зчитуються завдяки недомінуючим задньо-боковим джерелам. 
Дерево та шкіра меблів блікують, важкі чорні крісла розставлені так, щоб урівноважувати 
композицію і водночас створювати нависаючі за спиною героя важкі маси. 

Завершується вступний “темний” блок кадром у домашній фотолабораторії. Загальний тон 
знову низький, герой сидить перед нами за столом у бічному освітленні. Перед героєм – 
по передньому для камери плану – на столі стоїть японська лампа-паралелепіпед, грані якої складає 
прозорий матовий матеріал (скло, папір чи тканина). Малюнок світла на акторі при цьому умовно 
відтворює ефект лампи – активний задньо-боковий прямий потік та на приблизно дві діафрагми 
слабкіший розсіяний верхній бічний. Зовсім трохи (зокрема на руках, що її торкаються) додає і сама 
лампа. Увінчується кадр відкриттям дверей у глибині – виникає новий простір, додається 
багатошаровість композиції. Світло за дверима також виразне, малюнки світло-тіньові – проте 
основний ключ вже високий, а не низький. 

Таким чином оператор чітко розділяє відокремлену приглушену приватну атмосферу і 
відкриту “гостьову”, світлішу – що підсилює психологізм дії, дає розкриття внутрішнього стану 
персонажа через зображення в яке його вписують. 

У “Після смерті” Борис Завелєв виконує довгу панораму – у сцені світського вечора він 
повільно веде камерою по групі акторів, які знаходяться в кадрі як в статичних так і в рухомих 
позах, – їх взаємодія між собою та переміщення в кадрі зрежисовано під напрямок зору камери 
у конкретний момент, а ритміка камери, в свою чергу, підібрана під внутрішній темп сцени. 

Складна панорама охоплює не просто плаский рівновіддалений від камери простір, але 
містить у собі різнопланові об’єкти – частину акторів ми бачимо у повний зріст, частину 
на середньому плані, якісь рухаються у сторону камери чи у даль від неї. Робота з акторами 
у Бауера – Завелєва завжди споріднена з певним хореографізмом дій. 

Не оминає панорама і просторової глибини – порталу у іншу велику залу, яка також освітлена 
та опрацьована з точки зору реквізиту та свободи руху у ній акторів. У цьому та іншому фільмах 
оператор скрізь, де дозволяє простір, намагається напрямити головний загальний план сцени 
у глибину, як кажуть на кінематографічному слензі – “у простріл”. Вже у 10-х роках ХХ сторіччя 
Завелєв взяв на своє постійне озброєння цей прийом перспективної виразності. Глибинні простори 
у нього завжди грають якусь роль – в них хтось рухається, пройоми до них зачиняються чи 
відчиняються, світлове рішення у них грає або в унісон, або в контрапункт з рішенням основного 
приміщення, що додає драматизму. 

Вищезгаданою панорамою оператор виконує одразу декілька задач – він, по-перше, 
“розширює” кут зору камери, зберігаючи достатню для драматургії крупність, по-друге, 
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кінематографічно, довгими кадрами обігрує монтажне рішення епізоду (та як наслідок – фільму), 
використовуючи внутрішньокадровий монтаж, що безумовно додає дії достовірності, плинності та 
певної безперервності, по-третє – вносить у оповідь динаміку, ритмізує дію, підштовхує глядача 
рухатись далі за сюжетом, адже рух камери вносить певну інтригу, своєрідний саспенс щодо того, 
чим він завершиться, на чому камера врешті зупиниться. 

Ця тенденція підтверджуються у наступному, ще довшому за попередню панораму кадрі – 
майстерному, складному від’їзді камери, що став ледве не революційним рухомим кадром для свого 
часу. Панорамою Завелєв вводить глядача у медитативну течію відстороненого від життєвої суєти 
стану головного героя, а у від’їзді дає розвиток цьому стану, розкриває його у дії. Героя попри його 
небажання знайомлять з богемним товариством, водять зі сторони у сторону від одної групи людей 
до іншої. Його ведуть широким, вже знайомим нам з попереднього кадру, холом у сторону камери, а 
та, в свою чергу, з довгими паузами, зигзагоподібними панорамуваннями та трохи нелінійнійною 
траєкторією просовується назад. 

Камера рухається на колесах але не по рейках, адже у кадрі відкривається підлога, на якій їх 
нема – тим не менш, у оператора не виникає проблем зі стабільністю кадру та з корегуванням 
композиції. Починаючи рух зі статики, камера ефектно пропускає по передньому плану велике 
пальмове листя, з кожним поворотом відкриває нових, досить несподіваних персонажів. Напрямок 
зйомки завжди – у глибину коридору, що посилює лінійну перспективу з кожним метром від’їзду. 

Подібний рух – проводку героя у обличчя –ми вже фіксували у “Дитя великого міста” 1914-го 
року. Можна резюмувати, що Борис Завелєв, попри усі об’єктивні технічні обмеження 
дореволюційного кіно, оволодів динамічними прийомами зйомки, дослідив їх не просто 
у формально-технічному, а у сенсотворчому аспекті. Оператор проявляється як справжній митець, 
адже через напружений пошук доцільних технічних засобів стверджує свої естетичні погляди, 
окреслює ідеали, показує вміння захопливо, наче письменник, камерою розповісти історію. 

Від’їзд відкриває глядачу щось нове, веде від часткового до загального. Проведення героя 
в обличчя крізь масовку відбиває його соціальний стан, надає оцінку взаємодії героя з суспільством. 
У кінці розглянутого від’їзду наш герой зустрічаєшся поглядом з молодою дівчиною, – відбувається 
конфуз, перелом, зупинка – склейка – і він, вже не ворушачись, сидить. 

Виразною з точки зору освітлення вийшов і епізод концертного виступу Зої – незнайомки 
з балу. У фільмах Бауера – Завелєва часто присутня сцена та глядацька публіка, але саме у “Після 
смерті” вона дещо переосмислена. Оператор будує композицію за законом тональної перспективи – 
сцена у глибині кадру освітлена високим ключем, а глядачі по передньому плану змодельовані менш 
інтенсивними боковими та задньо-боковими малюнками, за рахунок чого більшість з них впадають 
у силует. Головний герой так і заходить у кадр – у силуеті, та поступово переміщується до світла. 

Таке світлове рішення не тільки слідує віковим канонам живопису, але по-новому розкриває 
кінематографічність як таку. Акцентована дія у глибині, обрамлення кадру ніби у темне каше 
передньоплановими об’єктами, виразні силуети, динаміка та активність яких не перебиває увагу 
з головної дії, врешті – контраст, який приковує увагу глядача, чітко розділяє площини та утворює 
глибоку перспективу. Подібним чином, навіть подібними кадрами будують драматургію світла і 
сучасні оператори, у тому числі українського кіно. Приклад Завелєва ніби простий, інтуїтивний та 
підглянутий з реальності, але від того не менш влучний. Героїня у світлі – як божество (слід 
зазначити що образ чистої та страждаючої жінки-янгола, що являється у видіннях вся в білому, стає 
наскрізним у картинах Бауера – Завелєва), публіка та герой у темряві – щось земне та буденне. 

Щодо світла у “Після смерті” слід додати, що попри загальну простоту, уважний глядач 
не зможе не відчути об’ємність простору та людей у кадрі через постійне тяжіння оператора 
до фактурних світло-тіньових рішень. Він будує бічні, задньо-бокові, навіть сміливі нижні малюнки, 
вправно розводить акценти у великій декорації. 

До прикладу у локації спальні головного героя Завелєв компонує чоловіка у ліжку чимось 
подібне до “Данаї” Рембрандта, – розвішує по передньому та задньому планах важкі темні портьєри, 
зводить їх у низький ключ та кидає на фігуру людини задньо-бокові джерела з двох сторін. 
На персонажі виникає контровий ореол, а ключовим світлом стає імітація свічки – бічним верхнім 
приладом під 45 градусів. Герой задуває свічку та переднє світло вимикають – залишається задньо-
бокове та фонове – на столі за ліжком та на загальному заповненні. При цьому, що важливо, 
не виникає експозиційних провалів – у всіх темних предметів залишається рельєф та фактура. І хоч 
власне ефект від свічки не можна назвати натуралістичним – навіть від самого тіла свічки падає тінь 
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на героя – він все одно важливий для свого часу. Синхронність вимикання світла, естетика контрової 
темряви, – кінематографічної ночі у якій камера та глядач бачить все необхідне – доказ того, що Борис 
Завелєв підходив до технічних операторських задач з огляду на багатовікову історію живопису. 

Переломний момент, у якому показано як пасія головного героя – артистка Зоя – у муках від 
випитої отрути заходить за куліси театру, оператор підкреслює експресивним нижнім освітленням. 
Її емоційний стан можна перевести у візуальні знаки: світло знизу, як вогонь з-під ніг – пекло, що 
чекає на неї через самогубство; темні куліси, за які вона хапається та в яких зникає – як світ мороку 
та безводі, який її поглинув. Врешті, нижнє світло вперше показує її такою, якою ми її не бачили 
раніше – не естетизованою, не піднесеною, а реальною людиною з плоті та крові та 
з екзистенційним відбитком на обличчі. 

Чудовим світловим етюдом є також кадр, у якому герой дивиться фотографії покійної Зої 
у світлі проектора. Як ми дізнались раніше, головний герой – науковець, що любить читати та 
проводити час наодинці у фотолабораторії. Він постає свого роду праобразом фотографа Томаса 
із “Фотозбільшення” (1966) М. Антоніоні – примарні образи з плівки чи фотопаперу починають 
матеріалізуватися у його свідомості, породжують у житті хаос. Завелєв не боїться натуральних 
рішень та знімає кадр з єдиним джерелом світла – лампою проекції – без стандартних павільйонних 
заповнень та прикрашань. Чорне падає у провал, світле – втрачає деталі. Гіперболізований, поза 
межами фотошироти плівки, контраст викликає сильне співчуття герою, передає і його темне забите 
у глухий кут одинацтво, і його виведення з рівноваги, накал, пересвіченість. У світлі проектора 
бачимо руку з фотографією дівчини та силуетну тінь від профілю героя – отруєна Зоя стає разом з її 
невдалим коханцем частиною одного білого полотна, одного екрану. Його, як і її, випалює світло. 

Лінія сновидінь героя теж заслуговує особливої уваги – підсвідоме приводить його у жнива, 
в обличчя йому б’є вітер. Кадри зняті у павільйоні зі штучним фоном виглядають умовно, проте 
метафорично. До героя, вбрана у білих легких тканинах, підходить Зоя – сильний вітер розвиває її 
рукава, вона на щось вказує. На обличчі героя грають тіні від паростків пшениці. Врешті,  
він помре уві сні. 

Навесні 1917-го року кінофабрика Ханжонкова переїздить на спеціально створену знімальну 
базу в Ялті, яку Ханжонков планував зробити осередком та аналогом “російського Голівуду”. 
Завелєв також переїжджає на роботу у нову студію. В листопаді 1920-го, коли Ханжонков їде 
з Криму, рятуючись від більшовицького наступу, Завелєв ще залишається деякий час у Ялті, 
перейшовши на студію Йосипа Єрмальова. Там він співпрацює з російським режисером Яковом 
Протазановим (1881-1945), – вони знімають фільм “Член парламенту” (1920). 

Під час воєнних дій 1918-1920, на відміну від Івана Мозжухіна, Наталі Лисенко, Віктора 
Туржанського, Якова Протазанова, які емігрували до Франції, Борис Завелєв переїздить до Грузії, де 
знімає з Іваном Переслані картину “Сурамська фортеця” (1922). Фільм був показаний на екранах 
Німеччини, Франції, Іраку і Туреччини. 

До приходу ВУФКУ Борис Завелєв зняв близько 70-ти стрічок, працював з видатними 
піонерами східноєвропейської кінематографії. Та підсумком дореволюційного періоду його 
творчості, роботи на російських та Ялтинській студіях акціонерного товариства Ханжонкова врешті 
була неоднозначна картина. З одного боку 46-ти річний оператор став опорою для щойно 
створеного українського кінотовариства, ледве не сам знімав усі перші картини ВУФКУ, фахово 
підтягував завдяки своєму досвіду молодих операторів та режисерів, викладав у кінотехнікумі. 
З іншого – йому так і не вдалося налагодити контакт з новою генерацією митців і більшість своїх 
українських картин він зробив саме з однолітками – знайомими російськими дореволюційним 
режисерами. 

Наприклад режисер Володимир Гардін, який у 20-х роках також подався працювати 
в Україну, так описував свою першу українську роботу “Привид блукає Європою” (1922): “Знімав 
картину Б. Завелєв – справжній професіонал, з рухомим, схильним до винахідництва складом 
розуму, на диво мила людина. У нас не було в достатній кількості знімальної апаратури. Завелєв 
вирішив знімати загальні плани декорації на сонці, регулюючи світло за допомогою пересувних 
темних фіранок”1. Кіноіндустрія в Україні була молода та нерозвинена, і саме такі постаті як Борис 
Завелєв, попри всі труднощі, допомогли їй стати на ноги. 

                                                      
1 Гардін, В. Р. (1949). Спогади. Москва: Госкіноіздат, 2, 15. 
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Занепад студії Ханжонкова, революція, збройні конфлікти, вимушена еміграція, перехідний 
період пошуку роботи в умовах радянського державного регулювання, як і весь історично-
політичний контекст, наклали на Завелєва свій відбиток – врешті, його досвід став підґрунтям для 
росту нових імен-відкриттів в українському кіно, а його місія звелась до того, щоб підтримати 
на своїх плечах те, що згодом його і нівелювало. 

“Ми проголошуємо старі кінокартини, романтистські, театралізовані – прокаженими. Ми 
стверджуємо майбутнє кіномистецтва запереченням його теперішнього” – прямо маніфестував 
Дзиґа Вертов. Зміна поколінь, гаряча кров епатажних режисерів, перманентні настрої до знищення 
всього “буржуазного”, що було “до” задля того щоб перекреслити всі існуючі правила та традиції та 
побудувати новий примарний світ – можливо саме це не дало винахідливому та тонко 
налаштованому оператору створити свої найкращі шедеври. 
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A LIFE PATH AND A CREATIVE CAREER  
OF THE FILM DIRECTOR GRIGORIY LIPSHITZ 

This  article  investigates  a  life  path  and  a  creative  career  of  the  Ukrainian  director 
of documentaries,  non‐fiction  and  feature  films  Grigoriy  Lipshitz;  his  studies  in  VDIK  in  the 
workshop of film directors L.V. Kulieshov and S.M. Eisenstein were mentioned; the work of the 
script writer and the film director tandem of G. Lipshitz and O. Pavlenko during the work on the 
movies  «The  Willows  and  the  Pavement»  was  reconstructed;  his  creative  activities  in  the 
Ukrainian cinematography as a script writer and a movie director of feature, documentary and 
popular  science  films  on  the  Kyiv  Movie  Factory  was  analyzed;  the  situation  with  the  film 
«The Green  Street» was  specified.  In  order  to  identify  the  enemy  in  the  squad,  an  additional 
false convoy, loaded with stones and the military waste (sleeve, bands etc.) was created. Among 
the nine men, there is one enemy, and they should define him. 
Keywords: Grigoriy Lipshitz, cinema, Leo Kulieshov, Sergey Eisenstein, Kyiv Movie Factory 
(motion picture studio), film director, creative tandem, scenario writer. 

Despite the references on personal life and career of the pupil of L.V. Kulieshov and S.M. Eisenstein, 
the director of feature, popular science and documentary movies Grigoriy Iosipovych Lipshitz (28.11.1911, 
Odessa – 14.03.1979, Kyiv) in the publications by L. Goisekо1, M. Filkevytch2 3, V. Illyashenko4, 
О. Bezruchko5 and others, we can acknowledge that Ukrainian art historians in fact did not research the 
creative work of G. Lipshitz during his work at Kyiv Film Studio (Kyiv Movie Factory) remains unknown. 

Since the age of sixteen, Grigoriy Lipshitz was working first as an apprentice mechanic, then as 
locksmith, apprentice founder, founder on the Odessa Agricultural Machine Engineering plant of October 
Revolution. He was combining the work with the studies at the evening workers’ faculty. After graduating, 
the industrious qualified worker Grigoriy Lipshitz, being a proletarian by origin (work at a plant and the 
workers’ faculty) received a permit of the Central Committee of All-Union Leninist Young Communist 
League, under which he entered the directors department of the Moscow State University 
of Cinematography (now – Russian State University of Cinematography named after S. Gerasimov) without 
passing the exams. 

In 1931–1932, Lipshitz studied in the Film director workshop of L.V. Kulieshov. According to the 
then concept of quantitative increase of proletarian artists, around fifty film director students were enrolled 
that year, so after the return of S.M. Eisenstein from the foreign business trip it was decided to charge him 
with the half of the course. Due to this decision of the institute management, Lipshitz continued mastering 
the film director’s specialty from another outstanding teaching director since 1932. 

Many years later, during an interview dedicated to studies in an institution of Sergey Mykhaylovich 
Eisenstein, Grigoriy Iosypovych Lipshitz and his classmate Mykhaylo Borysovych Viniarskyi called this 
period «The best years of our lives», which became a title to the publication «Film Expert’s Notes»6 and 
a book dedicated to their teacher «S. M. Eisenstein: PRO et CONTRA»7. 
                                                      
1 Ґосейко, Л. (2005). Історія українського кінематографа, 1896–1995. Київ: Kino-Коло, 461. 
2 Фількевич, М. (2006). Довженківці: сторінки нашої історії. Київ, 178. 
3 Фількевич, М. (2003). Сторінки нашої історії. Київ, 188. 
4 Ілляшенко, В. (2004). Історія українського кіномистецтва [1893–2003]. Київ: Вік, 412. 
5 Безручко, О. (2016). Кінематографічна діяльність учня С.М. Ейзенштейна українського режисера 
Г.Й. Ліпшиця Матеріали круглого столу з міжнародною участю «Український кінематограф у світовому 
контексті». Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 14-17. 
6 Винярский, М., Липшиц, Г. (2006). Лучшие годы нашей жизни: Воспоминания о занятиях в режиссерской 
мастерской Сергея Эйзенштейна. Киноведческие записки, 80, 124-148. 
7 Винярский, М., Липшиц, Г. (2015). Лучшие годы нашей жизни. Воспоминания о занятиях в режиссерской 
мастерской Сергея Эйзенштейна С.М. Эйзенштейн: PRO et CONTRA (Сергей Эйзенштейн в отечественной 
рефлексии): антология. СПб.: Изд. Русской Христиан. гуманитарной. академии, 447-448. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 5 Issue 4 2019 

 53

After graduating from the workshop of S.M. Eisenstein with major in «Film director», Grigoriy 
Iosypovych Lipshitz was called to the Red Army for a year. As a person with a higher education, he 
became a student of the School of junior avia specialists in the city of Rzhev1. 

On October 6, 1937, after demobilization, Grigoriy Lipshitz went to work to the Kyiv Movie Studio, 
where before the war he worked as a director’s assistant on the films «Squadron No.Five» (1938, director – 
Abram Room) and «Fighters» (1939, director – Eduard Pentslin). 

However, being a graduate of the Film Institute, he claimed the launch of his own film as a director. 
At that moment, the Kyiv Studio had about twenty young film-makers who had a diploma of the Kyiv State 
Cinematography Institute and the Higher State Cinematography Institute, who were waiting for the launch 
of their debut film in the so-called «reserve» for many years. In Kyiv and all-USSR cinematography 
newspapers and magazines, there were appeals to give young filmmakers a chance to start: «Of course, it is 
important to carefully select politically and creatively tested people from this «reserve» and give them the 
production load. This will immediately help to expand the Studio production capacity. We should offer 
young specialists for the creative work more boldly and decisively»2. 

One of these «reserve» young directors Mykola Tryaskin, who in January 1937 graduated from 
VDIK Film Director Academy and was sent to the Kyiv Studio for shooting his thesis, in early September 
was angrily asking in the newspaper «For the Bolshevik Film» in the article with a blatant header 
«Mismanagers in the script department», «Seven months have passed from the moment, when I graduated 
from the department of film directors of VDIK academic course, and was sent by the Main Culture 
Administration to the Kyiv Movie Studio to make my trial work here. And I’ve been waiting o the script for 
seven months» 3. 

Grigoriy Lipshitz waited for the script for three years to start shooting his debut film. His classmate 
Oleg Pavlenko was first working as an assistant director on the teacher’s film «Byezhyn’s meadow» at the 
«Mosfilm» studio, but after its closure and destruction in 1927 and, as a result of large-scale persecution of 
S.M. Eisenstein, succeeded in transferring to the Kyiv Movie Studio, where he started searching a script to 
launch together with Lipshitz. 

In September-October 1940, G. Lipshitz and O. Pavlenko wrote a script based on the work by Albert 
Maltze «I Don’t Care» 4, and S. Eisenstein liked it. The teacher, who after graduating in a creative tandem 
with P. O. Pavlenko of a new film «Oleksandr Nevsky» (1938) returned Stalin’s trust and good attitude, and 
even received the academic title of Doctor of Arts (1939), in autumn 1940 wrote a letter to the head of the 
Committee on Cinematography at the Council of People’s Commissars of the USSR I.G. Bolshakov, 
promising to consult his former students in their debut concerning the specifics of life in America, which he 
visited during his foreign business trip. 

However, the head of the Soviet cinematography Ivan Bolshakov forced young directors to work on 
more politically feasible script based on the book by Wanda Wasilewska «The Willows and the Pavement». 
Grigoriy Lipshitz and Oleg Pavlenko faced a choice: to stay without shooting or to make a film offered by 
the management. Lipshitz’s classmate Nathan Lyuboshytz said, «After graduation, one could make 
a breakthrough with the production, only having agreed to a bad script»5. So, the creative tandem 
G. Lipshitz – O. Pavlenko started working on a new script. 

M.I. Romm, who was appointed as art director of the USSR State Administration of Film Production 
in 1940, disliked the script of «The Willows and the Pavement», so he provided that dialogues were 
finished by a famous Soviet writer and script writer Yuriy Karlovych Olyesha. 

After many revisions, by the end of 1940 the script writer and the film director tandem 
of G. Lipshitz – O. Pavlenko prepared a film project (literary and director’s script) «The Willows and 
the Pavement» which was included into the production plan of the Kyiv Movie Studio for 1941. 

                                                      
1 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер» (1960). Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ України), Ф. 655, Оп. 1, Спр. 1094, Арк. 12 зв. 
2 Борисов, Е. (1937). Студия без сценариев. Кино, 4 октября. 
3 Тряскін, М. (1937). Головотеси у сценарному відділі. За більшовицький фільм, 4 вересня. 
4 Акт ревізії фінанс.-господар. д-ті Київ. кіностудії з 1 січ. по 1 жовт. 1940 р. (1940). Списки творч. працівників 
студії, 1940 р. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ України), 
Ф. 670: Національна кіностудія художніх фільмів ім. О. П. Довженка, Оп. 1, Спр. 66, Арк. 15. 
5 Любошиц, Н. (1339). Учитель и его ученики. Музей Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра 
Довженка, Ф. Ейзенштейн Сергій Михайлович, 19. 
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The art director of O. Dovzhenko Kyiv Film Studio told in his speech before the Kyiv film-makers 
about a curious marketing measure that would help the short film «The Willows and the Pavement» by the 
young film-makers to get into a full film distribution, to provide that the debut film by G. Lipshitz – 
O. Pavlenko was watched by more people especially in Ukraine, because the movie was filmed in 
Ukrainian, «I will add three or four short films to compose a program with «The Willows and the 
Pavement», which could be considered a full-length film»1. 

Since February 1941, the young film-makers, VDIK graduates Grigoriy Lipshitz and Oleg Pavlenko 
started filming this debut film2, but the war did not allow them to shoot «The Willows and the Pavement», 
material of which was lost during the evacuation of the Kyiv Studio to Ashgabat. 

From the first days of the war, G. Lipshitz and O. Pavlenko both volunteered for the front, but 
Lipshitz first got to spare cavalry regiment, from which in October 1941 he, as a film-maker, was sent to 
the studio in Ashgabat3, where the evacuated studios «Mosfilm» and the Kyiv Studio of Feature Films were 
operating. In Ashgabat, Lipshitz worked as an assistant director on the film «Levko» (1941) and as a 
second director on the short film «Stebelkov in Heaven» (1941, script writer and director: Boris Yurtsev)4. 

However, during his 4-month stay at the rear, Grigoriy Lipshitz always wanted to go to front, for, 
being a person with higher education, he was originally sent to the Military Political School (Tashkent), 
after finishing which in March 1942 he was sent to the valiant airborne troops, where he became a deputy 
company commander of the 5th airborne corps. During his stay in Moscow, officer G.I. Lipshitz met 
S.M. Eisenstein. 

At the front, the deputy company commander of 84 guards, company 33 guards regiment, division 
2 guards of the army Grigoriy Lipshitz courageously fought in Stalingrad. He was awarded with the medal 
«For Defense of Stalingrad» (1943), then, during the liberation of the motherland from the Nazi invaders as 
a part of Southern, Don, 4th Ukrainian, Baltic, 3rd Byelorussian Fronts5 he received the medal «For 
Military Merit» for personal bravery (1944). During the assault of Keninsberg where he was seriously 
injured, after which he was healing around six months (from April 1945 to September 1945), he was 
awarded the Order of the Red Star (1945) and medals «For taking Keninsberg» (1945) and «For Victory 
over Germany» (1945)6. 

Oleg Zakharovych Pavlenko, with whom Grigoriy Iosipovych Lipshitz started shooting the film 
«The Willows and the Pavement» in 1941, also volunteered for the front, where in one of the fierce fighting 
he was killed inside a burning tank. 

After demobilization of October 6, 1945, the Guard Captain of reserve Lipshitz returned to Kyiv 
Studio, where he was included into a group of the second directors7. According to Lipshitz’s classmate 
Nathan Lyuboshytz, «During the war and a decade after it there were so few films in production every year 
that one could count them on the fingers of both hands. Masters wanted work, not to mention beginners»8. 

                                                      
1 Довженко, О. П. (1941). Виступ на парт.-вироб. конф. Київ. кіностудії Рос. держ. архів літератури і 
мистецтв, Ф. 2081, Оп. 2, Спр. 62, Арк. 5. 
2 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер-постановник» (30 грудня 1961 р.-15 березня 
1979 р.). Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, Ф. 670, Оп. 1-л, Спр. 2141, 
Арк. 6. 
3 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер-постановник» (30 грудня 1961 р. – 15 березня 
1979 р.) Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, Ф. 670, Оп. 1-л, Спр. 2141, 
Арк. 13. 
4 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер-постановник» (30 грудня 1961 р. – 15 березня 
1979 р.) Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, Ф. 670, Оп. 1-л, Спр. 2141, 
Арк. 7. 
5 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер-постановник» (30 грудня 1961 р. – 15 березня 
1979 р.) Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, Ф. 670, Оп. 1-л, Спр. 2141, 
Арк. 6. 
6 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер» (1960). Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ України), Ф. 655, Оп. 1, Спр. 1094, Арк. 3 зв. 
7 Списки творчих працівників Київської кіностудії з анкетними даними за 1949 р. (1949). Центральний 
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At the time of «few films», G. Lipschitz worked at the Kyiv Studio of Feature Films as a film 
director (second director) in the feature film «The Three» (in 1946 the film was out of production), «The 
Scout’s Feat» (1947, director B. Barnet, awarded with the State (Stalin) Prize), «Flag Bearers» (1948, based 
on the same-named trilogy by O. Honchar («Alps», 1946; «Blue Danube», 1947; «Golden Prague», 1948), 
awarded in 1948 with the State (Stalin) Prize ), «The Green Street» (195, director V. Eysymont), «In the 
Steppes of Ukraine» (1952, director T. Levchuk)1. 

In encyclopedic article «Lipschitz Grigoriy Iosypovych» from «Cinema: Encyclopedic Dictionary», 
the film «The Green Street» is stated as a popular science2, but Lipschitz’s personal file contains a record, 
which states that in this film, the second director Grigoriy Lipshitz «Didn’t take the role assigned to him 
from the very beginning, and didn’t find the contact»3 with the director of this film Victor Eysymont, who 
specialized in feature films. Thus, «The Green Street» is a feature film. 

Let’s look deeper into this rather strange accusation for Lipshitz who worked a lot in cinematograph 
and always found common language with everyone, even with famous metropolitan directors, such as the 
Russian Soviet director Boris Vasylyovych Barnet on the film «The Scout’s Feat» which received State 
(Stalin) Prize, where G.I. Lipshitz also was the second director. 

It should be noted that, prior to the record about the confusion between G. Lipshitz and V. Eysymont, 
a phrase was written, «Lipshitz has production experience, and always deal perfectly well with the work 
entrusted to him»4. Conflicts between creative people are frequent, especially on set, when some film-
makers suddenly had the «star disease», and these cases aren’t, as a rule, included into the personal files, 
that is, the management of the Kyiv Studio knew the real culprit of the conflict, but was forced to make a 
record in the personal file of the Ukrainian director who was ranked below his Russian counterpart in the 
rules of precedence. The key to understanding the essence of the conflict can be a phrase: «Lipshitz Didn’t 
take the role assigned to him» 5. 

The famous Soviet director Victor Vladyslavovych Eysymont after receiving the second State 
(Stalin) Prize for the film shot together with Herbert Moritsovych Rappaport, for whom it was also the 
second State (Stalin) Prize at the Leningrad Studio for Feature Films «Lenfilm», a biopic «Oleksandr 
Popov» (1949), was sent to the Kyiv Studio for Feature Films to «raise the level of the Ukrainian 
cinematography» to shoot a film under the working title «The Green Street». 

Most likely, after a conflict with the chief of the staff (a name for second studio directors, so it was 
recorded in the personal file of Lipshitz on this incident), the director ceased shooting and left Ukraine. 
At least, his filmography has no «The Green Street»6, and the next film «Fire on the River» (1953) was 
filmed at the M. Gorky Studio in Moscow. Publicity was so strong that they were forced to enter this 
information into the personal file of Lipshitz, however, because the Ukrainian director was not guilty, later, 
in order to restore justice, there were attempts to cover this inscription. The film was closed, information 
about it is poor, and therefore, we have now this confusion in the encyclopedia7. 

Like most film-makers during the «age of few films» at Stalin, in the 1940ies G. Lipshitz earned 
for living by dubbing Russian films into the Ukrainian language. For example, he was director of dubbing 
for around twenty films, including «Good Afternoon Moscow» (1946), «The Scout’s Feat» (1947), 
                                                      
1 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер-постановник» (30 грудня 1961 р.-15 березня 
1979 р.) Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, Ф. 670, Оп. 1-л, Спр. 2141, 
Арк. 7-7 зв. 
2 Липшиц Григорий Иосифович (1987). Кино: Энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 
237. 
3 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер-постановник» (30 грудня 1961 р. – 15 березня 
1979 р.) Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, Ф. 670, Оп. 1-л, Спр. 2141, 
Арк. 30 зв. 
4 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер-постановник» (30 грудня 1961 р. – 15 березня 
1979 р.) Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, Ф. 670, Оп. 1-л, Спр. 2141, 
Арк. 30 зв. 
5 Особова справа «Ліпшиць Григорій Йосипович, кінорежисер-постановник» (30 грудня 1961 р. – 15 березня 
1979 р.) Архів Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, Ф. 670, Оп. 1-л, Спр. 2141, 
Арк. 30 зв. 
6 Эйсымонт Виктор Владиславович (1970). Кинословарь: в 2 т. Москва: Советская энциклопедия, 2, 983. 
7 Кино: Энциклопедический словарь (1987). Липшиц Григорий Иосифович. Москва: Советская энциклопедия, 
237. 
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«In the Name of Life» (1948), «Precious Grains» (1948), «Glory to Labor» (1949), «Kuban Cossacks» 
(1950), «A Great Citizen» (1950), «Skandenberg» (1954), «Dangerous Paths» (1955), «Tiger in a Sheep 
Skin» (1955)1 and others. 

G. Lipshitz, as other film-makers of that times, had to seek the right to shoot feature films in the 
difficult period of the «few films» at Stalin. That is why his creative achievements include several 
documentary and popular science films, which were much easier to get a permit for then, «Cog-Sagyz» 
(1949), «Sport Ukraine» (1951), «A Lesson for Life» (1952), «Our Champions» (1954), «Feed Lupin» 
(1955), «Ivan Franko» (1968), «Uzhgorod» (1968), «Lions» (1968)2. 

Grigoriy Iosyfovych Lipshitz had his own debut as a director of feature films late, only in 1956, after 
Stalin’s death, and, accordingly, ending of a period of »few films» so difficult for artists. After working on 
the script, G. Lipshitz in creative tandem with V. Kraynichenko became the director of the film «Journey to 
Youth» (1956). Then he shot his independent full-length feature film «The Swallow» (1957). In 1958, 
he worked on the script for «Death Match», then switched to the script «Katya, Katyusha», for which 
in 1959, as a director, film «Katya, Katyusha». Three years later, Grigoriy Lipshitz, with a script by Ivan 
Stadnyuk, shot a lyrical comedy «Where Happiness Leaves», released under the name of «Artist 
of Kokhanovka» (1961); in 1964, he shot «Harsh Game», in 1965, the romantic drama «The Month May». 

In 1967, G.I. Lipshitz was sent to the Kyiv Studio «Tsentrnaukfilm», where he shot «Ivan Franko», 
«Uzhgorod», «Lions» (all in 1968). After returning to the Kyiv Studio of Feature Films, he became 
a director of the film «Dima Got Angry» (1968). 

A very popular military 3-episode TV show by Grigoriy Lipshitz was «There is No Way Back» 
(1970) based on the novel by Victor Smirnov and Igor Bolharin. The subject was very close and interesting 
for a director, a veteran paratrooper himself. In the film, a group of partisans receives a task to deliver 
weapons to the German concentration camp in the rear and ensure the successful uprising of prisoners. 

In order to identify the enemy in the squad, an additional false convoy, loaded with stones and the 
military waste (sleeve, bands etc.) was created. Among the nine men, there is one enemy, and they should 
define him. 

In his last years of life, G.I. Lipshitz shot two TV films: in 1973, a conflict romantic drama 
«Comrade Team» based on the novel by P. Lebedenko «Ice Go into the Ocean» and in 1976 – a topical film 
on the working days of the proletariat «Be My Brother»3 about two brothers, Viktor and Nikolai 
Kovalenko, who found each other through the decades after the war. The artist’s personal file contains 
a letter to the chairman of the State Committee of the RM USSR V.G. Bolshak, where it was mentioned 
that Donbass miners were watching enthusiastically these two television movies4. 

G.I. Lipshitz, like many other film-makers, whose creative youth and mature years passed in the 
terrible times of repressions, the great war between the Soviets and the Nazi and Stalin’s «lack of films», 
wasn’t lucky to fully self-actualize. Although, G.I. Lipshitz had no regrets, «We had time for few things. 
We could be discontent with an absolute right. But we regret nothing»5. 
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VIDEO HOSTING AS THE MOST ADAPTIVE ELEMENT 
OF AUDIO-VISUAL CULTURE AT THE PRESENT STAGE 

In the 21st century, audiovisual art has become one of the elements of modern culture, which 
causes  the  growing  importance  of  audiovisual  works  existing  in  the  virtual  environment.  This 
article provides a general definition of video hosting as the most adaptive element of audiovisual 
culture at the present stage. The peculiarities of mechanisms of the existence of video hosting, 
general factors of adaptation and differences of traditional media are analyzed. It is proved that 
the interaction of video hosting users allows us to adapt our own works to the changing socio‐
dynamics  of  the  cultural  environment.  Author  formulate  their  own  judgments  about  the 
popularity of video hosting for the contemporary media audience, which reflects on the cultural 
significance,  information  and  artistic  and  aesthetic  component  of  this  platform  in  audiovisual 
culture. 
Keywords: video hosting, internet, new media, audiovisual art, audiovisual culture, online 
audience, newest culture, internet works. 

Технічна глобалізація ХХІ століття та демократизація суспільства стали каталізаторами появи 
однієї з головних сучасних аудіовізуальних платформ для прояву власної особистості – 
відеохостингу. Наразі найважливіші події у суспільстві пов’язані зі зростаючим впливом цього 
віртуального елементу та адаптації сталої аудіовізуальної морфології під потреби сучасної 
аудиторії. 

Онлайн технології полегшили доступ до аудіовізуального контенту та стали головними 
чинниками для появи нових творчих культурних спільнот. Зростаюча популярність відеохостингів 
таких як YouTube, Instagram, TikTok, тощо підтвердили її актуальність і важливість в житті 
сучасного суспільства. 

Однією з ознак адаптації є спроможність відеохостингів об’єднувати виробництво і 
поширення медіа контенту з функціями соціальних мереж, що робить їх максимально доступними 
та привабливими для сучасноїаудиторії в аудіовізуальній культурі. 

Прикладом може бути соціальна мережа та відеохостинг TikTok головним напрямом якого є 
створювання коротких музичних відео, прямих ефірів та обміну повідомлення. Участь у цій мережі 
є абсолютно безкоштовною, а поєднання функцій комунікації та розваг приваблює все більшу 
кількість користувачів / глядачів. Загальною відмінністю від інших відеохостингів є ліміт 
на хронометраж відео та акцент суто на розважальній специфіці. Про це свідчить як слоган 
відеохостингу «Покращ свій день. Реальні люди – реальні відео» (з англ. Make Your Day. Real 
People. Real Videos) так і твори, що є у категорії «тренд» на цьому сайті1. 

На відмінність від традиційних медіа морфологій подібні відеохостинги роблять акцент 
на аматорському контенті, який має на меті надати кожній людині можливість висловити себе 
творчо у просторісучасної аудіовізуальної культури. Це є головною відмінністю від традиційної 
морфології медіа, де виробництво аудіовізуальних творів є обмеженим суто професійним 
середовищемі не припускає відкритий доступ та обмін ресурсами. 

                                                      
1 TikTok (2019). About. <https://www.tiktok.com/about?lang=en>. (2019, листопад, 13). 
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Завдяки цим аспектам свого існування відеохостинги наразі мають спроможність 
запропонувати новий тип колективної культуру аудіовізуального характеру, в якій кожен автор та 
користувач може розвиватися, взаємодіяти та здобувати нові вміння та навички. 

Наприклад, важливою особливістюаудіовізуальної культури на сучасному етапі є як поява 
суб’єктивних, (суто авторських) творів (де автором постає одна людина, що є майже неможливим 
у традиційному медіа виробництві), так і можливість творення шляхом кооперації з будь-якими 
однодумцями. 

Цьому свідчить поява влогерів – авторів, що створюють відео самотужки та чиї твори частіш 
за все є вираженням власних думок, або «стрімінгу» власного буття он-лайн. Такі відео практично 
позбавлені «конструйованої» драматургійності та образності. Вони хронікальні за своєю природою і 
є одним із проявів новітньої колективної культури аудіовізуального характеру. 

Важливою ознакою адаптації відеохостингу до вимог сучасності є поширення доступної 
інтерактивності, мета якої − об’єднання різних верств культурного суспільства у категорію 
користувачів, які мають постійну взаємодію як з автором медіатвору так і з будь-якими 
користувачами. 

Природа подібної взаємодії постає у постійній рефлексії між системою та користувачем. 
Інтерактивність відеохостингу має на меті вдосконалення існуючої медіаморфології. Авторові 
подібна взаємодія дозволяє адаптувати власні твори під мінливу соціодинаміку культурного 
середовища, а формування різних культурних спільнот у віртуальному просторі сучасної 
аудіовізуальної культури робить її (культуру) дисипативною. 

Для того, щоб стати учасникомнової культурної спільноти не потрібно багато кроків. Будь-хто 
може зареєструватися за допомогою безкоштовного облікового запису, щоб коментувати, 
відповідати, оцінювати роботи що вже є на сайті та поширювати власні твори. 

Такі кроки розмивають межу між автором та глядачем, яку мають традиційні медіа. 
У відеохостингу автор виступає не тільки як творець, а як компаньйон глядача або со-глядач. 
Інтерактивність дозволяє наблизитися до руйнування будь-яких обмежень або посередників, бо 
у творах, наприклад таких як влог, автор безпосередньо звертається до глядача. 

Саме через інтерактивність реалізується одна з головних стратегій адаптації тапоширення 
аудіовізуальної культури сучасного типу. Бо з кожним переглядом учасники спільноти почувають 
себе у більш комфортному середовищі та бажають висловити своє власне судження щодо твору. 
На відміну від традиційних медіа, це судження є одним із головних мотиваторів для автора відео 
щодо виробництва наступного твору. 

Прикладом цього можна вважати найпопулярнішу жінку-влогера на відеохостингу YouTube 
Дженну Марблс (Jenna Marbles). Відеоблогер Дженна станом на листопад 2019 року має понад 
20 млн. спостерігачів та 3 мільярда переглядів1. Загальний напрям її каналу − це влоги та комедійні 
скетчі. 

Авторка щоразу прислуховується до думки глядачів та створює наступне відео, обираючи 
найбільш цікаву ідею з коментарів. Через постійну інтерактивність автора з глядачами подібний 
контент має шалену популярність. 

Найпопулярнішим відео на її каналі є«Як змусити людей думати, що ти добре виглядаєш» 
(з англ. «How To Trick People Into Thinking You’re Good Looking») з 69 млн. переглядів2. Подібні 
відео ставлять на меті підтримку комунікації з глядачем, безпосередньої уваги автора до потреб 
аудиторії. Це має вирішальне значення для адаптації відеохостингу у віртуальному 
аудіовізуальному просторі як «нової морфології». 

Тобто, можливістьбезпосередньо висловити власну думку засобами екранної виразності 
приваблює аудиторію та відповідає завданням культури постмодерну (поширеннякультури без 
обмежувачів). Відеохостинги постійно розвиваються, створюючи нові гібридні та дисипативні 
жанри «нової морфології», які приходять на зміну традиційній структурі медіа. 

Відбувається соціокультурна трансформація аудиторії користувачів /авторів глобального 
типу, що сприяє не тільки технічній глобалізації, але й культурній. Таким чином, відеохостинг 

                                                      
1 YouTube (2019). JennaMarbles <https://www.youtube.com/user/JennaMarbles/featured>. (2019, листопад, 13). 
2 YouTube (2019). JennaMarbles. How to trick people into thinking you’re good looking 
<https://www.youtube.com/watch?v=OYpwAtnywTk>. (2019, листопад, 13). 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 60

виступає одним із чинників для сучасної зміни сталої парадигми існування аудіовізуального 
мистецтва та культури. 

Розглядаючи відеохостинг як найбільш адаптивний елемент аудіовізуальної культури, 
потрібно зазначити стратегію заохочування, що вибудовує нові закони в культурі віртуального 
аудіовізуального простору. Стратегія заохочування не має аналогів у традиційних медіа, що також є 
свідоцтвом прилаштовування віртуального сегменту до потреб сучасних авторів тааудиторії. Треба, 
однак, зазначити, що подібну стратегію реалізують тільки найпоширеніші відеохостинги. Саме вони 
є «флагманами» у просуванні віртуального сегменту в сучасній аудіовізуальній культурі. 

Прикладом є партнерська платформа YouTube, яка підвищує статус обраних учасників 
спільноти (найпопулярніших за кількістю глядачів каналів)та надає їм певні фінансові привілеї та 
статус1. Учасник подібної спільноти, хоча і є індивідуальним суб’єктом (творцем власного 
контенту), повинен брати участь у діяльності новітньої культурної мережевої спільноти. 
Цедоводить, що незважаючи на повноцінну суб’єктивізацію і певну відчуженість 
автора,відеохостинг є загальною системою культурно-комуінкативних зв’язків, яку можна 
порівняти з бджолиними стільниками, де кожен з учасників пов’язаний загальними «дротами» 
віртуальної структури. 

Подібні мережеві аудіовізуальні спільноти демонструють створення новітнього світу 
аудіовізуальної культури з «прозорими стінами». Вони забезпечують легкий доступ до спільноти і 
рівні права як спостерігача, так і автора.Формується новий авторський екранний хронотоп. 
Користувач набуває нових навичок і вивчає свою ідентичність, при цьому він все ж таки є часткою 
громади віртуального аудіовізуального світу, і має право брати участь в його діяльності. 

Шляхом простого обміну контентом і частиною загального дискурсу, такі платформи, як 
YouTube, приділяють першорядну увагу своїм членам:формують відчуття приналежності і 
ідентифікації зі спільнотою та її специфічною особливою культурою,і, в свою чергу, лояльність 
до платформи. 

Отже, завдяки стратегіям заохочування та інтерактивностіна відохостінгах реалізується 
адаптація віртуального сегменту аудіовізуальної культурина сучасному етапі і формується нова 
аудіовізуальна морфологічна система аудіовізуального мистецтва. У цій сфері діють власні 
композиційні та драматургічні закони, формуються цінності та культурні змісти, притаманні 
конкретній мережевій спільноті, які забезпечують передачу культурного досвіду та виступають 
чинниками розвитку особистості. 

Відеохостингвиступає особливим механізмом взаємодії суб’єкта (спільноти) із віртуально-
ауідовізуальним середовищем існування. Природа відеохостингів мінлива та дисипативна, вона 
надає змогу особистості чутливо реагувати на соціокультурні та інші зміні в глобалізованому світі. 

Композиційні та драматургічні структури аудіовізуальних творів на відеохостінгах теж 
дисипативні, онтологічні гібридні та зорієнтовані на інтерактивність. Така відеохостінгова 
морфологія має ознаки як ознаки жанру, так і форми одночасно. 

Прикладом подібноїжанроформи«відеохостинг» є відеогра новітнього типу Let’s Play. У Let’s 
Play автори грають у відеогру та коментують цей процес. Головний акцент тут спрямований 
на реакцію автора та його думку щодо інформаційних та технологічних властивостей заданої гри. 

Композиційно Let’s Play складається з двох частин: самої гри і коментаря. Отже, якщо 
коментар на думку глядачів забавний, цікавий та інформативний, користувачі повернуться 
до каналу і підпишуться. Змістовно такі новітні відеоігри мають намір надати глядачеві можливість 
займати позицію спостерігача: спостерігати за емоційними проявами конкретної людини та 
ототожненням власноїдумки з продуктом комп’ютерного ігрового світу. Через це такий новітній тип 
відеогри (Let’s Play) є прикладом дифузії розважальної та інформаційної технологій. 

Цікавим для вивчення є відеохостинг Instagram, який на відміну від YouTube (який має ознаки 
традиційного медіа), створив власну типологію творів аудіовізуального характеру. 

Instagram – це додаток для соціальних мереж, призначений для обміну фотографіями і 
відеороликами зі смартфону2. Зазначена платформа є гібридомсоціальної мережі на кшталт 
                                                      
1 YouTube (2019). YouTube довідка. Інформація для кандидатів на участь у Партнерській програмі YouTube. 
<https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=uk>. (2019, листопад, 13). 
2 Instagram (2019). Community Guidelines. <https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc[0]= 
Instagram%20Help&bc[1]=Privacy%20and%20Safety%20Center>.(2019, листопад, 13). 
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Facebook або Twitter (кожен, хто створює обліковий запис Instagram, має профіль і стрічку новин) та 
відеохостингу (можливість опублікувати власний аудіовізуальний контент). 

Відеоплатформи Instagram можна розглядати тільки у сумісництві з автором профілю, бо 
найпоширенішими відео є документальна зйомка життєвих подій, що відбуваються з автором 
ролику, так званий влог. Через це подібні твори загалом не мають традиційних художньо-
естетичних властивостей та не можуть розглядатися з точки зору традиційного композиційного або 
драматургічного побудування екранного твору. 

Глядачі, як і автори такого аудіовізуального твору новітнього типу ставлять за мету 
реалізацію інформаційно-суспільних змістів: дізнатися або розповісти у відео форматі про життя 
творця контенту. Тут теж проявляється гібридна природа творів відеохостингу, яка поєднує 
інформаційне та розважальне між собою. 

Головною відмінністю подібних платформ від найпоширенішого відеохостингу YouTube є те, 
що в Instagram публікуються відомі люди, які здобули популярність завдяки традиційним медіа. 
Прикладом може бути американська співачка Аріана Гранде (Ariana Grande) з понад 166 мільйонами 
спостерігачів1. 

Незважаючи на напрям мережі висвітлювати події особистого життя, майже усівідео співачки 
є промороліками її нового синглу або виступів на телебаченні. У цьому випадку платформа 
Instagram використовується для залучення прихильників, тобто поєднує властивості новітніх медіа 
з традиційними. 

Зазначимо, що через невеликий хронометраж (до однієї хвилини) більшість аудіовізуальних 
творів подібних сторінок відеохостингу Instagram єгібридним сполученням композиційно-
драматургічних структур відеокліпу та аматорського відео з невизначеною структурою. Ці відео є 
певною культурною опозицією до структурованих професійних аудіовізуальних творів соціальних 
мереж, які мають на меті переважно маркетингові завдання. 

Втім, сторінка Instagram містить кращий контент з усього сайту, і тому важливо 
відзначити цінність її внеску саме у адаптацію відеохостингу як віртуального елементу 
сучасного аудіовізуального простору. Автори цієї платформи демонструютьнайкращі 
відеоролики, які пройшли відбір на сайті, і полегшують користувачам пошукконтенту, який має 
їм сподобатися. Контент саме цього профілю можна вважати відображенням природи 
відеохостингу в цілому. 

Наразі ця сторінка має понад 316 мільйонів глядачів та понад 6 тисяч публікацій2. На цій 
сторінці відео здебільшого відіграє рользасобу продовження думки автора: щоб зрозуміти що саме 
хотіли сказати автори потрібно прочитати коментар до відео. Саме тому, на нашу думку, відео 
подекуди є лише «живою» фотографією або засобом поділитися своїм настроєм, є лише своєрідною 
енциклопедією чужих здобутків, а не власним проектом. 

Отже, специфіка творів відеохостингу напряму залежить від платформи де вона транслюється. 
Наразі користувач надає перевагу змішаним художнім прийомам, що насамперед відрізняє 
відеохостинги від традиційних медіа, бо не ставить на меті дотримуватись композиційних та 
драматургічних побудов традиційного характеру. Автор завжди експериментує. Саме це сприяє 
адаптації відеохостингу як віртуального елементу аудіовізуального простору у сучасній медіа 
системі. 

Подібне розмивання межі «автор-глядач» встановлює нові соціальні, мистецькі та 
культурологічні зв’язки у сучасному суспільстві. З появою відеохостингів простір сучасної 
аудіовізуальної культури стає авторським засобом комунікації та демократичною ареною для будь-
якого судження. 

Недоліком подібної доступності є те, що наразі кожен створювач віртуального 
аудіовізуального продукту може його поширити без особливих зусиль. Відеохостинги  
долають фіксовану спроможність традиційних медіа та стають платформою, яка «споживає»  
будь-який контент. Через це з’являється проблема розповсюдження непрофесійних  
аудіовізуальних творів,«засміченості» аудіовізуального простору та руйнації традиційної  
концепції мистецтва. 

                                                      
1 Instagram (2019). Arianagrande <https://www.instagram.com/arianagrande/>. (2019, листопад, 13). 
2 Instagram (2019). Homepage <https://www.instagram.com/instagram/>. (2019, листопад, 13). 
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За данимиMerchDope кожну хвилину на YouTube завантажуються 300 годин відео1, що 
свідчить як про постійне зростання популярності цього сегменту, так і про відсутність фільтрування 
непрофесійного контенту на цій платформі. 

Подібна відкритість відеохостингів може свідчити про популярність не тільки створеного 
продукту, а й про важливість відеохостингу в аудіовізуальній культурів цілому. 

Таким чином, можна зробити висновок про наступні адаптивні стратегії існування 
відеогостінгівв сучасній аудіовізуальній культурі: 

 Стратегія інтерактивності, яка надає змогу користувачам/ глядачам формувати новітні 
культурні спільноти у віртуальному просторі з власними цінностями і культурними змістами, 
орієнтуючись на мінливу та глобалізовану соціокультурну динаміку існування культури; 

 Стратегія заохочування, яка використовує неформальне наставництво, інструкції, бонуси, 
певний додатковий статус творцям найпопулярнішого контенту, надає змогу передавати культурний 
досвід та змісти як у самій мережі, так і поза нею. 

Завдяки зазначеним стратегіям, відеохостінги охоплюють різні і значні за обсягом цільові 
аудиторії користувачів/глядачів і стають впливовим інструментом формування сучасної культури як 
такої. 
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Після інтернування особового складу Військ УНР наприкінці 1920 р. у таборах Польщі, 
задля подолання внутрішньої духовної кризи та відчуття пригніченості, було розпочато 
інтенсивну організаційно-просвітницьку роботу. Видавництво газет і журналів стало потужним 
чинником національно-патріотичного єднання та мобілізації інтернованого вояцтва під гаслами 
відродження УНР. 

Головний отаман С. Петлюра чітко усвідомлював важливість та значення проведення воєнно-
історичної роботи у середовищі інтернованих для формування у них національно-патріотичних 
переконань. Одним із основних завдань, яке постало перед командним складом Армії УНР, було 
збереження історичних свідчень та документів доби української революції 1917 – 1920 рр. 
У циркулярі Військового міністерства УНР від 18 лютого 1922 р. ч. 427 до командирів усіх дивізій 
та начальників окремих частин зазначалось: «Ні одне страчене життя козацьке, ні одна крапля 
пролитої в боротьбі за визволення України, не повинні загладитись безслідно. Славні бойові вчинки, 
як цілого війська, так і поодиноких героїв – вимагають найширшого, найяскравішого і 
найправдивішого освітлення нашої героїчної армії та її боротьби перед всіма народами світа»1. Далі 
містилось доручення не пізніше 5 березня ц. р. надіслати усі можливі історичні матеріали: журнали 
бойових подій, мапи, фотографії і замальовки військової уніформи, портрети, військові відзнаки. 
Особлива увага мала була приділена негайному написанню історій дивізій. 

Пам’ять про героїчні вчинки українського вояцтва мала бути збережена шляхом організації 
нового військово-історичного періодичного часопису, що стало можливим завдяки організаційно-
матеріальної допомоги з боку С. Петлюри. Саме заініціативи у липні 1923 р. у таборі Каліш було 
розпочато видання воєнно-наукового журналу «Табор» («органу молодої Української армії»). 
У 1923 р. серед командного складу Армії УНР утворилась ініціативна група товариства бувших 
вояків Армії УНР, яка скликала 12 червня цього ж року загальні збори, на яких обговорювалось 
питання про заснування воєнно-наукового журналу. На цих зборах було визначено склад редакції, 
призначено голову та секретаря. Також було укладено список осіб, яких належалось залучити 
                                                      
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1078, 
оп. 2, спр. 838, арк. 80. 
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до видання часопису як спеціалістів з різних галузей військової науки. У протоколі засідання були 
визначені видатки на видання першого числа та встановлено суми гонорарів. У наведеному 
в документі кошторисі ціни вказувалися за 1 друкований аркуш. Згідно з ним, за оригінальні твори 
та переклади – 60 тис. марок польських (далі – м. п.)., компіляції – 50 тис. м. п; за рецензії, критику 
та розділ бібліографія виплачували 60 тис. м. п. Редагування одного аркуша коштувало 10 тис. м. п, 
а його коректура – 6 тис. м. п. Для роботи відділу канцелярії та на поштові витрати було виділено 
200 тис. м. п. Оплата членам редакції та секретарю за вихід першого числа становила 150 тис. м. п.1 

Вже 14 червня 1923 р. відбулися збори редакції, на яких було визначено мету заснування 
часопису і завдання, які ставили перед собою його видавці. Згідно до витягу з наради, журнал мав 
поділятися на такі відділи: воєнна історія, стратегія і тактика, воєнна техніка, військова психологія 
та педагогіка, законодавство, адміністрація і господарство, воєнна хроніка, бібліографія і критика. 

23 червня цього року відбулись другі збори ініціативної групи, на яких були присутні 
представники редколегії майбутнього часопису «Табір», а також Головний отаман С. Петлюра, адже 
саме за його ініціативи і було засновано журнал. Професор В. Прокопович виступив з доповіддю про 
завдання і перспективи, які ставили перед собою видавці та озвучив фінансові та матеріальні затрати 
потрібні для виходу першого числа. Як зазначалося у протоколі засідання «…в справі видання 
журналу, останній [С. Петлюра] прийняв до відома з задоволенням. Представлений кошторис 
затвердив і на видання журналу наказав асигнувати 3 млн. м. п. Редакції побажав успіху2». 

На цьому ж засіданні було затверджено назву журналу та вигляд його обкладинки, зразок якої 
був представлений і доданий до протоколу. Також на засіданні було ухвалено заснування 
видавництва «Меч», яке у кінцевому підсумку перейменували у видавництво «До зброї», провід 
яким здійснювала редакція часопису «Табір». 

На тиражування ч. 1 у кількості 300 примірників у загальній сумі з урахуванням усіх витрат 
було витрачено 3 млн. 189 тис. 200 м. п. Проте у своєму листі від 13 грудня 1923 р. генерал-
хорунжий В. Кущ до В. Шевченка зазначав, що у загальному підсумку на весь процес випуску числа 
було витрачено 40 млн. м. п.3 Видавці, з огляду на тематику часопису, сподівались на фінансову і 
матеріальну підтримку з боку читачів та керівництва. Однак, із передплатою та розповсюдженням 
виникли складнощі. Засновники часопису не змогли виручитиза продаж навіть 60 %4. У зв’язку 
з цим, член редколегії П. Шандрук вирішив звернутися з проханням матеріальної та фінансової 
підтримки до представника Українського громадського комітету в Празі Євгена Вирового, однак 
ніякої відповіді він не отримав5. 

Проте навіть у таких складних умовах вони спромоглися видати наступне число, яке у два 
рази перевищувало перше за обсягом і набуло якіснішого вигляду та змісту. Взагалі за період 
існування часопису найменшим за обсягом було ч. 20 (63 сторінки), а найбільшим ч. 2 
(254 сторінки). 

Випуском журналу «Табор» займалось військово-наукове видавництво «До зброї» та друкарня 
3-ої Залізної стрілецької дивізії6. Редакція знаходилась за адресою: Каліш, вул. Колейова, 85. Після 
ліквідації табору редакція кілька разів змінювала свою адресу: 1927 р. – Варшава І, № 697;1928 р. – 
Варшава І, № 61; 1929 р. – Варшава, вул. Подвале 16, 15; 1931 – Варшава, вул. Черняковська 204, 25; 
1937 р. – Варшава, вул. Вільча 45, 3. 

Головним редактором «Табору» був талановитий військовий історик, член Українського 
воєнно-історичного товариства генерал-хорунжий В. Кущ. До редколегії входили редактори 
генерал-хорунжий М. Капустянський та професор В. Прокопович, секретар та технічний редактор 
генерал-хорунжий П. Шандрук. За створення макету обкладинки відповідав сотник С. Гуцвіл. 

Зі скасуванням режиму інтернування та ліквідації таборів журнал на два роки не видавався. 
Права на часопис та видавництво «До зброї» були передані у 1925 р. Товариству бувших вояків 

                                                      
1 Centralne Archiwum Wojskowe imienia mjr. Bolesława Waligóry (CAW), Ukr., 380.13/12. 
2 CAW, Ukr. 380.13/12. 
3 Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269, оп. 2, спр. 298 а, арк. 71. 
4 Сидоренко, Н. (2000). Національно-духовне самоствердження у 3 ч. Преса інтернованих українців та 
цивільної еміграції (Чехія, Польща, Румунія, Єгипет, 1919 – 1924). Київ: Дослідницький центр історії 
української преси, 2, 120. 
5 Так само. 
6 Табор. (Липень, 1923). Каліш: До зброї, 1 (зворот обкладинки). 
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Армії УНР, яке з метою розширення читацької аудиторії започаткувало у журналі літературний 
відділ, що у свою чергу позитивно вплинуло на фінансове становище видавців1. Видання «Табору» 
було поновлено навесні 1927 р. у Варшаві. 

Перше число часопису коштувало 5 франків (10 корон чеських, 50 центів), ч. 2, з огляду 
на його збільшений обсяг, 6 злотих (далі – зл.), ч. 3 – 4 – 1 зл., з ч. 5 по ч. 11 (окрім ч. 9, яке 
коштувало 1 зл. 70 гр.) та ч. 19 – 27, ч. 30 – 37 – 1 зл. 50 грош (далі – гр.) з пересилкою по Польщі; 
ч. 12, ч. 13, ч. 28/29 – 2 зл.; ч. 14-15 – 2 зл. 50 гр. (без пересилки), а ч. 16 – 18 – 2 зл. 85 гр. 
(з пересилкою). Ціна коливалась у залежності від об’єму певного числа. Усі номери можна було 
замовити згодом поштою, окрім ч. 1, 2, 9 (їх викупили до 1930 р.) та ч. 7, 8, 10 (останні примірники 
були розпродані до 1937 р.). 

Починаючи від 1935 р. ч. 26 до часопису додавали вкладку на французькій мові з назвою 
часопису: «Le Camp. La revue militaire. Ukrainienne». 

Формат журналу був незмінний впродовж усього періоду видання і становив 17х25 см. 
На обкладинці кожного числа було вміщено мотто2. Зокрема, перше число містило вислів Девіда 
Ллойд Джорджа: «Воєнна штука (мистецтво – авт.), як і кожна штука, ґрунтується на сталих 
засадах, відміняються (змінюються – авт.) лише способи застосування їх3». 

Найчастіше на обкладинці вміщували цитати С. Петлюри, І. Франка, Т. Шевченка, Наполеона, 
Ф. Фоша4. Інколи зустрічались вислови І. Мазепи, Данте Аліг’єрі, Дж. Мадзіні5, генерала 
В. Сальського, М. Міхновського, В. Прокоповича, А. Лівицького, Г. Мольтке6, Р. фон дер Гольца7, 
Е. Ренана8 та ін. 

Стаття Симона Петлюри (О. Ряста) «Табор (чергові проблеми військового будівництва 
в українській військовій літературі)», що була опублікована у першому числі часопису, є 
засадничою длярозуміння місця і значення журналу «Табор» в житті української військової 
еміграції. У ній Головний отаман окреслює мету, завдання та основні напрями роботи, яких повинні 
були дотримуватись видавці. 

Починається стаття роз’ясненнями, чому для часопису була обрана саме така назва: «В слові 
«Табор» для військових українських письменників міститься не тільки сума тяжких переживань 
за дротами чи в умовах еміграції, – писав Головний отаман, – не тільки згадки про стародавню 
форму тактичної оборони[…] слово «Табор» це символ… З ним зв’язується колективний початок 
творчої праці і шукання української військової думки»9. 

На думку С. Петлюри, українці мають свій воєнний досвід та особливості організації війська, 
однак цим знанням не вистачає системності та аналітичного осмислення. «Студіювання воєнного 
досвіду і установлення гармонії між висновками його з одного боку і теоретичними нормами та 
підставами воєнної науки з другого набирають великої ваги і визначають в цій праці воєнним 
письменникам не останню ролю10». 

Зокрема, він закликав за приклад узяти процес переосмислення французами своєї воєнної 
доктрини після Першої світової війни. Ними були переглянуті усі статути, накази, інструкції, 
технічно-організаційні норми і внесено корективи згідно з вимогами нового післявоєнного часу. 
У зв’язку з цим, С. Петлюра одним із завдань ставить перед військовими переглянути статути і 
накази задля виявлення хибних моментів та внесення відповідних змін. Також перевірки вимагали 
схеми організації військового управління «на яких відбились намули переходових моментів 
                                                      
1 Бюлетень управи товариства б. вояків Армії УНР. (1925). Каліш, 2, 6. 
2 Мотто – влучний вислів, епіграф, цитата. 
3 Табор (Липень, 1923). Каліш: До зброї, 1 (обкладинка). 
4 Фердинанд Фош (1851-1929 рр.) – французький військовий діяч, з 1923 р. маршал Польщі. 
5 Джузеппе Мадзіні (1805-1872 рр.) – діяч національно-визвольного руху в Італії, політик, письменник, 
філософ та музикознавець. 
6 Гельмут Карл Бернхард фон Мольтке Старший (1800-1891 рр.) – військовий теоретик, німецький генерал-
фельдмаршал, вважається одним із засновників Німецької імперії.  
7 Рюдигер фон дер Гольц (1865-1946 рр.) – німецький генерал, граф. 
8 Ернест Ренан (1823-1892 рр.) – видатний французький філософ і письменник, знаток стародавніх мов 
цивілізацій Близького Сходу, відомий своїми політичними теоріями щодо націоналізму і національної 
ідентичності.  
9 Табор. (Липень, 1923). Каліш: До зброї, 1, 51. 
10 Так само, 74. 
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і випадкових політичних впливів, від чого їх треба увільнити, сконструювавши найбільш доцільні і 
відповідаючі нашим національним інтересам та майбутній обороні1». 

Рушійною силою у програмі військового будівництва мав стати пошук усіх можливих 
елементів для майбутньої перемоги, а одним з провідних завдань для видавців стало з’ясування 
питомої ваги військового чинника в розбудові української держави та держави в цілому. 

Головний отаман стверджував, що українська військова думка крізь призму століть має 
встановити увесь спектр негативних, недоцільних та руйнуючих для армії тенденцій, прищепляючи 
ідею аполітичності та пріоритету держави. «Свою ролю в державі, – писав С. Петлюра, – армія 
виконує доти, доки в цій боротьбі гору беруть державні моменти і не захитається самий пріоритет 
державності2». 

З огляду на географічне розташування України, С. Петлюра підкреслював важливість пошуку 
союзників серед держав, які мають свої інтереси на Чорному морі. У зв’язку з цим поставала 
нагальна потреба всебічного вивчення басейну Чорного моря як політично-стратегічної бази для 
оборони України. «Табор» став першим часописом, в якому одним із головних завдань було 
визначенодослідження «морського питання». Однак слід зазначити, що статті, присвячені даному 
питанню почали з’являтися у журналі лише з ч. 10, а з ч. 13 з’явилася постійна рубрика «Воєнно-
морська хроніка». 

Головний отаман добре усвідомлював, що у процесі виховання національної армії в дусі 
любові до Батьківщини і самопожертви для неї, велику увагу слід було приділити формуванню 
психо-емоційного зв’язку воїнів із захисниками минувшини, адже у пам’яті віків існував 
сформований образ справжнього борця, який би своєю історією надихав на подальшу боротьбу. 
С. Петлюра закликав письменників звернутися до цього образу. Він, зокрема, зазначав: «В цьому 
образі є стільки лицарського, величавого і приваблюючого, поруч з тяжким трагічним, що воно 
викликатиме найбільші емоції в душі вояки і збуджувати буде найшляхетніші струни його душі3». 

Обов’язковим для військових мало стати вивчення всесвітньої історії та ознайомлення 
з найкращими творами повоєнної літератури. С. Петлюра закликав підійти до відбору матеріалів для 
перекладу значно виваженіше та скрупульозніше, обирати лише ті статті та твори, які написані 
якісно і мають цінну інформацію для розбудови армії. Особливу увагу слід було, на його думку, 
приділяти матеріалу, який стосувався дослідження еволюції техніки та зброї. 

Результатом накопичення та опрацювання воєнної літератури мало стати сформування 
українського військового світогляду. Головний отаман звертався з проханням творчо віднестись 
до виконання поставлених завдань. Розуміючи складні умови, у яких перебували вояки, він вірив, 
що бажання праці в накресленому напрямку і їхня надія на майбутнє набагато сильніші, ніж гнітюча 
повсякденна таборова атмосфера, яка їх оточувала щодня. «Прострація своїми виснажуючими 
крилами зачіпає тільки тих, хто морально – не сильний і національно – не свідомий4». 

Завершувалась стаття констатацією значення заснування часопису «Табор» як важливого 
інструменту для втілення накресленого плану роботи для військових письменників та істориків. 
Місія «військового слова», на думку С. Петлюри, полягало у наступному: «Воно повинно зберегти 
традиції воєнної боротьби за державність, повинно створити і виплекати в тяжкі – переходові часи 
великі животворчі цінності і передати їх для вжитку своєму народові в нових його змаганнях 
вибороти і охоронить власну Державу»5. 

Перше число часопису містило три розділи: воєнна наука, воєнна хроніка та бібліографія. Усі 
наступні числа складались з різної кількості розділів (від трьох до п’яти), які не мали конкретних 
сталих назв. Слід зазначити, що журнал не мав чіткого розподілу матеріалів за розділами. 
Видається, що поділи були створені просто для зручності. Сталим залишався лише останній розділ, 
який містив такі рубрики: хроніка, воєнно-морська хроніка (з ч. 13), листи до редакції,надіслані 
до редакції книжки та журнали, бібліографія. 

Перший розділ містив статті, які на думку редакції, мали першорядне значення. Зокрема, весь 
перший розділ ч. 3 був присвячений річниці пам’яті з дня смерті С. Петлюри. Він містив статті В. 
                                                      
1 Табор. (Липень, 1923). Каліш: До зброї, 1, 76. 
2 Так само, 52. 
3 Так само, 77. 
4 Так само, 75. 
5 Так само, 79. 
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Сальського («Головний Отаман С. Петлюра і Армія УНР»), М. Середи («Петлюра і Гарибальді») та 
С. Вінницького («Спомини про приїзд Головного Отамана»)1. 

Сотник О. Думін у своїй статті, надрукованій у «Літописі Червоної Калини» у 1937 р., 
проаналізувавши матеріали, дуже влучно згрупував їх у такі основні групи: воєнна, воєнно-
історична, політично-ідеологічна, воєнна хроніка та бібліографія2. Варто зазначити, що автор статті 
спирався на матеріали 15 чисел журналу, однак тематика та інформативне наповнення часопису 
залишалися майже незмінними до 1939 р., коли видання «Табору» було припинено у зв’язку 
з початком Другої світової війни.На думку, О. Думіна найкраще були підготовлені перші два 
розділи, адже у журналі працювали справжні знавці своєї справи. Автор наголошував, що якби 
видавці працювали у набагато кращих умовах, то якість надрукованих статей була б ще значно 
вищою. Найслабшими, на думку О. Думін, були статті, що стосувалися політики та ідеології. 

На честь десятої річниці з дня виходу першого числа часопису «Табор» редакцією було 
укладено спеціальний покажчик усіх статей, які вийшли у вісімнадцяти числах журналу, тематично 
згрупованих. Покажчик був додатком до ч. 19 і містив такі групи статей: авіація, артилерія, 
бібліографія, виховання, війна майбутнього, вісті з України, життя армії на еміграції, зв’язок, історія 
визвольної боротьби, історія Великої війни, кіннота, міжнародні події, мова та термінологія, море й 
флот, некрологи, організація війська, піхота, офіційні повідомлення та накази, статистика, стратегія, 
тактика та маневри, озброєння, техніка, чужоземні армії, різне та статті загального змісту3. 

У числах за 1928-1929 рр. з’являлися художні твори з метою розширення читацької аудиторії. 
Зокрема, були надруковані вірші В. Конопацького «На передодні» (ч. 10), С. Кость-Костенка 
«Рефлексії» (ч. 6), С. Левченка «Слава, Отамане» (ч. 8), «Візія» (ч. 8), «Мане… такел… фарес…» 
(ч. 10), А. Рогового «До боротьби» (ч. 11). У ч. 6 було надруковано уривок «Іван Сірко з низовим 
запорожським товариством зичить Кримському ханському мосці доброго здоровля і щасливого 
поводження4» з оповідання М. Середи «Шкода Петрусь». З огляду на те, що художні твори швидко 
зникли зі сторінок часопису, можна припустити, що вони не були у колі зацікавлень читацької 
аудиторії «Табору». 

Найбільша група матеріалів була присвячена розгляду та аналізу військової стратегії та 
тактиці ведення бою, питанням військового будівництва, взаємовідносин держави та армії, 
ознайомленню з новими видами військової техніки та зброї. Майже у кожному номері друкувалися 
статті підполковника Тиміша Омельченка, присвячені питанням еволюції та розвитку різних родів 
військ («Піхота у модерній армії5», «Артилерія у модерній армії6», «Кіннота у модерній армії7», 
«Гадки про організацію кінноти8», «Навколо модерного бою»9), а також стратегічному значенню 
транспорту для армії («Машина і мотор у модерній армії10», «Армія і залізниці11»). 

Багато статей належало авторству Володимира Колоссовського. Зокрема, «Зброя модерної 
армії12», «Модерна танкова зброя13», «Технічний розвиток польової артилерії після війни14», 
«Піхотна гармата15», «Перегляд стратегії16» та ін. На ці ж теми писав сотник Юрій Науменко. 
На сторінках часопису представлені його статті «Організація оборони кордонів», «Артилерія 
авангарду17», «Моторизація і механізація війська», «Авіофотографія для цілей розвідки», 
                                                      
1 Табор (Травень, 1927). Варшава, 3. 
2 Думін, О. (1937). Українська військова і воєнна література. Літопис Червоної Калини, 7-8, 15. 
3 Покажчик артикулів, уміщених у 18 книжках журнала. (1933). Варшава, 8. 
4 Середа, М. (Лютий, 1928). Шкода Петрусь. Табор, 6, 67-76. 
5 Табор (1929). Варшава, 11, 50-67. 
6 Так само, 12, 27-37. 
7 Так само. (1930), 13, 32-43.  
8 Так само. (1932), 17, 43-47. 
9 Так само, 18, 34-43. 
10 Так само. (1931), 16, 61-68. 
11 Так само. (1933), 19, 40-43. 
12 Так само. (1929), 11, 32-50. 
13 Так само, 12, 3-17. 
14 Так само. (1929), 13, 14-32.  
15 Так само. (1931), 16, 41-52.  
16 Так само. (1932), 17, 5-12. 
17 Табор (1934), 21, 11-18.  
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«Артилерія піхоти» та ін. Про флот, стратегічне значення виходу до моря та оборону морських 
кордонів писали В. Савченко-Більський («Босфоро-Дарданельське питання і необхідність панування 
України на Чорному морі»1, «Вплив моря на розвиток культури і значення його у справі поширення 
могутності та добробуту держави2», «Воєнна фльота України (Основи морської оборони держави)3», 
«Значення торговельної фльоти») та С. Шрамченко («Сучасне побільшення Чорноморської 
фльоти4», «Крейсер гетьман Іван Мазепа5», «Підводний човен і сучасні засоби його рятування6»). 

Одним із завданням, яке ставила перед собою редакція журналу, було дослідження історії 
«великої Світової війни» та її наслідків. Однак даному питанню було присвячено досить мало 
статей. Впродовж усього періоду існування часопису в ньому було приміщено п’ять статей, які 
стосувалися даної теми. До них належали розгорнута стаття В. Куща «Чому Німеччина 
капітулювала 11 листопада 1918 р. (переклад з французької мови)» (ч. 1-2), стаття А. Ляшенка 
«Лодзінський маневр (листопад 1914 р.)» (ч. 2), І. Барила «Страшна зброя», присвячена огляду 
підводних човнів часів Першої світової війни (ч. 15), Ю. Науменка «Армія без вождів. (Кампанія 
франко-німецька – серпень-вересень 1914 р.)» (ч. 19-20) та А. Марущенко-Богданівського «Хімічна 
зброя» (ч. 27). 

Від ч. 19 до ч. 26 (окрім ч. 24) другий розділ часопису, який провадив О. Шпілінський (часто 
писав під псевдонімом О. Переяслівський), мав назву «Українська збройна сила у Наполеонівських 
війнах 1812-1814 рр.». Даний розділ містив розгорнуті статті, присвячені аналізу значення 
діяльності українських козацьких загонів та різновиди форм участі українців у війнах проти 
наполеонівської Франції. Також на цю тему писав С. Сірополко. Його детальний аналіз значення 
діяльності кінної козацької дивізії у війнах проти Наполеона був опублікований у ч. 28/297. 

До постійних належала рубрика «Чужоземні армії». Весь матеріал рубрики можна розділити 
на три групи: армії Західної та Східної Європи, збройні сили СРСР та особливості організації 
війська в Японії та Туреччині. Матеріали, що належали до першої групи, були присвячені огляду 
військових сил Франції, Німеччини, Великобританії, Румунії, Чехословаччини та Польщі. Зокрема, 
І. Морей де Моран писав про повітряні сили Франції, Г. Порохівський про організацію збройних сил 
Румунії, в статтях Т. Омельченка йшлося про тогочасне становище німецької армії. 

Вивченням особливостей функціонування збройних сил СРСР займались П. Шандрук, 
О. Петровський, І. Мінько, С. Жмейський, В. Янівський, С. Шрамченко. Оглядові статті про збройні 
сили Японії та Туреччини належали М. Забелло. 

Безумовно велика увага приділялась подіям національно-визвольних змагань та історії дивізії 
Армії УНР. Зокрема, у шести номерах (ч. 5-9, 14) була присутня рубрика В. Проходи «Записки 
до історії Сірих або Сірожупанників». Про бойовий шлях 3-ої Залізної стрілецької дивізії писав 
П. Шандрук, історію формування 2-го Січового запорожського корпусу підготував 
Б. Сулківський.Чимало статей, які висвітлювали різні події визвольних змагань належать В. Кущу, 
В. Савченку, В. Сахно, М. Середі, В. Шевченку та О. Шпілінському. 

У журналі часто друкували офіційні повідомлення та закони уряду УНР чи Головного 
Отамана. Зокрема, у ч. 9 були опубліковані копії наказів Головної команди війська УНР, 
датованілистопадом-груднем 1928 р. та 1 січнем 1929 р. 

Статті часто доповнювались схемами, таблицями, картами місцевості, малюнками. Зокрема, 
стаття П. Крицького «Сучасні літакові бомби» містила 9 малюнків та дві опорні таблиці8. Також 
на сторінках «Табору» вміщували фотопортрети, зокрема, головних отаманів С. Петлюри та 
А. Лівицького. У ч. 13 було опубліковано фотографію «Пластунської почесної сторожи на святі  
10-ї річниці Зимового походу»9. 

                                                      
1 Так само. (1929), 11, 3-11. 
2 Так само, 10, 50-64. 
3 Так само, 12, 37-45. 
4 Так само. (1930), 13, 71-75. 
5 Так само. (1932), 17, 82-85. 
6 Так само. (1933), 19, 53-58. 
7 Так само. (1936), 28/ 29, 81-94. 
8 Так само. (1937), 32, 7-21. 
9 Табор (1930), 13, 9. 
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У розділі «Бібліографія» подавався огляд окремих чисел (номерів) журналів та газет 
інтернованих та української військової еміграції в Польщі, таких як «Військовий вісник», 
«Веселка», «Український інвалід», «Вісті спілки інженерів та техніків українців-емігрантів 
у Польщі», «За державність», «Шляхом Незалежності» та ін. Друкувалися невеличкі огляди 
військових журналів з усього світу. Зокрема, «Bellona» та «Morze» (Польща, Варшава), «L’Italia 
Marinara» (Італія, Рим), «Mer et Colonias» (Франція, Париж), «Revue de la Ligue Maritime» (Бельгія, 
Брюссель), «Liga Maritima Braziliera» (Бразилія, Ріо-де-Жанейро), «Norsk Tidsskrift for Sjovesen» 
(Норвегія, Хортен), «Морской журнал» (Чехія, Прага) та ін. Особливою прихильністю видавців 
користувався заснований у 1922 р. групою російських офіцерів у Берліні «вісник воєнної науки і 
техніки» «Война и мир». Статті часопису відзначались високим рівнем інформативності, окрім 
цього російська мова була зрозумілою для всіх, що відкидало потребу у перекладі. 

Окрім огляду періодики у даній рубриці публікували коротенькі рецензії на книжки і брошури 
(зокрема, рецензія В. Куща на «Літопис української революції. Том 2» О. Доценка та воєнно-
критичний огляд Л. Олійниківа «Операція Карла ХІІ на терені України (1708-1709 рр.), опубліковані 
у ч. 21. 

Окрім вище зазначених, у журналі друкували статті В. Сігарів, С. Дельвіг, В. Євтимович, 
Б. Монкевич, В. Андрієвський, М. Янчевський, Г. Порохівський, П. Бербенець, Т. Олесюк, 
Л. Мосендз, К. Бунчук, С. Василевський, І. Гнойовий, В. Бушуєнко, В. Михальчук, І. Вислоцький, 
В. Лиманець, Дубровський. 

Попри тяжкі матеріальні та фінансові складнощі впродовж 1923-1939 рр. було видано 
37 чисел часопису. Увесь цей час «Табор» був справжнім оплотом формування військово-історичної 
і наукової думки. Видавці та автори статей створили досить потужну інформативну базу 
та заклалипідґрунття для становлення та розвитку різних галузей військової справи. Дослідження 
визвольної боротьби 1917-1920 рр. стало можливим завдяки кропіткій роботі усіх причетних 
до видання «Табору». 

 

 
 

Рис. 1. Обкладинка ч. 1 воєнно-наукового журналу«Табор», 1923 р. 
 

(Оригінал зберігається у Державній науковій архівній бібліотеці м. Києва) 

                                                      
1 Табор (1924), 2, 238-241. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 70

 

 
 

Рис. 2. Обкладинка ч. 19 воєнно-наукового журналу «Табор», 1933 р. 
 

(Оригінал зберігається у Державній науковій архівній бібліотеці м. Києва) 
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СПІВПРАЦЯ АКАДЕМІКА В. М. ПЕРЕТЦА 
З НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА 
У ЛЬВОВІ В 1920-ТІ – НА ПОЧАТКУ 1930-Х РОКІВ 
(ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ ДОКУМЕНТАМИ) 
Andrii Shapoval, PhD in History 
Vernadsky National Library of Ukraine, Ukraine 

COOPERATION BETWEEN ACADEMICIAN V. M.  
PERETTS AND THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY 
IN LVIV IN THE 1920S – THE EARLY 1930S 
(ACCORDING TO EPISTOLARY DOCUMENTS) 

The  article  reflects  the  collaboration  of  the  prominent  Ukrainian  and  Russian  philologist 
V. M. Peretts  with  the  Shevchenko  Scientific  Society  in  Lviv  in  the  1920s  and  early  1930s. 

The source  of  the  article  is  represented  by  letters  of  V.  M.  Peretts  to  Ukrainian  scientists 
M. S. Voznyak,  V.  M.  Hnatyuk  and  K.  Y.  Studinsky,  who  were  members  of  the  Shevchenko 

Scientific  Society  and  lived  in  Lviv.  Epistolary  documents  are  stored  in  the  collections  of  the 
Central  State  Historical  Archives  of  Ukraine  in  Lviv  and  the  Department  manuscripts  of  the 

V. Stefanyk National Library of Science of Ukraine. The article describes the desire of Ukrainian 
scientists  to  cooperate  for  the  sake  of  Ukrainian  science.  Despite  the  unfavorable  political 

conditions of that time and the division of Ukrainian lands between several countries, Ukrainian 
scientists were united by common scientific activity. 
Keywords: V. M. Peretts, Shevchenko Scientific Society in Lviv, epistolary heritage, scientific 

cooperation, philology. 

У архівах і бібліотеках України зберігається значний масив листів академіка Всеукраїнської і 
Російської академій наук Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935) до українських вчених і 
громадсько-культурних діячів. Особливий інтерес викликає його листування з українськими 
вченими, які мешкали і працювали у Львові, – столиці «українського П’ємонту», – М. С. Возняком, 
В. М. Гнатюком, М. С. Грушевським, К. Й. Студинським, І. Я. Франком та іншими науковцями, які 
були членами Наукового товариства імені Шевченка (далі – НТШ) і зробили значний внесок 
у розвиток української науки і культури. Сам В. М. Перетц був дійсним членом НТШ з червня 
1908 р., але його співпраця з Товариством тривала понад тридцять років, від кінця 1890-х до початку 
1930-х років. Він брав дієву участь в діяльності НТШ й активно виступав у наукових виданнях 
Товариства, зокрема «Записках НТШ». В. М. Перетц пишався, що був членом НТШ, яке вважав 
«всесвітньо відомим огнищем науки»1. 

Питання співпраці В. М. Перетца з НТШ у Львові вже розглядалося в спеціальній праці2, але 
хронологічні рамки цього дослідження обмежено 1896-1913 рр. Джерельним підґрунтям розвідки 
стали листи В. М. Перетца до голови НТШ М. С. Грушевського, що відклалися в архівному фонді 
родини Грушевських у Центральному державному історичному архіві України в м. Києві3. 
Співпраця ж В. М. Перетца з НТШ у 1920-ті рр. та на початку 1930-х рр. досі не була предметом 

                                                      
1 Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, арк. 8. 
2 Шаповал, А. І. (2018). Співпраця В. М. Перетца з Науковим товариством імені Шевченка через призму листів 
ученого до М. С. Грушевського. Архіви України, 5-6, 117-134. 
3 Центральний державний історичний архів України, м. Київ. Ф. 1235, оп. 1, спр. 687. 
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спеціального дослідження, хоча в окремих працях1 і зустрічаються згадки про листування 
Володимира Миколайовича з львівськими вченими в цей період. 

У пропонованій статті ставимо за мету відобразити співпрацю академіка В. М. Перетца з НТШ 
у Львові протягом 1920-х – на початку 1930-х рр. через призму епістолярних документів. 

Джерельний комплекс праці склали листи В. М. Перетца до львівських вчених, зокрема 
М. С. Возняка, В. М. Гнатюка і К. Й. Студинського, що зберігаються у фондах Центрального 
державного історичного архіву України у м. Львові (далі – ЦДІА України, м. Львів) та відділі 
рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (далі – 
ЛННБ України ім. В. Стефаника). Зокрема, сім листів В. М. Перетца до М. С. Возняка, які протягом 
5 лютого 1913 р. – 11 травня 1932 р. надсилалися Володимиром Миколайовичем із Києва, Кракова, 
Закопане й Ленінграда до Львова, відклалися в особовому архівному фонді Михайла Возняка 
у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника2. В особовому фонді Володимира Гнатюка 
цього ж архівосховища містяться дев’ть листів В. М. Перетца, які він протягом 18 жовтня 1923 р. – 
2 листопада 1925 р. надіслав В. М. Гнатюку із Петрограда (Ленінграда)3. Лист В. М. Перетца 
до К. Й. Студинського від 20 травня 1923 р., надісланий із Петрограда, зберігається в особовому 
архівному фонді академіка К. Й. Студинського в ЦДІА України у Львові4 й був опублікований 
Інститутом української археографії АН України (нині – Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України) в 1993 р.5 

Перш ніж перейти до розгляду зв’язків В. М. Перетца з НТШ у Львові в 1920-х і на початку 
1930-х рр., варто зазначити, що співпраця вченого з Товариством, яка розпочалася ще у другій 
половині 1890-х рр., була перервана восени 1913 р. Тоді Володимир Миколайович негативно 
поставився до дій С. Т. Томашівського та його прибічників, спрямованих на дискредитацію 
М. С. Грушевського, як голови НТШ, що зрештою привело до складання останнім із себе обов’язків 
очільника Товариства. В. М. Перетц також розкритикував і зміни до статуту НТШ, які вважав 
вузько-націоналістичними, що, на його погляд, сприятимуть перетворенню НТШ із наукового 
товариства на політичний клуб. Так, у листі до управи НТШ від 12 листопада 1913 р. В. М. Перетц 
наголосив: «В великій царині науки я не росіянин, ані українець… Через те мені дуже сумно було 
прочитати проект зреформованого статуту – зреформованого в напрямі вузько-націоналістичним. 
Дбаючи ніби про “науковий поступ укр[аїнської] нації”, Виділ копає яму, тим глибшу, чим 
завзятіше старається переробити наукове товариство, яким воно було досі – на політичний клуб… 
Будучи вище вузько-націоналістичних поглядів, я вважав би для себе мало почесним належати як 
до щиро московського (истино русского), так і до щиро-українського клубу замість Товариства, що 
хоче бути Українською Академією Наук»6. 

Контакти із НТШ у Львові В. М. Перетц поновив через десять років, тобто в 1923 р. На цей 
час він вже був академіком як Російської (з 1914), так і Всеукраїнської (з 1919) академій наук і 
мешкав та працював у Петрограді. А НТШ, що діяло за несприятливих умов польської влади, тоді 
очолив український філолог-славіст, літературознавець, мовознавець, фольклорист і письменник 
Кирило Йосипович Студинський (1868–1941), який був головою Товариства протягом 1923-1932 рр. 
Саме за його каденції і відбувся новий етап співпраці В. М. Перетца із НТШ. 

Лист від 20 травня 1923 р. В. М. Перетц надіслав К. Й. Студинському, отримавши через 
Кирила Йосиповича, напевне, як голову НТШ, посилку з допомогою від ARA (Американської 
адміністрації допомоги, США), що для Володимира Миколайовича стало повною несподіванкою, 
адже вчений не думав, що про нього ще пам’ятають у Львові. Дякуючи за допомогу, В. М. Перетц 
наголосив, що цей «подарунок є наочним доказом того, що давні зв’язки українських вчених 
закордонних і – в Росії – не порвалися»7. 

                                                      
1 Кравець, Д. (2016). Співпраця Михайла Возняка із Всеукраїнською академією наук у 1920-1930-х рр. 
(за матеріалами фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені 
В. Стефаника). Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, 8, 226. 
2 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 29, спр. 426, 11 арк. 
3 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, 16 арк. 
4 ЦДІА України, м. Львів. Ф. 362, оп. 1, спр. 368, арк. 36-37. 
5 Гайова, О. (1993). У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). Київ: 
Наукова думка, 388-389. 
6 ЦДІА України, м. Львів. Ф. 309, оп. 1, спр. 213, арк. 26 зв.-37 зв. 
7 Гайова, О. (1993). У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). Київ: 
Наукова думка, 388-389. 
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З листа дізнаємося, що хоча В. М. Перетц і листувався з окремими своїми знайомими, що 
працювали в Польщі, зокрема, з істориком і археологом, професором Люблінського університету 
К. В. Хилінським, від якого отримував короткі відомості про львівських колег, але й «чутки не мав» 
про діяльність НТШ. Деяка інформація про наукову діяльність українських вчених у Львові 
до В. М. Перетца доходила від колег, що працювали у Всеукраїнській академії наук (далі – ВУАН) 
в Києві. Зокрема, до ВУАН зі Львова свої праці надіслав український філолог, етнограф, 
музеєзнавець, дійсний член НТШ (з 1914) І. С. Свєнціцький, від фольклориста і літературознавця, 
академіка ВУАН А. М. Лободи Володимиру Миколайовичу стало відомо про початок друку 
багатотомної «Історії української літератури» українського літературознавця, члена НТШ (з 1911) 
М. С. Возняка, який був давнім товаришем В. М. Перетца. Ця праця заінтересувала Володимира 
Миколайовича і в листі він попросив К. Й. Студинського надіслати до Петрограда хоча б один 
примірник видання. Отже, В. М. Перетца цікавило, як він писав К. Й. Студинському, чи «існує і 
працює, і як працює наше Наук[ове] Тов[ариство] ім. Шевч[енка]»1. 

У листі В. М. Перетц повідомив К. Й. Студинського, що з 1921 р. очолював Товариство 
дослідників української історії, писемності та мови, яке було засноване за його ініціативи 
в Петрограді. Новостворене Товариство було вкрай зацікавлено у нових дослідженнях в галузі 
українознавства, як-от праці М. С. Возняка «Історія української літератури». Володимир 
Миколайович мав бажання налагодити обмін виданнями з україніки між Товариством дослідників 
української історії, писемності та мови в Петрограді та НТШ у Львові. Своєю ідеєю В. М. Перетц 
поділився зі К. Й. Студинським, якому написав: «Ще прохаю Вас, шановний колего, чи не могли б 
Ви, або д[октор] М. Возняк, або Л. Білецький, що працює в бібліотеці Н[аукового] Тов[ариства] – 
повідомляти наше “Товариство” про нові видання – матеріали та розвідки – з історії України, 
літератури її та мови, щоб ми – хоч на ім’я знали, хто і що робить на полі українознавства 
в Галичині і до кого в потребі можна вдатись… Отсі вісті та книжки були б для петроградських 
українців, що згуртувалися коло нашого “Товариства” – найкращим, найприємнішим, дуже 
пожиточним подарунком»2. Зі свого боку, Володимир Миколайович обіцяв надсилати до Львова все 
цікаве, що друкуватиметься в сфері українознавства. 

У листі до українського етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця й 
перекладача, секретаря НТШ (з 1899) та голови Етнографічної комісії НТШ Володимира 
Михайловича Гнатюка (1871-1926) від 3 липня 1923 р. В. М. Перетц згадує про подарунок від ARA, 
що йому надіслав К. Й. Студинський, та про свій лист-подяку останньому за допомогу. В. М. Перетц 
у листі В. М. Гнатюку зазначив, що звернув увагу К. Й. Студинського на тяжке становище молодих 
українських вчених у Петрограді, які потребували допомоги. Зокрема, Володимир Миколайович 
назвав імена та адреси К. О. Копержинського та І. Фетісова, які щойно переїхали до Північної 
Пальміри з України та працювали в Петроградському університеті, а також були дієвими членами 
Товариства дослідників української історії, писемності та мови. Адреси цих молодих вчених 
В. М. Перетц вказав і у листі В. М. Гнатюку3. Додамо, шо оскільки у вище розглянутому листі 
В. М. Перетца до К. Й. Студинського відсутнє прохання про допомогу К. О. Копержинському та 
І. Фетісову, є підстави припустити, що були й інші листи Володимира Миколайовича до голови 
НТШ, проте вони не зберіглися. 

Лист від 3 липня 1923 р. В. М. Перетц написав у відповідь на запрошення В. М. Гнатюка взяти 
участь у «Ювілейному збірнику НТШ», який мала намір видати філологічна секція Товариства 
в рамках відзначення 50-ліття діяльності НТШ4. Володимир Миколайович відгукнувся 
на запрошення секретаря НТШ і до «Ювілейного збірника НТШ», що побачив світ в 1925 р., 
надіслав статтю «Ще раз дума про Олексія Поповича»5. На прохання В. М. Гнатюка, до НТШ, яке 
готувалося до ювілею Товариства, В. М. Перетц, як його дійсний член, надіслав автобіографію, 
характеристику наукової діяльності, складену на нього академіками Петербурзької АН 
                                                      
1 Гайова, О. (1993). У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). Київ: 
Наукова думка, 389. 
2 Гайова, О. (1993). У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). Київ: 
Наукова думка, 389. 
3 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, арк. 2-2 зв. 
4 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, арк. 1. 
5 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, арк. 15. 
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Н. О. Котляревським, О. О. Шахматовим, П. Ф. Фортунатовим і О. І. Соболевським, та список 
власних наукових праць. Ці документи збереглися і відклалися у фонді НТШ в ЦДІА України 
у м. Львові1. 

За Ризькою мирною угодою Львів відійшов до Польщі, що надзвичайно ускладнило 
співпрацю галицьких вчених зі своїми колегами, які працювали на підрадянській території. 
Академічні установи та окремі вчені по обидві сторони кордону відчували нагальну потребу 
у наукових виданнях, що вийшли друком у сусідніх країнах і практично стали недоступними. 
У листі до В. М. Гнатюка від 3 липня 1923 р. В. М. Перетц зауважив: «Ми так само як і Ви – 
страждаємо, не маючи закордонних видань, що торкаються української літератури та фольклору»2. 

З листів, надісланих В. М. Перетцем до Львова, видно, що Володимира Миколайовича дуже 
цікавили праці О. Г. Барвінського, М. С. Возняка й І. С. Свєнціцького. Так, у листі від 18 жовтня 
1923 р. В. М. Перетц зазначив, що «“Історію [української] літер[атури]” [М. С.] Возняка бачив ще 
в минулому році, у серпні, коли був у Києві; але всі мої заходи дістати отсю працю Михайла 
Степановича лишилися даремними»3, а в листі від 12 квітня 1925 р. він написав: «Я бажав би ще 
дістати “Іст[орію] укр[аїнського] письм[енства]” [О. Г.] Барвінського, та вл[асне] працю [І. С.] 
Свєнціцького про українські стародруки, але ця остання коштує дуже дорого для нас»4. 

Високо оцінював В. М. Перетц і розвідки, які публікувалися на шпальтах «Записок НТШ». 
У листі, написаному В. М. Гнатюку 20 грудня 1924 р., він зазначив: «Я бачив улітку “Зап[иски] 
Н[аукового] Т[овариства] ім[ені] Ш[евченка]” у Києві – там надруковано багато гарних, навіть 
прекрасних праць!»5. Особливу увагу Володимира Миколайовича привернула праця українського 
етнографа, фольклориста, композитора, музикознавця й літературознавця, члена НТШ (з 1909) 
Ф. М. Колесси «Українські народні думи у відношенні до пісень, віршів і похоронних голосінь», яка 
друкувалася в «Записках НТШ» протягом 1920-1922 рр. Оцінюючи цю розвідку, В. М. Перетц 
наголосив: «Де в чому я не можу погодитись з д[октором] Ф. [М.] Колессою, але праця його дуже 
інтересна!»6. 

Звичайно, що В. М. Перетц хотів би, щоб видання НТШ були на полицях власної бібліотеки та 
книгозбірень науковців, які працювали на ниві українознавства у Петрограді, тому в листах він 
запитував львівського колегу: «Як можна приватній особі, як я, дістати видання [Наукового] 
Т[оварист]ва [ім. Шевченка] від 1914 р.? Чи треба послати поштою і скільки доларів або іншої 
твердої валюти? Питаю про це, бо як приватна особа – не можу звертатись до посольства – воно 
не має обов’язку постачати книжки всім, хто їх бажає»7. 

А В. М. Гнатюк, зі свого боку, як видно із контексту листів В. М. Перетца, бажав би придбати 
книги російських філологів-славістів М. Н. Сперанського (підручник «Русская устная словесность» 
та ін.) і О. М. Смирнова («Сборник великорусских сказок»), та працю В. П. Адріанової-Перетц 
«Житие Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности»8. 
В. М. Перетц інформував голову Етнографічної комісії НТШ про дослідження в галузі етнографії, 
що проводили російські та українські вчені, зокрема, звернув увагу В. М. Гнатюка на працю 
українського музикознавця і фольклориста, співзасновника та члена Етнографічної комісії ВУАН 
Д. М. Ревуцького «Українські думи та пісні історичні», що побачила світ у Києві в 1919 р.9 

Багато уваги в листах В. М. Перетца уділено питанню налагодження обміну виданнями між 
НТШ і Російською академією наук (далі – РАН), адже протягом десятиліття (1914-1924) такий обмін 
був відсутній. Ця проблема дуже турбувала і В. М. Гнатюка. Вчені приклали максимум зусиль, аби 
налагодити книгообмін між академічними установами. З листа від 3 липня 1923 р. дізнаємося, що 
пропозицію НТШ налагодити взаємний обмін книгами з РАН В. М. Перетц повідомив неодмінного 
секретаря РАН С. Ф. Ольденбурга. У листі від 18 жовтня того ж року Володимир Миколайович 

                                                      
1 ЦДІА України, м. Львів. Ф. 309, оп. 1, спр. 389, арк. 69-80. 
2 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, арк. 1 зв. 
3 Там само, арк. 3. 
4 Там само, арк. 10 зв. 
5 Там само, арк. 8 зв. 
6 Там само. 
7 Там само, арк. 7 зв. 
8 Там само, арк. 8 зв.-9 зв., 10. 
9 Там само, арк. 10 зв. 
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писав В. М. Гнатюку, що «звернув увагу Відділу Р[усского] Я[зыка] и Сл[овесности РАН] 
на потребу злагодити справу пересилки книжок»1. При цьому В. М. Перетц зауважив, що 
канцелярський апарат РАН все робить дуже повільно, і він рекомендував представникам апарату 
звернутися не до посольства у Варшаві, а до польської місії, що працює у Петрограді, сподіваючись, 
що вона швидше погодиться прийняти до пересилки видання РАН2. 

Крім вище згаданого, вчені розглядали й інші варіанти пересилки видань НТШ і РАН через 
кордон, розраховуючи залучити до цієї справи державні, культурні та комерційні представництва 
СРСР і Польщі в Берліні, Варшаві, Празі та інших європейських столицях. Так, про окремі варіанти 
налагодження книгообміну між НТШ і РАН читаємо у листі В. М. Перетца до В. М. Гнатюка 
від 3 березня 1924 р.: «Ви колись мені писали, щоб я вказав Вам, як завести знову обмін виданнями. 
Тепер у нас в Академії (Рос[ійській]) пригадали от що: можна пересилати книжки через 
представника “Наркомпроса” п[ана] З.[Г.] Грінберга, що мешкає постійно в Берліні; інший спосіб – 
через представника (посла) Росії (СРСР) у Варшаві д[октора] [Л. Л.] Оболенського, адресуючи 
на Рос[ійську] Акад[емію] Наук, Ленінград»3. В. М. Гнатюк, у свою чергу, запропонував вдатися 
до послуг комісіонерів Риги, Дерпту або Гельсінграду4, однак практично реалізувати запропоновані 
варіанти було важко. 

Віднайти канал для пересилки видань НТШ і РАН та ще й такий, що не викликав би підозри 
у органів безпеки СРСР і Польщі, було півділа. Великою перешкодою у цій справі стали 
бюрократичні перепони та пасивність керівництва РАН, зокрема неодмінного секретаря академії 
С. Ф. Ольденбурга, який, як зазначав В. М. Перетц, був «не дуже прихильний до українців»5. У листі 
від 3 березня 1924 р. Володимир Миколайович інформував В. М. Гнатюка про те, що розмовляв 
з С. Ф. Ольденбургом про необхідність організації обміну літературою між РАН і НТШ, проте 
останній зауважив, що оскільки до РАН не надійшов офіційний лист зі Львова, питання обміну 
виданнями є приватною справою. Тому В. М. Перетц рекомендував В. М. Гнатюку якнайскоріше 
надіслати до РАН офіційного листа від НТШ6. А 20 грудня 1924 р. Володимир Миколайович 
змушений був констатувати, що «ніяких заходів [Російська] Ак[адемія] Н[аук] не робила і 
примусити до сього нашого неодмінного (на великий жаль) секретаря я не можу»7. Але 
В. М. Перетц при нагоді нагадував С. Ф. Ольденбургу про «моральний обов’язок підтримувати 
зносини з таким всесвітньо відомим огнищем науки» як НТШ у Львові8. 

Аби зрушити справу з мертвої точки, вчені вирішили прислухатися до поради академіка РАН 
В. М. Істріна, який пропанував, як вказував В. М. Перетц у листі від 20 грудня 1924 р., зробити так: 
«Нехай би, каже, Т[оварист]во [ім. Шевченка] пришле свої видання за 1914-1924 рр. до ІІ-го Відділу 
(нашого, р[осійської] мови та словесн[ості]). Тоді ми матимемо рацію клопотатись про посилку 
наших видань – на обмін»9. З листа В. М. Перетца від 12 квітня 1925 р. видно, що НТШ зуміло 
надіслати свої видання до РАН, окремі книги призначалися й особисто Володимиру Миколайовичу, 
який у своєму листі наголосив: «Дозвольте мені перш усього подякувати Вам за відомості про 
видання Н[аукового] Т[овариства] і[мені] Ш[евченка], що їх Ви надіслали мені і Р[осійській] 
Академії. Я дістав Вашого листа і сподіваюся, що незабаром прийдуть і книги. Вашу заяву 
зі списком книг я віддав неодмінному секретареві Р[осійської] Академії, акад[емікові] 
С. Ф. Ольденбургові, котрий зараз сказав своєму помічникові написати до Т[оварист]ва подяку і 
виготовити пакунки з книгами з Академічного “Складу книг”»10. Із контексту листа зрозуміло, що 
РАН мало переслати книги до Львова через Прагу і В. М. Перетц прохав секретаря НТШ надіслати 
точну адресу відділення Товариства у столиці Чехословаччини11. 

                                                      
1 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, арк. 3. 
2 Там само. 
3 Там само, арк. 5. 
4 Там само, арк. 8 зв. 
5 Там само, арк. 14. 
6 Там само, арк. 5 зв. 
7 Там само, арк. 8. 
8 Там само. 
9 Там само. 
10 Там само, арк. 10. 
11 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, арк. 10. 
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Із листа В. М. Гнатюку, який був написаний В. М. Перетцем більше ніж через півроку від 
попереднього, а саме 2 листопада 1925 р., дізнаємося, що РАН свої видання, які побачили світ після 
1914 р., до Львова ще не надіслало. Ця неприємна звістка застала Володимира Миколайовича тоді, 
коли він хворий на грип не виходив з квартири, однак вчений пообіцяв, що, як тільки видужає, зараз 
же піде до С. Ф. Ольденбурга клопотатись1. 

Автору статті не вдалося встановити, чи зрештою надіслало РАН до НТШ свої видання. Але 
віддамо шану подвижникам української науки, академікам В. М. Гнатюку і В. М. Перетцу, які 
у несприятливих умовах наполегливо розширювали обрії української науки, долаючи бюрократичні, 
політичні та державні кордони. 

Виданнями НТШ В. М. Перетц цікавився не тільки для того, щоб ознайомитися з працями 
галицьких вчених, але й з метою опублікувати у Львові власні розвідки, а також праці колег 
із Товариства дослідників української історії, писемності та мови у Ленінграді. У листі від 3 березня 
1924 р. він писав В. М. Гнатюку: «Я дуже цікавлюся тим, як йде друк “Записок [НТШ]”, чи багато 
можуть вони вмістити у себе матеріалів, – бо я маю працю, що може бути інтересною тільки для 
укр[аїнських] часописів: я зібрав нові матеріали до істор[ії] давнього українського письменства, 
хотів би надрукувати їх… Усього буде до 12 аркушів друку. Будьте ласкаві повідомте мене, чи є яка 
небуть перспектива на друк отих статей і матеріалів. Коли немає – я частину запропоную [празькій] 
“Slavii” і частину – “Извест[иям] Рос[сийской] Акад[емии]”»2. 

Секретар НТШ не став зволікати з відповіддю й відразу повідомив українських вчених з міста 
на Неві про можливість публікувати свої праці під егідою НТШ у Львові. Проте виникла проблема 
з перекладом праць українською, якщо вони були написані російською мовою, як це сталося 
із дослідженнями В. М. Перетца. У його листі від 2 квітня 1924 р. читаємо: «Дякую за прислані вісті 
про можливість надрукувати в “Записках [НТШ]” мої розвідки та матер[іали] до іст[орії] старого 
укр[аїнського] письменства… але, не сподіваючись друкувати за границею, я писав рос[ійською] 
мовою і тепер треба їх перекласти, а на це потрібно часу»3. Врешті-решт дослідження В. М. Перетца 
були надруковані у виданні «Исследования и материалы по истории старинной украинской 
литературы XVI–XVIII вв.», що вийшло як окремий том «Сборника Отделения русского языка и 
словесности Академии наук» в 1926 р. Але інша праця В. М. Перетца, а саме його стаття «Колись і 
нині. З часів погорджування українською мовою», завдяки допомозі В. М. Гнатюка4 була 
опублікована в львівському «Літературно-науковому віснику» (1925). 

Запрошуючи українських колег, які мешкали на теренах СРСР, до участі у виданнях НТШ, 
В. М. Гнатюк переживав, щоб публікації у львівських часописах не спричинилися до переслідувань 
вчених. Тому пропонував публікувати їхні розвідки під псевдонімами. В. М. Перетц вважав це 
зайвою пересторогою. Так, у листі В. М. Гнатюку від 2 листопада 1925 р. він зазначив: 
«Не турбуйтесь вигадувати псевдоніми: коли що пришлемо для друку – друкуйте, бо авторам 
не загрожує нічого, ніхто не бере за зле, коли ми друкуємо наші праці по закордонних часописах, 
лише б оці праці були – наукового, а не політичного змісту»5. Дійсно, на середину 1920-х рр. 
радянські вчені ще мали змогу друкуватися за кордоном, проте пройде ще кілька років, протягом 
яких у країні буде сформовано тоталітарну систему, за якої публікуватися поза межами СРСР стане 
небезпечно. 

Але повернемося до ювілею НТШ у Львові, з приводу якого В. М. Перетц висловив 
побажання, аби «Наук[ове] Тов[ариство ім. Шевченка] прислало до «Отд[ела] р[усского] яз[ы]ка и 
слов[есности] Росс[ийской] Акад[емии] Наук» повідомлення про ювілей, точно призначивши день 
ювілею, або приблизно – термін, до якого можливо прислати привітання. Коли ми достанемо – 
в Академії – таке повідомлення офіційно – Р[осійська] Акад[емія] пришле відповідно потребі – і 
своє слово»6. Повідомлення про ювілей НТШ В. М. Перетц радив надіслати і до ВУАН у Києві, 
до складу якої було обрано ряд членів НТШ, зокрема В. М. Гнатюк академіком ВУАН став 
у 1924 р. 
                                                      
1 Там само, арк. 14. 
2 Там само, арк. 5-5 зв. 
3 Там само, арк. 6. 
4 Там само, арк. 11-11 зв. 
5 Там само, арк. 14 зв. 
6 Там само, арк. 15. 
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А у вересні 1925 р. у Ленінграді відбувалися урочисті заходи з нагоди 200-ліття заснування 
РАН. В. М. Перетц вважав, що В. М. Гнатюк, як член-кореспондент РАН з 1902 р., мав бути 
запрошений президією Російської академії наук на урочистості. Про це Володимир Миколайович 
написав у листі своєму львівському товаришу від 18 вересня 1925 р.1 Це був один із останніх листів 
В. М. Перетца до В. М. Гнатюка, у якому Володимир Миколайович просив передати привітання 
вельмишановним «професорам К. Студинському та М. Вознякові»2. 

Подальший розвиток зв’язків В. М. Перетца із НТШ дають змогу висвітлити листи вченого 
до українського літературознавця і фольклориста, дійсного члена НТШ (з 1911) та ВУАН (з 1929) 
Михайла Степановича Возняка (1881–1954). Віддаючи данину здобутку М. С. Возняка, – автора 
трьохтомної «Історії української літератури», – на ниві дослідження давньої української 
літератури, В. М. Перетц у листі від 10 жовтня 1928 р. запросив львівського дослідника до роботи 
у Комісії давнього українського письменства ВУАН, яка з ініціативи та під керівництвом 
Володимира Миколайовича розпочала свою діяльність у Києві наприкінці 1927 р. Комісія своїми 
завданнями ставила виявлення в книгозбірнях, архівосховищах і музеях Києва, Москви, 
Ленінграда та інших містах України, Росії й Білорусі пам’яток української літератури  
ХІ–ХVIII cт., проведення обліку українських рукописів і стародруків, дослідження та визначення 
їхньої наукової вартості, а також підготовку до друку й видання пам’яток давнього українського 
письменства. 

У листі до М. С. Возняка від 10 жовтня 1928 р. В. М. Перетц зазначив, що він, як голова 
Комісії давнього українського письменства ВУАН, дозволяє собі «висловити щире побажання, щоб 
ш[ановний] п[ане] професоре знайшли час і охоту приєднатись до невеликого нашого гуртка 
працівників на ниві розроблення та видавання друком матеріалів до історії давнього українського 
письменства»3. Однак М. С. Возняк був не проти час від часу надавати послуги Комісії давнього 
українського письменства ВУАН, але ухилився від постійної співпраці із нею. 

Крім В. М. Перетца, до співпраці з ВУАН Михайла Степановича намагалися залучити й інші 
вчені, зокрема М. С. Грушевський, який ще у 1924 р. мав бажання висунути кандидатуру 
М. С. Возняка для обрання членом-кореспондентом ВУАН. Але й тут «гоноровий» галичанин 
відмовився, а М. С. Грушевський тоді спересердя написав голові НТШ К. Й. Студинському: «Коли 
Возняк такий гоноровий, то прошу дати йому спокій. По літературі було вже два академіки, один 
для старшої доби (Перетц), другий для нової доби (Єфремов)… Коли галичани так низько собі 
цінять гідність члена-кореспондента, Академія може обійтись»4. 

Академіком ВУАН М. С. Возняка було обрано 29 червня 1929 р. Саме до новообраного члена 
української академії й звернувся В. М. Перетц у листі від 27 травня 1930 р. з проханням зробити 
копії творів Феодосія Печерського, рукописи яких зберігалися в колекції філолога та дослідника 
історії Галичини, каноніка А. С. Петрушевича, що містилася в бібліотеці Народного Дому у Львові. 
З листа дізнаємося, що копії творів Феодосія Печерського були потрібні для видання творів ігумена 
Києво-Печерського монастиря. Над підготовкою творів Феодосія Печерського до друку в рамках 
видавничого плану Комісії давнього українського письменства ВУАН працював молодий, але 
здібний літературознавець, позаштатний співробітник Комісії І. П. Єрьомін, який був випускником 
Ленінградського університету (1924) та учнем Володимира Миколайовича5. 

З листа В. М. Перетца від 20 червня 1930 р. видно, що М. С. Возняк виконав прохання і 
надіслав до Києва фотокопії рукопису з творами Феодосія Печерського. Аби не бути боржником 
М. С. Возняка, Володимир Миколайович вирішив негайно віддячити львівському колезі. Оскільки 
надсилати валюту за кордон було «важко», В. М. Перетц пропонував «заплатити книжками» як 
«власного виробу», так і виданнями співробітників Комісії давнього українського письменства 
ВУАН6. З листа також знаємо, що Володимир Миколайович турбувався про те, аби його праці, які 
вийшли друком під егідою ВУАН («“Слово о полку Ігоревім”. Пам’ятка феодальної України-Русі 
                                                      
1 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 34, спр. 442, арк. 12. 
2 Там само, арк. 12. 
3 Там само, арк. 4. 
4 Гайова, О. (1993). У півстолітніх змаганнях. Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). Київ: 
Наукова думка, 439-440. 
5 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 29, спр. 426, арк. 8. 
6 Там само, арк. 6, 8. 
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ХІІ віку» (1926), «Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–
XVIII вв.» (1928, 1929) та ін.) були надіслані М. С. Возняку до Львова1. 

Останній лист В. М. Перетца до М. С. Возняка датований 11 травнем 1932 р. Це була спроба 
Володимира Миколайовича опублікувати свої українознавчі праці у виданнях НТШ, адже 
в радянській Україні їх надрукувати на той час вже було неможливо. В. М. Перетц писав 
М. С. Возняку: «Мене дуже цікавить, що діється в Т[оварист]ві ім[ені] Шевч[енка]; чи видає воно 
“Записки”, чи їх припинено?... Я написав декілька статей-розвідок, що їх хотів би запропонувати 
до друку»2. Останній раз Володимир Миколайович зі статтею «З творчості студентів 
київомогилянської академії» виступив у ювілейному збірнику «Записок НТШ» на пошану голови 
НТШ і академіка ВУАН К. Й. Студинського, що побачив світ у 1930 р. Однак сподівання 
В. М. Перетца на публікацію своїх праць у Львові виявилися марними: Товариство хоча й 
не припинило друк «Записок НТШ», але у 1930-ті рр. вони виходили вкрай рідко. Так, наступну 
після ювілейного випуску книгу збірника філологічна секція НТШ спромоглася видати аж в 1935 р. 
Додамо, що в 1932 р. К. Й. Студинський склав із себе повноваження голови НТШ, а в 1934 р. він був 
виключений зі складу ВУАН за «контрреволюційну діяльність». «Записки НТШ» в 1935 р. вийшли 
за редакцією учня К. Й. Студинського, літературознавця та письменника Я. Д. Гординського. 

У листі від 11 травня 1932 р. вміщено список українознавчих праць, які були підготовлені 
В. М. Перетцем на початку 1930-х рр., а також теми, над якими вчений працював у цей період, як-
от: 1) «Житіє княгині Ольги в українській обробці ХVІІ ст.», 2) «Житіє князя Володимира 
в українських обробках ХVІ–ХVІІ ст.», 3) «Невиданий твір митрополита П. Могили «Книга душі» 
початку ХVІІ ст.», 4) «З нотаток до історії українського віршування ХVІ–ХVІІІ ст.», 5) «Памфлет 
на «нових людей» Слобідської України, з половини ХVІІІ ст.». Ці розвідки В. М. Перетц планував 
об’єднати та видати окремою книгою під назвою «Нова україніка. Розвідки й матеріали». 
Володимир Миколайович також повідомляв М. С. Возняка, що незалежно від польського філолога-
славіста Яна Янова, який працював у Львівському університеті, він вже декілька років досліджував 
«Учительні евангелія», що були популярні в Україні у ХVІ–ХVІІІ ст., і може протягом року 
підготувати статтю про ці пам’ятки3. 

Додамо, що свої українознавчі праці, які були написані на початку 1930-х років, В. М. Перетц 
намагався опублікувати і в підрадянській Україні, але безуспішно. У листі до свого учня, історика та 
письменника І. Ф. Єрофеєва, який мешкав у Харкові, В. М. Перетц із сумом зазначав: «А що 
до праць з іст[орії] укр[аїнського] письм[енства] доби феодалізму – гадаю, що мені доведеться 
забрати їх з собою в домовину»4. Українознавчі дослідження В. М. Перетца останніх років його 
життя були надруковані майже через тридцять років після смерті вченого у збірнику, укладеному 
В. П. Адріановою-Перетц5. 

З листів В. М. Перетца до М. С. Возняка знаємо, що Володимир Миколайович мав бажання 
зустрітися та поспілкуватися з давнім товаришем і колегою в Києві6. Цікавила В. М. Перетца доля й 
інших вчених Львова, яких він добре знав по співпраці в НТШ, але з часом втратив із ними зв’язок. 
«Я так давно не маю жодних відомостей зі Львова, окремих його членів, наших товаришів 
академіків К. Студинського, Ф. Колесси і В. Щурата… Ми живемо нібито на різних планетах…» – 
констатував Володимир Миколайович у останньому листі до М. С. Возняка7. 

Тоталітарна влада не була зацікавлена у співпраці українських вчених, не потрібними стали 
дослідження на ниві українознавства, а самі науковці зазнавали переслідувань. Літературознавець 
В. Г. Щурат у 1930 р. відмовився від звання академіка ВУАН, протестуючи проти репресій та 
інспірованого НКВС процесу «Спілки визволення України», Ф. М. Колессу та М. С. Возняка було 

                                                      
1 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 29, спр. 426, арк. 6-6а. 
2 Там само, арк. 10. 
3 Там само, арк. 10-10 зв. 
4 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Ф. 33, од. зб. 8086, арк. 1; 
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, 232. 
5 Перетц, В. Н. (1962). Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы  
XVI–XVIII веков. Москва; Ленинград: Изд-во АН СССР. 
6 Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Ф. 29, спр. 426, арк. 10 зв. 
7 Там само, арк. 10. 
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виключено зі складу ВУАН в 1934 р. У тому ж 1934 р. у сфабрикованій справі «Російської 
національної партії» заарештовано В. М. Перетца. Його було виключено зі складу академіків ВУАН 
і АН СРСР та заслано на три роки до Саратова, де вчений і помер у вересні 1935 р. 

Проте збереглися епістолярні документи, зокрема листи В. М. Перетца до галицьких вчених, 
членів НТШ у Львові, що дають змогу висвітлити зв’язки українських філологів-славістів у 1920-х 
та на початку 1930-х років у контексті їхньої співпраці з НТШ. Документи засвідчують непереборне 
прагнення українських вчених до об’єднання зусиль на ниві слугування українській науці. 
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На сьогоднішній день серед важливих напрямків історичних досліджень в Україні є вивчення 
творчої спадщини О. Штуля-Ждановича. Протягом всього життя він здійснював активну політичну, 
культурницьку, наукову діяльність, яка мала помітний вплив на тогочасні суспільно-політичні 
процеси. Однак деякі аспекти діяльності О. Штуля-Ждановича потребують детальнішого вивчення. 
Тому, постає питання про необхідність аналізу публіцистики О. Штуля-Ждановича, а саме його 
наукових розвідок, статей, що стосуються історії України. 

В українській історіографії маємо відмітити роботи Б. Зека, у яких він висвітлив життя та 
діяльність О. Штуля-Ждановича. Також вказаний автор детально проаналізував одну з праць 
О. Штуля-Ждановича – «Віки говорять». Вартими уваги залишаються доробки С. Губського та 
Ю. Ковалінського. 

Метою пропонованої статті є дослідження поглядів на історію України у публіцистиці 
О. Штуля-Ждановича. 

О. Штуль (псевдо «Жданович», «Шуляк») народився 1 липня 1917 р. у сім’ї православного 
священика в с. Лопатичі Овруцького повіту Волинської губернії (нині с. Лопатичі Олевського 
району на Житомирщині)1. Середню освіту завершив іспитом зрілості в Кременецькій духовній 
семінарії в 1934 р. Вищу освіту О. Штуль здобув у Варшавському університеті на філософському 
факультеті, де у 1934–1939 рр. вивчав історію та слов’янську філологію2. Уже в у період навчання 
на філософському факультеті О. Штуль-Жданович активно цікавився історією України. Про це, 
зокрема, свідчить те, що у червні 1939 р. він захистив магістерську працю у М. Кордуби на тему 
«Зносини Пантелеймона Куліша з Галичиною» та завершив навчання іспитом з «… поглибленого 
знання історії України та загальної історії другої половини ХІХ ст.»3. У період навчання О. Штуль-
Жданович досліджував історію України, тому у 1937 р. він написав та видав статтю «Далекий шум», 
яка була присвячена 20-річчю української революції 1917–1921 рр. Вказана розвідка була 
надрукована у «Віснику» Д. Донцова4. У цій праці автор піддав критиці діяльність очільників 
                                                      
1 Державний архів Житомирської області, ф. 1, оп. 77, спр. 1311, арк. 15 зв. 
2 Штуль-Жданович, О. (1997). Ціною крови: збірник. Київ. 4. 
3 Там само, 5. 
4 Губський, С. (2017). Він вірив, що Україна буде вільною (до 100-річчя з дня народження О. Штуля-Ждановича). 
Українознавство, 3, 133. 
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Центральної Ради – М. Грушевського та В. Винниченка. На цю роботу відгукнувся О. Наріжний та 
О. Ковалевський. Пізніше О. Штуль відзначив, що стаття була «дуже поетична й претенсійна», 
однак вона йому відкрила шлях у журналістичний світ: «стаття та наробила мені такої слави, що 
мене тягнули в співробітники львівські журнали й навіть хустська “Говерля”»1. 

Більш вагому працю з історії України, а саме «Віки говорять», О. Штуль-Жданович 
опублікував у 1940 р. у Празі в календарі-альманасі «Сурми»2. «Віки говорять» за характером 
викладу можемо оцінити, як синтетичний конспект з історії України. Вказана розвідка мала важливе 
значення у просвітницькій роботі, оскільки українська історія трактувалася з державницького 
погляду3. Дискусійним, на наш погляд, є питання про кількість видань брошури «Віки говорять», 
адже у науковій літературі з цієї проблематики згадується про одне або два видання праці. 
Натомість, Б. Зек визначив та обґрунтував, що конспект з історії «Віки говорять» виходив 
щонайменше п’ять разів. На думку вказаного історика, вперше це трапилося у 1940 р. у Празі. 
Удруге ця праця побачила світ у Луцьку у 1941 р. Утретє видання було опубліковано у видавництві 
«Українське Слово» (Київ) накладом понад 50 тис. примірників (на думку Б. Зека, примірників було 
всього 20 тис.)4. Також, за іншими відомостями, батько О. Штуля – о. Данило – не полишав активно 
займатися громадсько-політичною діяльністю і тому безкоштовно роздавав цю брошуру 
прихожанам5. У часописі «Пробоєм», що видавався у Празі, було опубліковано рецензії на це 
видання істориками з Києва, які звернули увагу на пропуски та неточності6. Зокрема, у цьому ж 
часописі було зазначено, що відділ пропаганди Житомирської обласної управи у селищі Довбиш 
(нині Баранівський район Житомирської області) підготував до друку наступне видання цієї праці7. 
З огляду на кількість перевидань цієї роботи можемо припустити про її важливість для тогочасних 
суспільних та політичних процесів. 

У першому виданні конспекту з історії України О. Штуль-Жданович подав виклад історії 
України у хронологічному порядку від найдавніших часів і до завершення Української революції 
1917–1921 рр. Автор знайомить читача з основними постатями української історії, а саме: з Ольгою, 
Святославом, Володимиром Великим, Романом Мстиславовичем, Данилом Галицьким, Богданом 
Хмельницьким, Петром Дорошенком, Симоном Петлюрою та Євгеном Коновальцем. Особливо 
важливим є трактування автором подій Української революції 1917–1921 рр. На думку О. Штуля-
Ждановича, Україна не була готова до подій революції, саме тому Центральна Рада взяла курс 
на зближення з Росією, що негативно позначилося на подальших державотворчих процесах. 
Важливим є й те, що О. Штуль-Жданович не вважав поразку революції її офіційним закінченням для 
українського народу. Тому уособленням подальшої боротьби українського народу для автора 
виступає постать Є. Коновальця8. 

О. Штуль-Жданович найбільшим скарбом кожного народу вважав його минуле. Але у своїх 
замітках, зокрема у передмові до книги М. Небелюка «Криваві діяманти», він поділяв народ 
на державний та недержавний. Зокрема, для державного народу «… історія дбайливо збирається та 
коштовно оправляється… в музеях – вона стоїть за габльотками, під шклом у пишних залях… 
у державного народу нічого не пропадає: його дбайливо й заздрісно збирають історики в архівах, а 
потім дають книги, які витискають печать на майбутніх поколіннях»9. Українців Штуль-Жданович 
відносив до категорії недержавних народів, оскільки: «Україні зрабовано (забрано силою. – О. С.) її 
ім’я, варварські окупанти знищили наші роди… нема історика, нема архіву, нема музею, нема 

                                                      
1 Штуль-Жданович, О. (1997). Ціною крови: збірник. Київ. 5. 
2 Там само. 6. 
3 Ковалінський, Ю. (2017). Все життя у боротьбі за Україну. Олевська Республіка: інформац. просвітницький 
матеріал для учасників Всеукр. Фестивалю, 8. 
4 Зек, Б. (2018). Штуль О. «Віки говорять»: історія України у баченні члена ОУН(М) періоду 1940-х років. 
Волинський музейний збірник, 29, 17. 
5 Губський, С. (2017). Він вірив, що Україна буде вільною (до 100-річчя з дня народження О. Штуля-Ждановича). 
Українознавство, 3, 133. 
6 Штуль-Жданович, О. (1997). Ціною крови: збірник. Київ. 6. 
7 Зек, Б. (2018). Штуль О. «Віки говорять»: історія України у баченні члена ОУН(М) періоду 1940-х років. 
Волинський музейний збірник, 29, 14-17. 
8 Зек, Б. (2013). Олег Штуль у боротьбі за Україну. Львів – Торонто: Літопис УПА, 5.  
9 Небелюк, М. (1951). Під чужими прапорами. Париж: PIUF; Lyon; SCIP, 5. 
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бібліотеки, ворог нищить навіть могили – мертвих викидає, щоб вони часом не сказали правди»1. 
Таким чином, історик звертав увагу на актуальну проблему, а саме не об’єктивне висвітлення та 
трактування політичних та суспільних процесів, які відбувалися в Україні. 

У наукових публікаціях, що стосувалися історичної тематики, Штуль-Жданович вагоме місце 
відводив дослідженню ролі постатей в історії України. Тому більшість його наукових заміток, 
статей стосуються таких осіб, як О. Ольжич, О. Теліга, А. Мельник, О. Сеник та ін. Вказані 
особистості відіграли важливу роль у формуванні світоглядних цінностей самого О. Штуля, 
оскільки він неодноразово вказував, що при них він «виріс та сформувався ідейно». О. Ольжичу 
О. Штуль-Жданович присвятив наступні статті: «Суворий і великий» (у п’яту річницю смерті поета, 
стаття вміщена в журналі «Орлик», місячнику культури й суспільного життя, що виходив 
у Берхтесгадені), «Найкращий з молодого покоління» (в 10-ліття смерті О. Ольжича), «О. Ольжич і 
сучасність», «Світильник неугасимий» (у 25-ліття смерті), «Вирізьблений на граніті наших душ» 
(промова на відкритті пам’ятника О. Ольжичеві у Лігайтоні 3 липня 1977 р., останній виступ 
О. Штуля перед важкою хворобою). 

У статті «Суворий та великий» О. Штуль-Жданович наступним чином відгукнувся про 
О. Кандибу-Ольжича: «Бож він (О. Ольжич. – О. С.) – це не лише поет О. Ольжич, а й Кардаш – 
революціонер… не лише вчений-археолог д-р. О. Кандиба, автор наукових праць різними мовами, а 
й член Проводу Українських Націоналістів»2. Важливим є те, що Штуль-Жданович оцінював 
не лише теоретичну діяльність О. Ольжича, а й практичну, зокрема практичній діяльності він надав 
більшої ролі та ваги. Важливість діяльності цієї особи О. Штуль обґрунтував тим, що Кандиба-
Ольжич «… повністю і безпосередньо керував вирішальними етапами Української революції: 
подіями у Києві 1941–1942 рр., так і останнім етапом боротьби з німецьким варваром 1943–
1944 рр.»3. 

3 липня 1977 р. у м. Лігайтон відбулося урочисте відкриття пам’ятника О. Ольжичу. На цьому 
дійстві був присутній О. Штуль, який, займаючи на той момент посаду Голови ПУН, виголосив 
промову на честь О. Ольжича. Жданович відмітив, що «… ця урочистість (відкриття пам’ятника. – 
О. С.) – це не лише свято ОДВУ, не тільки УНРуху, а й всієї української національної спільноти… 
сьогодні він виступає в образі Пророка, що бачив як “ростуть у присмерку нори брати суворі і 
великі”»4. Далі він наголосив на рисах характеру, які допомогли О. Кандибі сформуватися як 
визначному політичному діячеві: «… наскільки він випередив передбачення і найбільш вдумливих 
мислителів, можемо оцінити щойно сьогодні, коли вже всім ясно, що керівною ідеєю організації 
людства є саме ідея нації»5. 

Вагомий пласт у творчій спадщині О. Штуля посідають історичні розвідки, що стосуються 
діяльності О. Теліги. Першочергово необхідно відзначити статтю-рецензію на поезію О. Теліги 
«З ритмом життя», яка була опублікована 20 серпня 1937 р. в журналі «Дорога». В статті О. Штуль-
Жданович дав високу оцінку діяльності О. Теліги, акцентуючи увагу на тому, що її поезія – «… це 
ритм нашої “зубатої епохи”»6. Помимо літературної діяльності О. Теліги, О. Штуль високо оцінював 
її політичну активність під час Другої світової війни. Зокрема, у статті «Трагічні дні у Києві» 
описуються події лютого 1942 р. та діяльність визначних діячів ОУН, а саме: М. Капустянського, 
О. Бойдуника, О. Сеника-Грибівського, М. Сціборського, О. Теліги та ін. Центром згуртування 
вищевказаних та інших політичних діячів була Спілка письменників, яку очолювала О. Теліга. 
Жданович наступним чином описав діяльність поетеси у вказаний період: «… щоденно до неї 
приходили десятки голодних, перемерзлих та вичерпаних письменників… допомогти ж їм вона 
не мала чим… віддавала свої гроші, не одного влаштувала до будинку УЧХреста, де було бодай 
тепло, але сама там не примістилася, вважаючи, що може витримати всі невигоди»7. Штуль-
Жданович оцінював високу роль О. Теліги у питанні об’єднання всіх національних сил 
у надзвичайно скрутних умовах: «… спілка стала центром духового життя столиці, тут 
                                                      
1 Небелюк, М. (1951). Під чужими прапорами. Париж: PIUF; Lyon; SCIP, 6. 
2 Штуль-Жданович, О. (1997). Ціною крови: збірник. Київ. 81. 
3 Там само, 81. 
4 Архів ОУН у м. Києві, спр. «Вирізьблений на граніті наших душ», арк. 1-2. 
5 Там само, арк. 1-2. 
6 Штуль-Жданович, О. (1997). Ціною крови: збірник. Київ. 80. 
7 Там само, 62. 
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дискутувалися світоглядові справи, тут черпали матеріали для своєї праці всі інші члени ОУН..»1. 
Заслуговує на увагу розвідка про життя і творчість поетеси «На зов Києва», яка вміщена 

в збірнику «Прапори духа». У цій праці зібрані поезії, проза та біографічні матеріали про О. Телігу. 
Згодом, в 1947 р., у Вінніпезі вказана робота з деякими змінами була передрукована у журналі 
«Культура й освіта». Окрім книжкових видань про О. Телігу й упорядкування її творів, О. Штуль-
Жданович написав про неї низку статей, серед яких: «Криштальна сталь» (про О. Басараб й 
О. Телігу), «Жінки в заграві» (про В. Бабенко й О. Телігу), «Література й революція», «У 30-ліття 
смерти Олени Теліги». Крім цього, у календарі-альманасі (1957 р.) О. Жданович вмістив статтю 
«Останні дні Олени Теліги»; у журналі «Смолоскип» статтю «Завжди молода» (у 20-ліття смерти 
О. Теліги); біографічну нотатку про поетку в «Енциклопедії Українознавства». Велику редакційну і 
дослідницьку роботу О. Штуль-Жданович провів при підготовці збірника «Олена Теліга», виданого 
Українським Золотим Хрестом у США в 1977 р. З огляду на велику кількість розвідок, що 
стосуються життя та діяльності О. Теліги, можемо стверджувати, що О. Штуль-Жданович високо 
оцінював її політичну та громадську діяльність. 

Окремою ділянкою зацікавлень О. Штуля-Ждановича був розвиток українського 
повстанського руху під час Другої світової війни й проблема партизанського руху. Це пояснюється 
тим, що О. Штуль-Жданович був активним учасником українського повстанського руху та мав 
інтерес до об’єктивного висвітленні цієї проблематики. Найпомітнішою публікацією О. Штуля (під 
псевдонімом О. Шуляк) була розвідка про створення Української повстанської армії під час Другої 
світової війни. Відповідно, брошура написана в полемічному тоні та носить назву «В ім’я правди 
(До історії повстанчого руху в Україні)». Вийшла вона двома накладами: 1947 р. у Роттердамі і 
1948 р. у Буенос-Айресі. Важливість цієї розвідки посилюється фактом, що О. Штуль-Жданович сам 
був учасником описуваних подій. «В ім’я правди (До історії повстанчого руху в Україні)» стала 
реакцією на спроби «перекручень і навмисного фальшування» історії повстанської боротьби, перш 
за все історії заснування УПА представниками ОУН(Б)2. О. Шуляк заснування УПА пов’язує 
з Поліською Січчю Т. Бульби-Боровця, активну підтримку якому надавала ОУН(М) про що свідчить 
наступна думка автора: «… восени 1940 р. Тарас Боровець закладає “Поліську Січ”, як основу 
майбутньої повстанчої армії»3. Значна увага приділяється політичній та військовій співпраці між 
ОУН(М) та ОУН(Б). У праці вина за ідеологічне та військове протистояння в середовищі 
українського руху опору покладається на ОУН(Б), яка стала на шлях повного підпорядкування собі 
інших революційних організацій4. О. Штуль-Жданович зважає на те, що «у 1942 р. не існувало 
різниці між “-івцями” (ОУН(М) і ОУН(Б). – О. С.)»5. Отож, вказана розвідка може слугувати як 
цінне історичне джерело для вивчення повстанчого руху в Україні. 

Логічним продовженням вказаної праці стало видання статті «На партизанському фронті», 
у якій Штуль-Жданович визначив партизанку «..як дуже помічний засіб, зокрема у війні 
беззбройного народу за своє визволення»6. З погляду сучасника О. Штуль звертається до певного 
історичного досвіду боротьби українського народу. Для Ждановича «… символом успіху та 
героїзму…» стали такі невдалі спроби державотворення, як перехід Збруча і трагічний фінал армії 
УНР та УГА7. 

Окрім вищезгаданої праці, яка стосувалася зародження повстанського руху в Україні, 
О. Штуль написав ряд інших розвідок, а саме: «Партизанська боротьба в Україні та її перспективи», 
«Кривоніс», «У 20-ліття УПА», «Між юнацьким горінням і холодним досвідом» та ін. Штуль-
Жданович у своїх доробках чільне місце відводив вшануванню певних історичних дат. Як приклад 
може слугувати розвідка «У 20-ліття УПА». Тут автор вказує на те, що існує проблема у визначенні 
поняття «партизанський рух», але, на його думку, «партизанський рух – це війна малими і 
рухливими загонами». Одночасно Жданович вказує на важливість існування партизанського руху, 

                                                      
1 Штуль-Жданович, О. (1997). Ціною крови: збірник. Київ, 62. 
2 Шуляк, О. (1947). В ім’я правди: До історії повстанчого руху в Україні. Роттердам, 9-10. 
3 Там само, 6-7. 
4 Стельникович, С. (2015). Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.). 
Житомир, 5. 
5 Шуляк, О. (1947). В ім’я правди: До історії повстанчого руху в Україні. Роттердам, 10. 
6 Архів ОУН у м. Києві, спр. «На партизанському фронті», арк.106-110. 
7 Там само, арк. 106-110. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 84

оскільки «… історичний досвід виразно вказав нам на те, що наші визвольні змагання треба вести 
всіма засобами… обидві воюючі сторони під час Другої світової війни мали спільну мету: повне 
знищення організованої української сили та, повне поневолення України»1. 

У публіцистиці О. Штуля-Ждановича вагоме місце посідають розвідки, статті, публікації 
на історичну тематику. Важливим історичним джерелом є конспект з історії України «Віки 
говорять». В інших роботах О. Штуль-Жданович досліджував таку проблематику як: події 
Української революції 1917–1921 рр., події німецько-радянської війни на території України та, 
зокрема, зародження і діяльність партизанського руху. Автор проаналізував діяльність таких 
українських діячів як: О. Теліга, О. Ольжич, О. Сеник, Є. Коновалець та ін. 
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Reserve  collections  of  the  museum  constitute  one  of  its  structural  components,  reserve 
collections  imply  items  accepted  for  permanent  storage,  showcased  at  exhibitions  and 

showrooms and kept in the storage facilities of the museum. According to the Law of Ukraine On 
Museums and Museum Business (1995), acquisitions of reserve collections is an important area 

of  focus  for museum  facilities.  This  paper  considers  this  aspect  of  activities  illustrated  by  the 
example  of  Tyvodar  Lehotskyi  Transcarpathian  Regional  Ethnographic Museum.  This  research 

paper  presents  an  overview  of  the  types  and  methods  of  acquiring  pieces  for  museum 
collections at the present time. The character of museum items illustrating particular methods of 

acquisition of the museum reserve collections was analyzed on the basis of archival documents 
(annual reports, protocols of the Acquisition and Procurement Committee), reports in the mass 
media and information available on the museum’s website, the chronicle of events kept by the 

Scientific Secretary, and publications of research scientists. 
Keywords: acquisition of reserve collections, museum, Tyvodar Lehotskyi Transcarpathian 

Regional Ethnographic Museum, showpiece, exhibit item, museum item, collections. 

Важливою складовою структури будь-якого музею є його фонди. Це предмети, прийняті 
музеєм на постійне зберігання та представлені на виставках, експозиція та фондосховищі. Згідно 
чинного законодавства, однією із задач музеїв є поповнення та збереження Музейного фонду 
України1. Саме цим і керуються співробітники Закарпатського обласного краєзнавчого музею 
ім. Т.Легоцького (таку назву музей носить із 2016 року, до того моменту – Закарпатський 
краєзнавчий музей; далі вживатиметься його теперішня назва) (далі – ЗОКМ ім. Т.Легоцького), 
невпинно поповнюючи фонди установи. 

На сьогоднішній час у музеї нараховується понад 150 тисяч одиниць збереження. Вони 
поділені на основний та ілюстративно-допоміжний фонди. Експонати об’єднані у 12 груп 
(«Історія», «Архівна», «Археологія», «Нумізматика», «Фото», «Художня», «Етнографія», 
«Геологія», «Ботаніка», «Зоологія», «Палеонтологія»)2. До найцінніших зібрань відносяться 
колекція бронзових виробів ХІІІ-ХІІ ст.ст. до н.е., нумізматична, природнича колекції, колекція 
холодної та вогнепальної зброї XIV – поч. ХХ ст.ст., колекція народних музичних інструментів, 

                                                      
1 Закон про музеї та музейну справу, 1995 (Верховна Рада України). Офіційний саййт Верховної Ради України 
<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80> (2019, вересень, 02). 
2 Колекції музею (2019). Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького. 
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колекція стародруків XVI – XVIII ст.ст. тощо1. Фонди музею і далі поповнюються 
цінними експонатами. 

Процес поповнення фондових зібрань ЗОКМ ім. Т.Легоцького є слабо висвітленим 
у літературі. Окремі повідомлення про експонати, що потрапили на зберігання до музею, можна 
зустріти на сторінках друкованих та інтернет-видань. Джерелом інформації слугують також власний 
сайт музею та хроніка подій, яку веде вчений секретар. Але найбільший масив інформації про 
комплектування фондів Закарпатського ОКМ ім. Т. Легоцького несуть у собі архівні документи 
(річні звіти, протоколи фондово-закупівельної комісії). 

Дослідження видів комплектування колекцій ЗОКМ ім. Т.Легоцького на сучасному етапі та 
висвітлення характеру експонатів, які потрапляють до музею, виступає метою даної статті. 

Як пишуть у своєму посібнику Шевченко В. та Ломачинська І., розрізняють три основні види 
комплектування: систематичне, тематичне і комплексне. Суть систематичного комплектування – 
у регулярному поповненні музейної колекції однотипними музейними предметами. Тематичне 
комплектування полягає у виявленні і збиранні різнотипних предметів музейного значення, що 
відображають конкретну тему. Завдання систематичного й тематичного комплектування об’єднує 
комплексне комплектування2. Форми комплектування музейних фондів досить різноманітні. 
Це можуть бути закупки колекцій або окремих предметів за рахунок спеціальних асигнувань, 
передбачених кошторисом музею; безвідплатна передача (дар) у власність музею колекцій або 
предметів організаціями чи приватними особами; обмін експонатів; цільові замовлення 
на виконання оригінальних робіт. Для збирання предметів музейного значення здійснюються 
спеціальні поїздки, так звані відрядження з метою комплектування. Окрім того, організовують 
також експедиції – археологічні, етнографічні, історично-побутові, природничо-наукові. Що ж 
стосується комплектування музейних фондів матеріалами стосовно сучасного періоду, то тут, так би 
мовити, іде збір експонатів «по гарячих слідах»3. Поповненняфондів здійснюється в Закарпатському 
обласному краєзнавчому музеї ім. Т.Легоцького на основі наукової концепції комплектування, 
у якій викладено завдання, принципи, форми та методи комплектування. 

Державотворчі процеси кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття та зміни, які 
відбулися в їх результаті, мали вплив і на сферу культури загалом та на ЗОКМ ім. Т.Легоцького 
зокрема. Незважаючи на стагнацію, яка тоді панувала повсюдно, співробітники установи проводили 
і далі роботу по збагаченню музейного фонду. Свідченням цьому виступають річні звіти того 
періоду. До прикладу, зі звіту за 1991 р. дізнаємося, що до основного фонду було здано 
1665 експонатів4. У 1993 р. музейні колекції поповнилися літописами, стародруками, особистими 
речами художника А.Ерделі, зразками народної вишивки, кишеньковими годинниками, монетами, 
ентомологічними зразками5. Протягом 1994 р. фонди збагатилися речами, агітаційними листівками, 
фотографіями, періодикою 20-30-х рр. ХХ ст. та нумізматикою, етнографічними експонатами6. 
Згідно з документами, усього за першу половину 90-х рр. ХХ ст. до музею потрапило майже 
7 тисяч експонатів. 

Один із шляхів потрапляння предметів до музею – це передача конфіскованих або 
вилучених митницею культурних цінностей. Саме так до фондів ЗОКМ ім. Т.Легоцького 
потрапили 37 екземплярів трьохгранних скіфських наконечників до стріл, два персні, два ґудзики, 
книги та гравюри7. Закарпатська митниця ДФС також передала водолазний годинник 192 ЧС, 

                                                      
1 Шеба, В. (1996) Вступне слово на відкритті науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю 
заснування Закарпатського краєзнавчого музею 22 червня 1995 року. Науковий збірник Закарпатського 
краєзнавчого музею, ІІ, 19. 
2 Шевченко, В. В., Ломачинська, І. М. (2007). Музеєзнавство: Навч. посібник для дистанційного навчання. 
Київ: Університет Україна, 182. 
3 Там само, 183. 
4 Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького (далі – ЗОКМ ім. Т. Легоцького) (1991). 
Річний та статистичний звіт про роботу музею за 1991 рік, арк. 4. 
5 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (1993). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 1993 рік, арк. 6. 
6 Там само. 
7 Культурні цінності, конфісковані на митниці на Закарпатті, передали в колекції обласного музею в Ужгороді 
(ФОТО) Закарпаття онлайн <https://zakarpattya.net.ua/News/188944-Kulturni-tsinnosti-konfiskovani-na-mytnytsi-
na-Zakarpatti-peredaly-v-kolektsii-oblasnoho-muzeiu-v-Uzhhorodi-FOTO> (2019, вересень, 05). 
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виготовлений в СРСР в 1960-70-ті рр.1. У 2002 році Чопська митниця передала музею 
мисливський трофей – опудало голови козулі, препароване у 50-60-ті роки ХХ ст., а у 2005 р. – 
30 взірців мінералів2. 

З метою поповнення колекцій музею влаштовуються експедиції. Співробітники відділу 
археології проводять археологічні розвідки на території краю: у 2004 р. у ході розкопок було 
зібрано багатий археологічний матеріал різних епох та відкрито низку нових археологічних 
пам’яток3; у 2005 р. проводилися розкопки на території Берегівського і Ужгородського 
районів4;у 2006 р. експедиція під керівництвом завідувача відділу археології Кобаля Й. 
досліджувала поселення ХІ-ХІІІ ст.ст. та палац XVI-XVII ст.ст. поблизу с. Есень Ужгородського 
району5. Щороку проводяться археологічні дослідження Невицького замку, знахідки з якого 
поповнюють колекції ЗОКМ ім. Т.Легоцьгого6. Постійно здійснюються експедиції з метою 
поповнення природничих колекцій. Лише у період з 2009 по 2013 рокиботанічна колекція 
поповнилась 39 новими надходженнями, які зібрали співробітники відділу природи на території 
Закарпатської області. До зоологічної колекції було додано 58 експонатів. Під час виходів 
у природу зібрали 51 експонат різних видів комах. Палеонтологічна колекція музею збагатилась 
на 204 знахідки, які були знайдені працівниками відділу природи в Приборжавському кар’єрі 
на Іршавщині7. 

Інтерес для співробітників установи становлять і матеріали, які відображають події 
сучасності – президентські та парламентські вибори, значимі події у житті області та держави, 
конгреси та конференції тощо. Це так званий збір експонатів «по гарячих слідах». Для цього 
проводиться виїзд до місця події, спілкуються із учасниками та очевидцями, збираються газети, 
буклети, листівки, брошури, агітаційні плакати, особисті речітощо. Свою нішу у фондах ЗОКМ ім. 
Т.Легоцького зайняли документи і фото періоду відновлення державності України кінця 80-х – поч. 
90-х рр. ХХ ст., зібрані у 1996 р.8. Також у 2006 р. відділом історії було зібрано 31 експонат 
стосовно парламентських виборів9. 

Іноді предмети, які мають відношення до значущих подій із життя країни, до музею 
передають самі учасники чи громадські організації. Саме так було із експонатами, які відображають 
події Помаранчевої революції 2004 р.10, Євромайдану 2013-2014 рр., Революції Гідності 2014 р. та 
АТО (з 2014 р. по сьогодні). Багато речей було зібрано місією «Чорний тюльпан» у районі 
Ілловайського котла та Дебальцевого. У подальшому вони стали основою для експозиції музею, яка 
відображає ці буремні часи в житті країни11. 

Одним із органів, що діє при музеї, є фондово-закупівельна комісія. Майже кожного року 
на розгляд комісії подається перелік предметів з метою їх закупівлі і подальшого поповнення ними 
фондових колекцій. Це один із способів тематичного та систематичного комплектування музейних 
фондів. Як приклад тематичного комплектування, можна відзначити закупку у 2013 р. зразків 
елементів декору поч. ХХ ст., предметів обладнання фотолабораторії 70-80-х рр. ХХ ст., фотографій 

                                                      
1 Закарпаттся онлайн (2019). Закарпатські митники передали у краєзнавчий музей водолазний годинник 
з минулого століття (ФОТО) <https://zakarpattya.net.ua/News/194206-Zakarpatski-mytnyky-peredaly-u-
kraieznavchyi-muzei-vodolaznyi-hodynnyk-z-mynuloho-stolittia-FOTO> (2019, вересень, 05). 
2 Бучмей, О., Джахман, Р., Біланич, М. (2013). Комплектування природничих фондових колекцій на сучасному 
етапі у Закарпатському краєзнавчому музеї. Практичні питання природничої музеології: Матеріали IIІ 
науково-практичної конференції, 24-25жовтня 2013 р., Київ, 7-8. 
3 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2004). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 2004 рік, арк.3. 
4 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2005). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 2005 рік, арк.9. 
5 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2006). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 2006 рік, арк.10. 
6 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2003). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 2003 рік, арк.4. 
7 Бучмей, О., Джахман, Р., Біланич, М. (2013). Комплектування природничих фондових колекцій на сучасному 
етапі у Закарпатському краєзнавчому музеї. Практичні питання природничої музеології: Матеріали 
IIІ науково-практичної конференції, 24-25жовтня 2013 р., Київ, 7-8. 
8 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (1996). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 1996 рік, арк.5. 
9 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2006). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 2006 рік, арк.10. 
10 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2005). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 2005 рік, арк.9. 
11 Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького (2015). «Inter arma silent Mysae» – 
«Між гарматами музи мовчать» <https://kultura-zak.gov.ua/index.php/17-inter-arma-silent-mysae-mizh-
harmatamy-muzy-movchat> (2019, вересень, 09). 
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Ужгорода та сцен життя ужгородців початку ХХ ст.1, які були використані для відображення історії 
фотосправи на Закарпатті. У 2016 р. у числі інших предметів були куплені речі кінця ХІХ – 
поч. ХХ ст. (костюм офіціантки, стільці, гирьки, кавники металеві, кавові чашки, в’язані гачком 
серветки та скатертини)2, використані при побудові експозиції «Кава на жорнах століть». У 2018 р. 
у рамках підготовки нової експозиції «Духовна культура Закарпаття» придбали дві реверенди (одяг 
священика) від о. Сергія з Ужгородського римо-католицького храму3. Прикладом систематичного 
виду поповнення фондів можна назвати закупку експонатів для збільшення окремих колекцій 
музею. Так, у 2004 р. фондово-закупівельною комісією було закуплено опудало канюка звичайного4, 
а у 2015 р. – колекцію скам’янілостей мезозойської ери5. У 2017 р. для поповнення геологічної та 
ентомологічної колекцій купили сфалеритово-аметистову агрегацію та сухі препарати метеликів, які 
були зібрані на території Закарпатської області6. З метою збільшення нумізматичної та 
філателістичної колекцій було придбано монети у 2011 р.7 та 162 поштові листівки і конверти – 
у 2018 р8. 

Вагоме значення для поповнення фондових колекцій має безоплатна передача (дар) 
предметів. У 1999 р. з Москви було передано ксерокопії фотографій та особистих документів 
першого президента Карпатської України А.Волошина9. У 2000 р. музею була подарована 
спадщина відомого закарпатського письменника і політичного діяча В. Гренджі-Донського10. 
У 2013 р. від ГО «Історико-пошукової організації «Пошук-Захід»» отримализнахідки часів 
ІІ світової війни, виявлені в ході польових робіт 2012 р.Основні роботи проводились 
на території, де у жовтні 1944 р. частини 17-го стрілецького корпусу та 2-ї гвардійської 
повітряно-десантної дивізії вели бої за взяття гори Манчул11. У 2018 р. скульптор М.Белень 
подарував установі 19 теракотових статуеток12. Того ж року було передано у фонди ЗОКМ ім. 
Т.Легоцького речі13, знайдені під час археологічних розкопок на території замкової церкви 
(кахлі, прикраси, зброя, кераміка, елементи одягу тощо)14. У 2019 р., напередодні Дня 
Незалежності України, у музей поступили два унікальні старі альбоми, знайдені в Ужгороді 
кілька років тому. У них зберігаються привітання і поздоровлення видатному педагогу, 
священику, політичному і громадському діячу, Президенту Карпатської України о. Августину 
Волошину до ювілейних подій 50-ти і 60-ти річчя від дня народження. Всього в цих альбомах 
                                                      
1 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2013). Протокол №1 від 27 травня 2013 р. засідання фондово-закупівельної комісії 
КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради, арк. 2. 
2 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2016). Протокол №1 від 28 жовтня 2016 р. засідання фондово-закупівельної комісії 
КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради, арк. 3. 
3 Продуктивна праця музейників. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького 
<https://www.zkmuseum.com/2018/04/blog-post_17.html> (2019, вересень, 29). 
4 Бучмей, О., Джахман, Р., Біланич, М. (2013). Комплектування природничих фондових колекцій на сучасному 
етапі у Закарпатському краєзнавчому музеї. Практичні питання природничої музеології: Матеріали 
IIІ науково-практичної конференції, 24-25жовтня 2013 р., Київ, 7-8. 
5 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2015). Протокол №1 від 10 грудня 2015 р. засідання фондово-закупівельної комісії 
КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради, арк.2. 
6 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2017). Протокол №1 від 15 грудня 2017 р. засідання фондово-закупівельної комісії 
КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради, арк. 2. 
7 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2011). Протокол №1 від 13 жовтня 2011 р. засідання фондово-закупівельної комісії 
КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради, арк. 2. 
8 Засідання фондово-закупівельної комісії музею. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара 
Легоцького <https://www.zkmuseum.com/2018/02/blog-post_21.html> ( 2019, вересень, 18). 
9 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (1999). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 1999 рік, арк.6. 
10 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2000). Річний та статистичний звіт про роботу музею за 2000 рік, арк.6. 
11 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2013). Протокол №1 від 31 січня 2013 р. засідання фондово-закупівельної комісії 
КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради, арк. 3. 
12 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2018). Протокол №2 від 7 травня 2018 р. засідання фондово-закупівельної комісії 
КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради, арк. 2. 
13 ЗОКМ ім. Т. Легоцького (2018). Протокол №3 від 11 травня 2018 р. засідання фондово-закупівельної комісії 
КЗ «Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Т.Легоцького» Закарпатської обласної ради, арк. 2. 
14 Плідна праця археологічної експедиції в Ужгородському замку – результат співпраці музею та університету 
Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького <https://www.zkmuseum.com/2018/07/> 
(2019, серпень, 31). 
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акуратно підшито, наклеєно понад 620 документів1. Дарували також експонати, які 
поповнювали природничі колекції музею. Починаючи з 2000 р., геологічна колекція збагатилась 
на 14 зразків з особистої колекції В. Попова (тодішній зав. відділу природи). У 2005 р. прийнято 
в дар від Варги В. 3 мисливські трофеї – роги козулі. У 2011 р. отримано в подарунок від 
Східнословацького музею (м. Кошіце) 2 експонати, а у 2013 р. – учень ЗОШ № 5 м. Ужгорода 
Юрій Вашкович подарував музею 4 геологічні зразки2. 

Окрему нішу займають високі державні нагороди визначних державних, культурних, 
громадських діячів нашого краю. До прикладу, зараз у музеї зберігається орденДержавиі документи 
про присвоєння Волошину А.І. звання Герой України3. Указ про це Президент України Л.Кучма 
підписав 15 березня 2002 р. А 15 березня 2019 р. Президент України П. Порошенко 
на Меморіальному комплексі «Красне поле» нагородив орденом Свободи (посмертно) відомого 
діяча періоду Карпатської України, Президента Гуцульської Республіки у 1919 р. Степана 
Клочурака. Указ Президента України «Про нагородження С. Клочурака орденом Свободи» та сам 
орден департаментом культури Закарпатської облдержадміністрації передано в музей4. 

Чимало цінних предметів були знайдені та знаходилися необлікованими у приміщеннях замку 
та фондосховищі. Так, у 2003 р. у підвалах замку було знайдено портрет єпископа Андрія 
Бачинського невідомого художника XVIII ст., частини карети та кінської збруї, які імператриця 
Марія-Терезіяподарувала вищеназваному священику на честь заснування Ужгородської греко-
католицької семінарії 1778 р.5 А у 2008 р. було знайдено 2 необліковані опудала птахів. У 2009 р. 
фонди поповнилися історичним гербарієм кінця ХІХ ст.6. Вони також знаходилися у підвальних 
приміщеннях музею. 

Отже, комплектування фондових зібрань Закарпатського ОКМ ім. Т.Легоцького відбувається 
кількома способами – передача цінностей із митниці, закупка, під час експедицій з метою 
поповнення фондів та шляхом дарування експонатів. Для цього розроблено концепцію наукового 
комплектування, яка визначає його завдання, принципи, форми та методи. Нею й керуються 
співробітники установи, відбираючи експонати, які займуть своє місце у сховищі музею. Характер 
предметів, які потрапляють на зберігання, найрізноманітніший – це зразки флори, фауни та геології 
Закарпаття, історичні та археологічні артефакти, взірці народного одягу, музичних інструментів й 
предметів побуту тощо. У ході пошукової та збиральницької роботи співробітників музею 
збільшуються фондові колекції, які дозволяють повніше відобразити минуле краю, його звичаї та 
традиції, багату природу. У порівнянні із радянською епохою змінилися й тенденції щодо відбору 
експонатів. У той час першорядними були предмети, які відбивали розвиток Закарпаття 
з моменту входження до складу Радянської України. Зараз же пріоритетним стало придбання тих 
предметів, які ілюструють історію краю не тільки тих років. На жаль, нестача фінансування 
не завжди дозволяє закуповувати для музею вартісні й цікаві експонати чи організовувати 
експедиції й відрядження з метою їх знаходження. Пов’язано це передусім з тим, що розподіл 
бюджету на розвитоккультури загалом і музеїв зокрема відбувається за залишковим принципом. 
Вирішення цієї проблеми полягає у збільшенні коштів на розвиток музеїв та виділеннядотацій для 
придбання предметів, які б поповнили Музейний фонд України. 

                                                      
1 Нові експонати музею, отримані напередодні Дня Незалежності України. Закарпатський обласний 
краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького <https://www.zkmuseum.com/2019/08/blog-post_13.html> 
(2019, серпень, 30). 
2 Бучмей, О., Джахман, Р., Біланич, М. (2013) Комплектування природничих фондових колекцій на сучасному 
етапі у Закарпатському краєзнавчому музеї. Практичні питання природничої музеології: Матеріали 
IIІ науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2013 р., Київ, 7-8. 
3 Указ про присвоєння звання Героя України, 2002 (Президент України). Законодавство України 
<http://www.memory.gov.ua/publication/ukaz-prezidenta-ukraini> (2019, жовтень, 01). 
4 Фонди музею поповнено цінним експонатом. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара 
Легоцького <https://www.zkmuseum.com/2018/02/blog-post_21.html> (2019, вересень 26). 
5 Русин, В. (2010) Хроніка з життя Закарпатського краєзнавчого музею (2000-2010). Науковий збірник 
Закарпатського краєзнавчого музею, ІХ-Х. Ужгород: «ІВА», 402. 
6 Бучмей, О., Джахман, Р., Біланич, М. (2013) Комплектування природничих фондових колекцій на сучасному 
етапі у Закарпатському краєзнавчому музеї. Практичні питання природничої музеології: Матеріали 
IIІ науково-практичної конференції, 24-25жовтня 2013 р., Київ, 7-8. 
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VALUABLE COMPONENT IN THE PERSONAL BRANDING 
OF A GIFTED PERSON IN THE CONTEXT OF THE CULTURAL 
PRACTICES OF THE GLOBALIZED WORLD 

The  article  describes  the  mechanisms  of  the  personal  branding  of  a  gifted  person  in  the 
dimensions  of  cultural  practices  of  the  globalized  world.  The  author  identifies  the  cultural 
component  of  the  brand,  which  allows  building  relationships  with  the  consumer  on  trust, 
confidence in the existence of a direct link of the brand values with its own value system. New 
branding approaches have been identified in which electronic culture is actively used. Thanks to 
the  use  of  3D  technologies,  participants  in  cultural  practices  can  make  the  most  accurate 
understanding of the cultural values and personal brand of the gifted person. 
It is stated that in the conditions of commercialization of branding, the participation of persons 
in cultural practices requires from them the development of the personal activity, the ability to 
take care of their being, the ability to identify and emphasize their individuality. 
Keywords: cultural values, cultural practices, personal branding, gifted person, brand, consumer, 
human creativity, positive expectations, intangible assets, commercialization of branding, 
electronic culture, brand value strategies. 

В умовах викликів глобалізованого світу актуальним питанням розвитку культурних практик 
постає виявлення та формування ціннісної складової персонального брендингу обдарованої 
особистості. 

Бренд виступає важливим способом інформування споживачів про нові продукти і послуги, 
які здатні відповідати їх позитивним очікуванням. В культурних практиках глобалізованого світу 
«брендови» стосунки необхідно розглядати як особливий тип взаємовідносин, які побудовані 
на довірі, на впевненості споживачів в існування безпосереднього зв’язку цінностей бренду з їх 
власною системою цінностей, а також з їх потребами та інтересами. 

Основне завдання персонального брендингу – спрямувати учасників культурних практик 
на самостійну участь у створенні культурних продуктів і послуг, які можуть допомогти їм самим 
стати брендом; передбачити яскраві емоції, які вони отримають від спілкування з брендовими 
продуктами і послугами, виробленими відомими дизайнерами, архітекторами, хореографами, 
акторами, музикантами, режисерами, художниками, сценаристами, письменниками, тощо. 

Гарантіями бренду підкріплюються позитивні очікування людини щодо досягнення нею 
особистого успіху, творчої самореалізації, а також можливості отримання задоволення і насолоди. 
Це виступає основою мотивації споживачів до придбання ними культурних продуктів або послуг. 
Ціннісна складова (матеріальна і нематеріальна) персонального бренду є необходною умовою його 
існування. 

Роботи Н. Воробйової, О. Гуцалова, Л. Кияновської, Б. Мантули, О. Маркіної та ін. присвячені 
питанням соціокультурного брендування як засобу підвищення конкурентоспроможності 
українських продуктів і послуг,розвитку нематеріальних активів (імідж, бренд та ін.), а також 
розгляду бренду як важливого ресурсу для побудови й підтримки репутації, авторитету та 
ідентичності особистості. 

Розглядаючи роль культурного бренду в глобалізованому світі, український мистецтвознавець 
Л. Кияновська зазначає: «Ми живемо в епоху редукції інформації: її настільки багато, що ми 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 5 Issue 4 2019 

 93

автоматично обираємо лише найяскравіші образи. І якщо культурний символ чи архетип можуть 
викликати різні, змішані почуття, думки та рефлексії, то бренд – це щось швидко впізнаване, що 
одразу відкриває перед нами образ країни та суспільства з позитивного боку. Водночас, саме бренд є 
відображенням національних культурних архетипів. Якщо за країною немає таких брендів, її 
складно сприймати позитивно»1. 

Н. Воробйова вказує на значення культурного бренду у розвитку сучасних туристичних 
практик. Вчена зазначає, що «бренд міста може задати стратегічний вектор розвитку території, а 
синергетичний ефект розвитку території нашої держави забезпечить відродження та розвиток 
бренду держави України»2. 

В контексті нашого дослідження важливо підкреслити аксіологічну складову брендингу 
культурних феноменів. Ми переконані, що роль брендингу не зводиться до формування іміджу 
території, або до підвищення туристичної, інвестиційної привабливості, конкурентності серед інших 
міст і країн. Все це є супутніми наслідками брендингу, але ніяк не його метою. 

Брендування в культурних практиках – це процес створення ідеальних умов для окультурення 
людини, для інтеріоризації нею накращих надбань людства. На основі виявлення індивідуальності 
та унікальності людини, відбувається подальша екстеріоризація культурних цінностей, збагачення їх 
новим змістом. 

Персональний брендинг обдарованої особистості в сфері культури визначено самим об’єктом 
брендування. Мета його – сама особистість, яка одночасно виступає як суб’єктом, так і об’єктом 
культури. Участь в культурних практиках сприяє трансформації людини, утвердженню її у деякій 
сформованій і відтвореній системі ідентичностей, системі ціннісних та смислових орієнтирів життя. 
Головне завдання персонального брендингу полягає у визволенні максимального багатства смислів, 
ідей, послань людям, творчих задумів, прихованих в культурних цінностях обдарованої особистості. 

Існує необхідність визначення двох взаємопов’язаних стратегій формування цінності бренду: 
по-перше – як продукту (товарного бренду), по-друге – як втілення неповторних якостей людини-
творця, людини-громадянина, людини-духовної істоти, що підкреслює необхідність дослідження 
брендингу не лише в комерційному, а й в культурологічному аспектах. 

Участь в культурних практиках вимагає від людини розвитку особистої активності, уміння 
опікуватися власним буттям. Така активність має бути підкріплена прагненням індивіда до власного 
інтелектуального зростання та підвищення професійної компетентності. Означений процес 
відбувається за рахунок виявлення та підкреслення особистістю своєї індивідуальності. 

На думку викладача з образотворчого мистецтва А. Семененко «зараз найкраще продаються 
брендові культурні продукти, які сприяють розвитку формотворчих індустрій. В них виявляються 
механізми переводу культурних кодів у предметні форми»3. 

А. Семененко вважає, що «культурні практики передбачають самостійну участь споживача 
у створенні нових предметів з доступних елементів природного або соціокультурного середовища. 
Таким чином вони повертають їх індивідуальність, природність та унікальність у предметний простір 
культури. Серед найбільш популярних культурних практик він називає: майстер-класи handmade 
з кулінарії, квілінгу, скрапбукінгу, печворку, флористики, декорування та бісероплетіння»4. 

Виробники товарів розширюють межі сучасних культурних практик за рахунок продажів 
різноманітних «конструкторів» для оздоблення і будівництва, меблювання життєвих просторів. 
Наприклад, з розрізнених деталей можна самостійно скласти ліжечко для своєї дитини, або 
будиночок для домашнього улюбленця. В спеціалізованих магазинах продаються деталі заготовок 
для художньо-творчості дітей та юнацтва. Брендовими можуть стати предмети, створених людиною 
власними руками. 

Англійські вчені Д. Макнеллі і К. Спик, вивчаючи питання персонального брендингу, 
зазначають: «згідно з дослідженням, проведеним за всіма товарними категоріями, люди готові 

                                                      
1 Кияновська, Л. Культурний бренд проти комплексу меншовартості. Zbruc. <https://zbruc.eu/node/84338> 
(2019, листопад, 15). 
2 Воробйова, Н. (2019). Соціокультурне брендування на шляху євроінтеграції України. Культурні та 
мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали міжнародного симпозіуму 
(м. Київ, 6 червня, 2019), 17-19. 
3 Семенко, А. (2018). Новітні культурні практики у формотворчих індустріях сучасності. Українські 
культурологічні студії, 1 (2), 82-87. 
4 Там само, 82. 
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платити на 8-12% більше за бренд, який добре знають і котрому довіряють, на відміну від брендів, 
котрі їм знайомі менше. Матеріальна «цінність бренду» може бути надзвичайно високою. 
Наприклад, в компанії «Сocа-Соla» вартість її бренду складає половину ринкової вартості товару» 1 
(пер. наш – О. Г.). Нагадаємо, що звичайна та дієтична кола на сьогоднішній день є найбільш 
популярними газованими напоями в США. 

Американські дослідники С. Анхольд та Д. Хільдрет доводять, що «..бренд Сполучених 
Штатів Америки у світі асоціюється з молодіжною культурою (Coca-Cola, MTV, джинси), активним 
стилем життя (кросівки Nike) і технологічними досягненнями (Microsoft, Dell, IBM). Також бренд 
США є синонімом свободи слова (Time, CNN, Newsweek) і багатства (American Express, Goldman 
Sachs, Merrill Lynch). Показово, що зі ста найпопулярніших брендів світу, більше ніж шістьдесят 
належать американським компаніям. Культурні цінності окремих націй здатні завойовувати серця і 
розум мільйонів людей в різних країнах світу. США, завдяки проведенню політики «м’якої сили» і 
комерціалізації культурного брендингу, визначають демократичні цінності і високі стандарти якості 
у всьому світі, які є основою сучасної глобалізації»2 (пер. наш – О. Г.). 

Маштаби поширення CNNновин вражають. Вонипередаються за допомогою супутникових 
сигналів, які доступні більш ніж 200 млн. домогосподарств у 212 країнах і територіях світу3. 
В умовах глобалізації цінності свободи слова і демократії поширюються усім світом, а також 
практикуються представниками різних культур. 

Комерціалізація брендингу в умовах глобалізації вимагає визволення нематеріальних активів 
обдарованої особистості. Такий підхід спирається на бажання споживачів купувати якісні продукти і 
послуги, отримувати від них яскраві емоційні враження, збагачуватися новими ідеями та 
культурними цінностями. 

Персональний бренд – це образ, який формується у людей, коли вони чують відоме ім’я або 
назву марки товару. Наприклад, коли хтось згадує ім’я С. Джобса або І. Маска, то ми відразу 
розуміємо про кого йде мова. 

Персональний бренд складається з двох головних характеристик: репутація та популярність 
людини. «Чорний квадрат» Малевича коштує мільйони доларів тому, що це намалював Малевич. 
Якщо хтось інший намалюєте такий же квадрат, цю картину навряд чи хтось купить. Похід 
до відомого лікаря або адвоката обійдеться пацієнту набагато дорожче, ніж до спеціаліста 
з незначним репутаційним капіталом. Покупці зважають на вартісний вираз нематеріальних активів 
продавця, який пропонує їм ті чи інші продукти і послуги. Довіра і репутація коштують дорого. 
Якщо людина є власником компанії, то її образ та імідж стають елементом образу компанії. Завдяки 
репутації С. Джобса, бренд Apple став таким сильним. Персональний брендинг допомагає 
учасникам культурних практик сформувати індивідуальний образ, імідж та стиль життя. 

Світові музеї невпинно крокують в ногу з часом, й активно залучають найактуальніші бренди 
у базу своєї діяльності. Таким чином вони вдало транслюють ідеї та цінності, які об’єднують 
жителів країни або регіону. 

Зокрема, норвежці шанобливо ставляться до творчості свого співвітчизника Е. Грига. З вікна 
будинку композитора відкривається казковий природний ландшафт, який надихає відвідувачів. 
Вдень в музеї проходять концерти, на яких виконуються музичні твори Е. Грига. Культурні 
практики, пов’язані з творчістю відомого композитора, викликають у відвідувачів позитивні емоції, 
заохочують їх до самостійних занять музикою, малюванням, фотографією, тощо. 

В українських музеях зберігається значний потенціал культурних цінностей, які потребують 
в культурному брендингу. За даними інформаційного центру з питань культури та мистецтва 
«сьогодні в Україні близько п’яти тисяч різноманітних музеїв. Це одна з найбільших цифр у світі. 

Наприклад, у Німеччині є 3200 музеїв, у Великій Британії – 2200, у Франції – 1900,  
в Італії – 1800»4. 

                                                      
1 Макнелли, Д., Спик, К. (2004). Как выделиться из толпы или формула персонального брендинга. Москва: 
ФАИР-ПРЕСС, 9. 
2 Там само, 15. 
3 Вікіпедія (2019). CNN <https://uk.wikipedia.org›wiki›CNN_Internatio> (2019, листопад, 15). 
4 Сучасні тенденції впровадження музейних інновацій в Україні (оглядова довідка за матеріалами преси, 
Інтернету та неопублікованими документами за 2016–2018 роки) (2018). Національна бібліотека україни 
імені Ярослава Мудрого. ДЗК Випуск 5/4 2018 р. (Інформаційний центр з питань культури та мистецтва) 
<https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2018/vprovadzhennja.pdf> (2019, листопад, 15). 
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До культурного брендування активно залучається електронна культура (Digital Culture, або  
E-culture). Електронні версії об’єктів культурної спадщини пов’язані з образотворчим мистецтвом 
(живописом, графікою, скульптурою); із кіно, телебаченням; із перформативним мистецтвом 
(музикою, театром, танцем та ін.), поєднаним із нерухомою культурною спадщиною (виставковим 
мистецтвом, культурним ландшафтом); із творами, що на початку свого створення були організовані 
в електронній формі (born digital objects). До електронної культури так само належать електронні 
версії закладів історичної і культурної пам’яті (бібліотек, музеїв, архівів). 

В умовах поширення інтерактивної освіти і культури, заклади соціально-культурної сфери 
перетворюються на місце, де відбувається активна і самостійна взаємодія учасників культурних 
практик з електронними версіями об’єктів культурної спадщини. 

Прикладом запровадження електронної культури у музейні практики є спецпроект «Музеї он-
лайн». У 2017-му році Міністерством культури України, спільно з компанією Google, було 
здійснено успішне брендування семи українських музеїв України. Завдячуючи використанню  
3D-технологій, було створено віртуальні екскурсії, а також спеціальний сайт «Музеї України просто 
неба»1. Значний інтерес у відвідувачів віртуальних екскурсій викликала інформація про архітектуру 
та побут, життя та творчість видатних діячів української культури. Такі музейні практики сприяють 
персональному брендингу обдарованої особистості. 

Музей-будинок Булгакових на Андріївському узвозі є брендом Києва. Він пов’язаний 
з історією життя українського письменника М. Булгакова. Поціновувачі його творчості мають 
можливість відчути аутентичну атмосферу Будинку Турбіних на Андріївському узвозі 13. 
На веранді музею відвідувачам пропонують скоштувати трав’яний чай з пирогом, поспікуватися 
один з одним. Все це посилює враження від відвідування музею та бренду М. Булгакова. 

Персональний брендинг українського письменника-драматурга М. Старицького, в першу 
чергу, пов’язаний з екранізацією його творчості. Більшості українців знайомі герої кіношедевру 
«За двома зайцями», поставленого за мотивами його твору. Талановитими архитекторами В. Щур і 
В. Сивко у 1999 році, в місті Києві, на Андріївському узвозі, було встановлено пам’ятник Проні 
Прокопівні і Голохвастова. Його прототипами стали українська кіноактриса М. Криницина, яка 
зіграла роль Проні Прокопівни, та О. Борисов, який зіграв роль Голохвастова. Також, у Києві діє 
клуб Голохвастова. Під таким авторством, для сайта «Йод», пише команда київських письменників-
гумористів2. Ці літературні практики сприяють популяризації творчості та персональному 
брендингу М. Старицького. 

У бізнесі концепція бренду має чітке визначення: «Бренд – це образ чи емоція, які склалися 
у свідомості існуючого чи перпективного покупця, в яких відображується образ взаємодії 
з організацією або досвід споживання її продуктів чи послуг»3 (пер. наш – О. Г.). 

Розглядаючи визначення бренду в аксіологічному контексті, необхідно виходити з його 
розуміння як образу або емоції, які склалися в свідомості людей, у результаті взаємодії 
з культурними продуктами і послугами. 

Виникнення так званих «брендових стосунків» пов’язане з питанням прийняття цінностей, які 
пропонуються споживачам культурних продуктів і послуг. На основі цього, у представників різних 
культур формується, так звана, «відданість» брендовим стосункам. 

У культурології персональний брендинг необхідно розглядати в контексті впливу результатів 
діяльності та феномену творця на аксіосферу споживачів культурних продуктів і послуг. При 
кожній повторній взаємодії персонального бренду обдарованої особистості з учасниками 
культурних практик, враження стає більш чітким, а брендові взаємовідносини набувають 
завершальної форми. 

Варто відійти від стандартного розуміння бренду як іміджу, комерційного логотипу, 
привабливої обгортки, маркетингового слогану, зовнішнього лоску, й зосередити основну увагу 
на характеристиках бренду, пов’язаних з уявленням про успіх та індивідуальні цінності людини. 

В умовах комерціалізації брендингу важливо продемонструвати особисті досягнення людини, 
затребуваність результатів її творчої діяльності в суспільстві. Це сприяє оновленню змісту сучасних 
                                                      
1 Там само, 3. 
2 Йод.Медia (2019). Клуб Голохвастова <https://iod.media/ru/author/klub-golohvastova> (2019, листопад, 15). 
3 Макнелли, Д., Спик, К. (2004). Как выделиться из толпы или формула персонального брендинга. Москва: 
Издатель ФАИР-ПРЕСС, 9. 
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культурних практик. Ідеали, ціннісні орієнтації та стиль життя обдарованої особистості здатні 
позитивно впливати на взаємини між людьми, посилювати їх віру у власний успіх. Все це посідає 
важливе місце у приватному брендингу. Більшість споживачів переконані, що художньому смаку 
обдарованої особистості варто довіряти. Вони зважають на значний досвід її участі в різноманітних 
культурних практиках. 

Наприклад, брендом Великої Британії вважається гурт «Pink Floyd», який впродовж 
багатьохдесятиліть є одним із найбільш комерційно успішних в країні. Його тягучі психоделічно-
прогресивні пісні стали саунд-треком 1970-х. Учасники цього гурту – співаки Девід Гілмор і Роджер 
Вотерс не грають разом вже 30 років. Попри це, 15-й альбом The Endless River (2014) став записом, 
який в історії сервісу Amazon UK найбільше замовляли наперед 1. Таким чином спрацьовує 
репутаційний капітал гурту «Pink Floy», що виявився значним вартісним виразом його 
нематеріальних активів. 

Відомий у світі грузинський бренд «Боржомі» виступає спонсором Міжнародного фестивалю 
«Borjomi Fest», який протягом декількох років проходить у місті Києві. 31 серпня і 1 вересня 
2019 року у Національному ботанічному саду імені Гришка відбувся п’ятий ювілейний фестиваль 
«Borjomi Fest», за участю грузинських бендів «G.Sound, Dudu band» і «Black Shugar Band», а також 
переможця конкурсу «Голос країни» Ш. Тагіашвілі. На фесті також виступили відомі танцюристи 
грузинських балетів «Georgia», «Асса» і «Кавказ». Фестиваль «Borjomi Fest» – це приклад успішної 
культурної практики. Її учасники брали участь у модних діджей-сетах, у 3D селфі, знайомилися 
з грузинською кухнею. Автори проекту «Місто з характером» продемонстрували, наскільки 
українські міста схожі на європейські2. 

Головним брендом «Borjomi Fest» стала обдарована грузинська джазова співачка 
Н. Катамадзе. Її виступи зазвичай збирають велику глядацьку аудиторію в Україні. Якщо 
спробувати охарактеризувати персональний бренд Н. Катамадзе, то відразу виникають слова, якими 
можна описати відомий у світі технічний бренд «Maserati» – інтригуюча, екзотична, норовиста. 

Серед найбільш відомих в Україні брендів – естрадна група «Океан Єльзи» та її соліст 
С. Вакарчук. Цей бренд можна описати словами – інтелектуальність, вимогливість, творча 
лабораторія, кваліфікація, які спеціалісти з брендингу найчастіше використовують відносно такого 
відомого у світі бренду як Гарвардський університет. 

В житті, так само як і в бізнесі, найбільшу цінність мають стосунки, в яких домінують 
позитивні враження. Глобальні опитування, які проводилися в останні десятиліття, показали, що 
з брендом у споживачів асоціюються цінності, пов’язані з якістю продукту3. Не дивно, що видатні 
бренди, чи персональні, чи товарні, перестають оцінюватися в термінах кількісної реальності, а 
вимірюються на рівні емоцій, переважно позитивних. 

Поціновувачі творчості Ш. Терон, С. Буллок, Д. Робертс, Дж. Еністон, Дж.Фостер, М. Стріп, 
М. Райан, М. Йовович та ін. голлівудських акторок із задоволенням дивляться фільми за їх участю, 
слідкують за новинами про їх приватне життя. Поведінка і зовнішній вигляд їх улюблених кінозірок 
є прикладом для наслідування. Щоб залишатися брендом, зірки ретельно слідкують за своєю 
зовнішністю. Це прописано в їх контрактах з Голлівудом. Те ж саме стосується співачок зарубіжної 
естради, таких як Мадонна, Б. Спірс, Бейонсе, К. Діас та ін. Серед представників чоловічої статі, які 
на довгі роки залишаються світовими брендами, культові актори Голлівуду: А. Пачино, А. Бандерас, 
Б. Вілліс, Дж. Клуні, Ж.-К. Ван Дамм, А. Шварцнегер, Б. Пітт, Т. Лі Джонс та ін. 

Корифеї української естради Т. Повалій, С. Ротару, К. Бужинська, І. Білик, О. Білозір та ін. так 
само ретельно слідкують за своєю зовнішністю, як і більшість популярних зірок на Заході. В умовах 
глобалізації в шоу-бізнесі виробленіціннісні стандарти моди і краси. На задоволення комерційних 
потреб обдарованих особистостей працює сучасна індустрія моди, бьюті-індустрія, контурна 
пластика і пластична хірургія. Краса і мода є невід’ємною складовою стилю життя популярних зірок 
естради, акторів театру і кіно та інших публічних людей. 
                                                      
1 Лебедь, Р. (2016). Рок-музика: 20 живих легенд. BBC Україна. BBC 
<https://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/01/160114_top_legends_rl> (2019, січень, 22). 
2 The Кiev (2019). Боржомі-фест <https://moemisto.ua/kiev/velike-gruzinske-svyato-borjomi-fest-113654.html> 
(2019, листопад, 15). 
3 Макнелли, Д., Спик, К. (2004). Как выделиться из толпы или формула персонального брендинга. Москва: 
ФАИР-ПРЕСС, 16. 
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Розкручений персональний бренд голлівудських зірок дозволяє їм успішно рекламувати 
різноманітні товари і послуги. Наприклад, Б. Спірс вигідно використовує свою популярність 
в музичній індустрії та в поп-культурі. Також вона підписала багатомільйонний контракт 
з компаніями «Пепсі», з «Elizabeth Arden». Її перші парфуми «Curious» стали найбільш продаваним 
ароматом у США1. Комерційний хід цих компаній досить простий:«Хочеш бути привабливим як 
Б. Спірс? Купуй парфуми від «Curious»!». 

Варто відзначити, що в умовах глобалізації сучасні культурні практики допомагають 
початківцям у сфері шоу-бізнесу самостійно займатися персональним брендингом. Наприклад, 
різноманітні програми на YouTube дозволяють користувачам накласти макіяж прямо під час 
перегляду навчаючого відео. Нещодавно стартувала офіційна кампания, в якій використовувалася 
функція «Beauty Try-On». Вона дозволяє глядачам «приміряти» і купити помади від 
«MAC Cosmetics». Якщо людина не володіє мистецтвом гриму, або не має можливості 
співпрацювати з професійним візажистом, вона може самостійно створити собі бажаний образ 
в режимі AR-реальності. 

Сучасна б’юті-індустрія дозволяє споживачам відновлювати свою красу більш природним 
способом. В культурних практиках популярності набули революційні «активні» пробіотики, такі як 
«Symprove та Hum Nutrition» та ін. Для створення персонального брендингу активно 
використовуються б’юті-гаджети, переносні пристрої, які синхронізуються з телефонними 
додатками, суперзаряджені харчові інгредієнти, тощо2. 

Брендовий статус вимагає від актрис та акторів часто з’являтися на екранах кінотеатрів і 
телевізорів, вести активне світське життя. Піаршики рекомендують «зіркам» систематично 
відвідувати різноманітні світські вечірки, викликати неухильний інтерес публіки до їх приватного 
життя. Водночас західне суспільство поступово змінює звичне ставлення до комерційного 
брендингу обдарованої особистості. Все більше уваги приділяється його аксіологічній складовій. 
Голлівудські продюсери буквально вимагають від зірок заводити сім’ї, народжувати або 
усиновлювати дітей. Такі тенденції не випадкові. Голлівуд чутливо реагує на запити суспільства, 
яке прагне до ствердження сімейних цінностей. Сучасні американці хочуть бачити своїх улюблених 
зірок у якості щасливих матусів і татусів, спостерігати, як вони виховують дітей, не лише своїх, але 
й дітей-сирот. Схвалюється, якщо зіркові особистості усиновлюють дітей не лише зі своєї, але й 
з інших країн світу. Так, Мадонна виховує двох рідних і двоє прийомних дітей. С. Буллок, яка 
не мала власних дітей у шлюбі, після розлучення усиновила двох дітей. К. Девіс удочерила 
дівчинку. К. Хейгл спочатку усиновила двох прийомних дівчаток, а після цього народила власного 
сина. Н. Кідман, у шлюбі з Т. Крузом, усиновила двох дітей3. 

Значущість бренду – це те, що він означає для учасників культурних практик, що є близьким і 
важливим для окремої цільової аудиторії. Сильний персональний брендинг обдарованої особистості 
завжди має свої відмінності, пов’язані з індивідуальними переконаннями його власника. Важливо 
усвідомлювати, що процес створення бренда не тотожний процесу створення іміджу, або «продажу» 
себе. Він пов’язаний з розумінням потреб споживачів, що обумовлює необхідність зберегти 
відданість їх власним цінностям. 

Можна зробити висновок, що природа бренду виявляється через відображення сприйняття чи 
емоцій, які закріпилися відносного його у свідомості інших людей. Головне в персональному 
брендингу – це як оцінюють людину інші люди, що вони про неї думають. Система цінностей інших 
людей, які визнають обдаровану особистість та її творчі здобутки як цінність, набувають 
максимальної стійкості по відношенню до неї. Максимально персоніфікований образ та емоції 
поєднуються з конкретною людиною не менш міцно, ніж з певними комерційними продуктами та 
послугами. 

                                                      
1 Glamurchik (2019). Спірс, Б. <https://glamurchik.tochka.net/ua/dossie/92-britni-spirs/> (2019, листопад, 15). 
2 Vogue (2018). Підсумки 2018: як б’юті-індустрія змінилася за цей рік <https://vogue.ua/ua/article/beauty/ 
byuti-gid/itogi-2018-kak-buti-industria-izmenilas-za-god.html> (2019, листопад, 15). 
3 Бурлака, О. (2018). ТОП-10 знаменитостей, які виховують прийомних дітей. Glamurchik 
<https://glamurchik.tochka.net/ua/238904-top-10-znamenitostey-kotorye-vospityvayut-priemnykh-detey>  
(2019, листопад, 15). 
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У новітній період української історії церковно-релігійні організації, перетворившись 
на важливий соціальний інститут громадянського суспільства, почали брати участь 
у державотворчих процесах. Відповідна діяльність виявилася особливо конструктивною у рамках 
діяльності міжконфесійних органів, зокрема Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
(ВРЦіРО). Адже до її складу входять 18 церков і релігійних організацій, які представляють понад 
90 % релігійної мережі України. У 2014 р. – на початку 2019 рр. цей міжконфесійний орган через 
висловлення власних пропозицій долучився до підтримки державних реформ. 

Необхідно наголосити, що на сьогодні в історіографії окреслена проблематика лише починає 
вивчатися. Передусім тут необхідно згадати узагальнююче дослідження В. Токмана, який одним 
із перших частково піднімає питання участі церковно-релігійних організацій у проведенні реформ1. 
Загалом, питання участі міжконфесійних організацій, серед яких ВРЦіРО, у реалізації реформ 
в Україні фактично не піднімалося і в останніх узагальнюючих дослідженнях, присвячених 
церковно-релігійному життю України2. Відтак, метою дослідження є розгляд участі ВРЦіРО 
у підтримці державних реформ в Україні у 2014 – на початку 2019 рр. 

Церква та релігійні організації, об’єднані у ВРЦіРО, активно долучилися до підтримки 
проголошених державою реформ, які реалізовувалися в Україні у 2014 – на початку 2019 рр. Між 
іншим, до складу наглядової ради сформованого в цей час Національного Форуму «Трансформація 
України» були включені Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет та Верховний 
                                                      
1 Токман, В. В. (2017). Соціально значуща діяльність релігійних організацій України в сучасних суспільно-
політичних умовах. ˂http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/relig_org_Ukr-953c2.pdf˃. (2019, травень, 20). 
2 Kozelsky, M. (2014). Religion and the crisis in Ukraine. International Journal for the Study of the Christian Church, 
14, 3, 219-241; Krawchuk, A., Bremer, T. (2016). Churches in the Ukrainian Crisis. Springer International Publishing 
AG. 
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Архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук. Національний Форум «Трансформація України» 
був створений з метою сприяння координації зусиль громадянського суспільства, влади, опозиції, 
міжнародних інституцій в розробці й реалізації моделі євроінтеграційного розвитку держави1. 
На цих заходах постійно були присутні представники духовенства. На п’ятому Форумі 
«Трансформація України», який відбувся 26 червня 2017 р., Патріарх Філарет, зокрема, наголосив: 
«Реформи потрібно робити з любов’ю до людей, тоді це дасть покращення їх життя»2. 

Під час впровадження державних реформ у 2014 – на початку 2019 рр. церковно-релігійними 
організаціями найбільш активно обговорювалися конституційна, судова, медична та освітня 
реформи. При цьому, вони висловлювали бажання, зокрема і перед Президентом України, щоб «під 
час проведення реформ не покладати надмірний фінансовий тягар на зубожілих громадян». 
Зазначимо, що вказана позиція духовно-релігійної спільноти, фактично, відбувалася у рамках 
громадського обговорення відповідних трансформацій у державі. Водночас представники ВРЦіРО 
неодноразово зустрічалися з українськими політиками, відповідальними за проведення реформ, 
у тому числі й з Президентом України3, для можливого узгодження спільної позиції щодо тієї або 
іншої реформи. Одну із таких зустрічей 4 липня 2017 р. ВРЦіРО провела з Прем’єр-міністром 
України. Окрім іншого, В. Гройсман озвучив перед церковно-релігійними діячами «порядок денний 
реформ Уряду»4. 

Уже в 2014 р. в Україні розпочалися дискусії, до якої включилася і ВРЦіРО, щодо можливого 
проведення системної конституційної реформи. У ході обговорення реформи основного Закону 
України у липні 2015 р. міжконфесійний орган висловив пропозиції поправок до нової редакції 
Конституції України, які переважно стосувалися свободи совісті та діяльності релігійних 
організацій. Запропоновані релігійною спільнотою зміни разом із наголошенням обов’язковості 
збереження в преамбулі згадки про «відповідальність перед Богом» у своїй основі зводилися 
до введення до тексту Конституції понять: «зачаття» (статті 3, 27), «природна смерть» (статті 3, 27), 
«релігійні потреби» (стаття 12), «сповідь» (стаття 31), «світоглядні переконання» (стаття 24) тощо. 
Також висловлювалася пропозиція конкретизації відносин церкви (церков) і релігійних організацій 
із державою (статті 35, 45), трактування поняття «шлюб» як виключного сімейного союзу між 
чоловіком і жінкою (стаття 51). При цьому, при збереженості принципового положення про 
відокремлення церков (церкви) і релігійних організацій від держави відсутнє положення про 
відокремлення школи від церкви, що наявне у чинній редакції Конституції5. Водночас ВРЦіРО 
пропонувалося наступне доповнення статті 35: «Церкви та релігійні організації вправі засновувати 
дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади 
зі світською, або конфесійно визначеною системою освіти, за умови їх відповідності державним 
стандартам освіти»6. 

Пропозиції релігійної спільноти одразу викликали дискусії і в суспільстві, і у фаховому 
середовищі. Здебільшого суперечки звелися до питань фактичної заборони, у разі врахування 
у новій редакції Конституції України відповідних поправок, абортів, евтаназії, одностатевих 
шлюбів7. Вважаємо, що запропоновані поправки в умовах розвитку конституційного процесу мають 
пройти широке громадське обговорення. 

Позиція духовно-релігійної спільноти була чітко висловлена під час дискусії щодо 
проведення судової реформи. 23 квітня 2016 р. на зустрічі з Президентом України члени 

                                                      
1 Національний Форум «Трансформація України» (2015). Головна ˂http://nftu.org.ua˃. (2019, травень, 20). 
2 Національний Форум «Трансформація України» (2018). П’ятий Національний Форум «Трансформація 
України». ˂http://nftu.org.ua/національний-форум/пятий-національний-форум˃. (2019, травень, 20). 
3 ВРЦіРО (2018). ВРЦіРО закликала Президента до реформи правосуддя і боротьби з корупцією. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/events/459-uccro-meeting-president-ukraine-poroshenko˃. (2019, травень, 20). 
4 ВРЦіРО (2017). Прем’єр-міністр готовий співпрацювати з Радою Церков на регулярній основі. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/events/502-uccro-meeting-prime-minister-ukraine-volodymyr-groisman˃. 
(2019, травень, 20). 
5 Конституція України (2009). Суми: Соколик Б.В., 10. 
6 ВРЦіРО (2015). Пропозиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо змін до Конституції 
України. ˂http://vrciro.org.ua/ua/statements/437-uccro-proposals-for-constitution-of-ukraine˃. (2019, травень, 20). 
7 Васін, М. (2015). Суть пропозицій Ради Церков до Конституції. 
˂https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/60512/˃. (2019, травень, 20). 
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ВРЦіРО закликали П. Порошенка до проведення судової реформи, а також до організації 
ефективної боротьби з корупцією. Одна із основоположних позицій церковно-релігійних діячів 
щодо суті реформи судочинства була висловлена в листі Президенту: впровадження принципів 
незалежності й справедливості у ході реалізації реформи1. При цьому, перепоною на шляху 
судової реформи, на думку представників ВРЦіРО, є штучно створена несправедлива ситуація 
вкрай негативного суспільного відношення до суддівського корпусу2. Самих же суддів 
церковно-релігійні діячі постійно закликали бути справедливими під час виконання своїх 
професійних обов’язків. 20 квітня 2017 р. представники церковно-релігійних організацій взяли 
участь у засіданні круглого столу «Справедливість у суспільстві. Які рішення суддів будуть 
справедливими?». Під час заходу, зокрема, обговорювалося поняття «справедливість» та його 
розуміння суддями в Україні3. 

Як бачимо, для церковно-релігійних організацій заклики до проведення судової реформи 
водночас передбачали і заклики до активної боротьби з корупцією. Ще 25 березня 2015 р. члени 
Ради євангельських протестантських церков України закликали і суспільство, і вищі органи 
державної влади України в особі Президента до боротьби з корупцією4. Вище уже зазначалося про 
звернення членів ВРЦіРО до П. Порошенка із закликом як до проведення судової реформи, так і 
до організації боротьби з корупцією5. На необхідності проведення ефективної судової реформи, 
зокрема і створенні антикорупційного суду, на зустрічі з послами країн «Великої сімки» 6 лютого 
2018 р. наголосив головний рабин Києва та України яків Дов Блайх. Його позиція відображала 
загальну думку церковно-релігійного середовища6. 

Представники церков та релігійних організацій активно підтримали медичну реформу7, 
ініційовану Міністерством охорони здоров’я України. Уже 1 червня 2017 р. на засіданні ВРЦіРО 
спільно з в.о. Міністра охорони здоров’я У. Супрун було обговорено зміст запропонованої 
профільним міністерством медичної реформи8. Обговорення медичної реформи стало одним 
із ключових питань наступного засідання ВРЦіРО, проведеного 21 червня 2017 р. за участі Голови 
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я О. Богомолець. На думку учасників 
засідання, необхідність проведення реформи зумовлена незадовільним станом системи охорони 
здоров’я в Україні, її корумпованістю. Окрім іншого, на засіданні ВРЦіРО 21 червня 2017 р. було 
підняте відносно нове для України питання медичного капеланства9. Відзначимо, що раніше позиція 
ВРЦіРО щодо надання обов’язкової згоди донором на трансплантацію органів й інших анатомічних 
матеріалів була врахована при прийнятті Законопроекту «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних 
матеріалів людині»10. Це у тому числі можна розглядати як позицію міжконфесійних органів 
у рамках реформування системи медичного забезпечення в Україні. 

                                                      
1 ВРЦіРО (2018). ВРЦіРО закликала Президента до реформи правосуддя і боротьби з корупцією. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/events/459-uccro-meeting-president-ukraine-poroshenko˃. (2019, травень, 20). 
2 ВРЦіРО (2016). Звернення ВРЦіРО щодо становлення справедливості в Україні. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/statements/465-uccro-statement-justice-court-judge-ukraine˃. (2019, вересень, 08). 
3 ІРС (2017). Судді і служителі Церков дискутували про справедливе судочинство. ˂https://www.irs.in.ua/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1794%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk˃. 
(2019, вересень, 1). 
4 РІСУ (2015). Звернення членів Ради євангельських протестантських церков України про боротьбу 
з корупцією. ˂https://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/ecumen_doc/59614/˃. (2019, листопад, 24). 
5 ВРЦіРО (2018). ВРЦіРО закликала Президента до реформи правосуддя і боротьби з корупцією. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/events/459-uccro-meeting-president-ukraine-poroshenko˃. (2019, грудень, 20). 
6 ВРЦіРО (2018). Посли країн G7 обговорили стан реформ з Всеукраїнської Радою Церков. 
˂http://vrciro.org.ua/ua/events/528-uccro-g7-ambassadors-meeting-kyiv˃. (2019, вересень, 08). 
7 Токман, В.В. (2017). Соціально значуща діяльність релігійних організацій України в сучасних суспільно-
політичних умовах. ˂http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/relig_org_Ukr-953c2.pdf˃. (2019, травень, 05). 
8 ВРЦіРО (2017). ВРЦіРО ініціює скасування загальної перереєстрації релігійних організацій. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/events/493-uccro-meeting-registration-statutes˃. (2019, вересень, 11). 
9 ВРЦіРО (2017). ВРЦіРО підтримала початок медичної реформи в Україні. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/events/497-uccro-supports-medical-reform-in-ukraine˃. (2019, вересень, 11). 
10 ВРЦіРО (2018). Парламент підтримав позицію ВРЦіРО щодо обов’язкової згоди на трансплантацію. 
˂http://vrciro.org.ua/ua/statements/537-uccro-parliament-transplantation-human-organs˃. (2019, червень, 03). 
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Однією з найважливіших, на думку церковно-релігійних діячів, реформ в умовах 
трансформації суспільства мала стати реформа освіти. Таку думку на засіданні 88-ї Генеральної 
асамблеї Комітету католицької освіти Європи 28 жовтня 2016 р. висловив Глава Української 
греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Він наголосив, що освітня реформа передусім є 
важливою «для демократизації освіти»1. У цьому відношенні представники церковних та 
релігійних організацій закликали Міністерство освіти і науки України у першу чергу змінити 
так звану «антидискримінаційну експертизу підручників» для системи загальної середньої 
освіти. Адже це, на їх думку, порушувало основні принципи освітньої реформи. Мова йшла про 
неприпустимість включення до підручників, як і до освітніх програм, «гендерної ідеології» 
(відмінної від поняття «стать»), яка розмиває та знецінює поняття «сім’я». На противагу 
ВРЦіРО закликала Міністерство освіти і науки України впровадити в навчально-виховний 
процес предметів духовно-морального змісту2. Відповідна позиція ВРЦіРО співпадала із їхнім 
закликом до органів державної влади про недопустимість ратифікації Стамбульської конвенції, 
у якій одним із головних понять, яке передбачалося впровадити у вітчизняне законодавство, 
було поняття «гендер»3. 

У рамках втілення реформ в Україні представники церков та релігійних організацій також 
висловлювалися за необхідність проведення реформи системи пенсійного забезпечення, яка б 
підвищувала рівень матеріального забезпечення пенсіонерів4, державної сімейної політики тощо. 
Зокрема, звернути увагу влади на необхідність реформування системи державної сімейної політики 
в Україні намагалися 2 червня 2018 р. у Києві учасники всеукраїнської Ходи на захист прав дітей і 
сімей, ініційованої ВРЦіРО5. 

Вагома роль ВРЦіРО у реалізації державних реформ в Україні відзначалася на найвищому 
політичному рівні. 4 липня 2017 р. на зустрічі з ВРЦіРО Прем’єр-міністр України В. Гройсман 
подякував міжконфесійному органу за підтримку державних реформ і висловив сподівання 
на подальшу співпрацю у даному напрямку6. Вдячність за підтримку державних реформ ВРЦіРО 
висловлювали й інші українські7, а також закордонні політики. Її значний вклад у реалізацію реформ 
в Україні був відзначений послами країн «Великої сімки» 6 лютого 2018 р. у Києві на зустрічі 
із представниками міжконфесійного орану8. 

Отже, церковно-релігійні організації, об’єднані у ВРЦіРО, активно долучилися до підтримки 
реформ, які проводилися в Україні у 2014 – на початку 2019 рр. У цьому відношенні головний 
напрямок діяльності міжконфесійного органу спрямовувався на висловлення власних пропозицій 
щодо шляхів покращення та вдосконалення тієї або іншої державної реформаторської ініціативи. 
Особливо активною та конструктивною стала участь ВРЦіРО у процесах обговорення й реалізації 
конституційної, судової, медичної, освітньої реформ. 

                                                      
1 УГКЦ (2016). Глава УГКЦ: «Україні потрібна освітня реформа для демократизації освіти». 
˂http://news.ugcc.ua/news/glava_ugkts_ukrainі_potrіbna_osvіtnya_reforma_dlya_demokratizatsіi_osvіti_77884.html˃. 
(2019, липень, 07). 
2 ВРЦіРО (2018). ВРЦіРО закликає МОН привести експертизу підручників у відповідність до закону. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/statements/542-uccro-statement-on-anti-discrimination-expertise-of-schoolbooks˃. 
(2019, вересень, 09). 
3 Довідник для членів парламенту (2014). Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Київ: К.І.С., 56. 
4 Токман, В. В. (2017). Соціально значуща діяльність релігійних організацій України в сучасних суспільно-
політичних умовах. ˂http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/relig_org_Ukr-953c2.pdf˃. (2019, травень, 07). 
5 ВРЦіРО (2018). Хода на захист прав дітей і сімей зібрала у Києві біля 10 тисяч людей. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/events/539-fotoreport-uccro-family-manifestation-kyiv-ukraine˃. (9 вересня 2019). 
6 ВРЦіРО (2017). Прем’єр-міністр готовий співпрацювати з Радою Церков на регулярній основі. 
˂http://www.vrciro.org.ua/ua/events/502-uccro-meeting-prime-minister-ukraine-volodymyr-groisman˃.  
(9 вересня 2019). 
7 ІРС (2018). Керівник МОЗ Уляна Супрун обговорила медреформу з Радою Церков. ˂http://www.irs.in.ua/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1880%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk˃.  
(20 березня 2018). 
8 ВРЦіРО (2018). Посли країн G7 обговорили стан реформ з Всеукраїнської Радою Церков. 
˂http://vrciro.org.ua/ua/events/528-uccro-g7-ambassadors-meeting-kyiv˃. (18 березня 2018). 
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This article examines Christian axiology as a component of the meaning of life of modern youth. 
On the basis of theoretical and methodological analysis, the concept of values, their hierarchy, 
and  the  content  of  religious  consciousness  are  determined.  As  a  result  of  an  empirical  study 
conducted by the author, which involved 517 respondents from different regions of Ukraine, the 
meaning of life of modern youth in the context of Christian axiology was revealed. 
The  article  identifies  that  Christian  axiology  influences  the  religious  consciousness  of modern 
youth through concepts, ideas, thoughts, and other spiritual values that are reflected in spiritual 
culture  and  religious  knowledge.  Also,  the  axiosphere  of  the  personality  may  reveal  his\her 
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У зв’язку з відродженням в Україні інтересу до духовних знань та процесами 
державотворення, особливо гостро постає проблема дослідження цінностей християнства. 
Аксіологія як складова класичної філософії виступає основою формування свідомості сучасної 
молоді. 

Аксіологічний момент супроводить всяке відношення людини до християнської релігії 
у якості оцінки її значення. Характер реального відношення при цьому визначає і рівень цінності. 
Він залежатиме від ідеалів і позицій суб’єкта, від властивостей об’єкта і від сутнісної сили, 
за допомогою якої суб’єкт освоює світ. 

Для вирішення завдань, поставлених у роботі, використано низку основних підходів і методів. 
Серед них: аксіологічний підхід – у вивчені та узагальнені результатів аналізу релігійних і сімейних 
пріоритетів і цінностей сучасної молоді України; структурно-функціональний підхід – для 
визначення ролі та місця різних релігійних організацій та інституту сім’ї у формуванні ціннісної 
основи свідомості і моралі сучасної молоді; порівняльний метод, який дозволяє виявити спільне та 
відмінне у наукових та теологічних інтерпретаціях духовних цінностей. 

Специфічне ставлення українського народу до питань релігії пов’язане з особливостями його 
менталітету, який виявляється у спільному характері і загальновизнаних цінностях. 

Слово „цінність” вживають для позначення не об’єкта взагалі, а лише тих його елементів, 
котрі причетні до відношень, що виникають між людьми та об’єктами. 

В певній частині літератури цей термін денотує не об’єкт чи його елементи, а швидше 
доречність об’єкта чи його окремих елементів щодо позицій, потреб, і бажань тих чи інших людей. 
В цьому розумінні об’єкти чи їх елементи вже не цінності, а мають цінність. Нарешті, термін може 
вживатися для позначення так званих культурних стандартів, що поділяються певною спільністю 
людей і правлять за еталони порівняння й оцінки як об’єктів, так і позицій, потреб та бажань. 

Звернення до таких стандартів дозволяє більш чітко визначити до чого прагнуть ті чи інші 
спільноти людей, що саме наповнює їх життя сенсом. Це дозволяє вести більш предметну розмову 
щодо тих елементів, які складають загальне уявлення про християнську аксіологію як можливий 
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спосіб формування свідомості сучасної молоді. 
Властивості предметів чи явищ корисні і цінні не самі по собі, а лише тоді, коли вони 

вдовольняють потреби людини. Людина, що належить певному суспільству, класу, нації, групі, 
відтворюючи умови свого життя, виявляє корисність природних і суспільних речей та явищ і цінує 
їх. Останні, звичайно, існують об’єктивно, але їх цінність – це не природа, а суспільно значуща 
властивість, що пізнається не при ізольованому аналізі предмета, а у відношенні його об’єктивних 
властивостей до потреб людини, котра є мірою їх корисності, значущості, цінності, принадності. 

На думку неофрейдиста Е. Фрома, цінність має «об’єктивну вагомість», однак вона «існує 
лише у відношенні до існування людини; поза нею немає жодних цінностей»1. 

Д. Паркер виходить з того, що речі, взяті самі по собі, ще не цінності. „Вони цінні, але 
не цінності”2. 

Цікавим є міркування американського соціолога Дж. Фіхтера: «...три елементи мають бути 
враховані у дискусії про соціальні цінності: а) сам об’єкт, котрий є цінністю; б) здатність об’єкта 
вдовольняти соціальні потреби;в) оцінка людьми цього об’єкта і його здатності давати 
задоволення»3. Тут Дж. Фіхтер з одного боку, визнає, що пізнання суті цінності не вичерпується 
дослідженням лише об’єкта, носієм або ж об’єктом цінності. Що ж до самого поняття цінності, то 
зміст його, очевидно, має відображати взаємодію суб’єкта і об’єкта. 

В цьому контексті важливо, що аксіологія християнства має розглядатися не лише як вчення 
про релігійні цінності, але і як основа формування свідомостілюдини. Таким чином виявляється 
можливість її одночасного втручання у взаємодію об’єкта, котрим є цінності християнської релігії, і 
суб’єкта, який постійно самостійно інтерпретує означені цінності. 

Сказати про добро і зло, про кохання й розлуку, про прекрасне і трагічне, про істину, що вони 
потрібні, корисні (чи навпаки, шкідливі), і обмежитися цим – це значить вказати лише на їх вихідне 
джерело. 

Але цінності такого порядку пов’язані зі своїм джерелом дуже й дуже опосередковано, як 
з передумовою, що безпосередньо не входить в оцінку. В релігійних цінностях відсутній елемент 
безпосереднього практичного інтересу, в чому виявляється їх специфіка. Тут ми маємо справу 
з духовними потребами та ідеалами людини4. 

Н. Фон Гартман розглянув наступну ієрархію цінностей: задоволення, доцільність, краса, 
моральність, релігійність5. 

Визначаючи моральну цінність людського вчинку Н. Гартман зазначає, що таким він є 
завдячуючи меті, яка містить у своєму змісті певне благо. Зло руйнує особистість, накликає на неї 
засудження, презирство, відразу з боку інших людей. Водночас той, хто несе відповідальність 
за власні вчинки, має і певні заслуги. На добро і зло здатна лише вільна людина. Специфіка ж 
моральних цінностей полягає не в їх висоті, а у співвідношенні зі свободою, яку неможливо 
обмежувати власними усвідомленими рішеннями або намірами. Вирішальне значення у поведінці 
людини має те чи інше свідоме рішення, яке може виявлятися вже в її загальній моральній 
установці. У ній закладена відповідальність і заслуга6. 

Е. фон Гартман вказує, що важливою складовою етики є те, що ніхто не робить зла заради 
самого зла, однак кожний завжди уявляє собі благо (цінне). Вченим показано як у християнській 
етиці враховується інший визначальний момент, котрий протистоїть в людині знанню про благо – 
момент слабкості, підпорядкованості нижчим силами. На його думку навіть підпорядкована афектам 
воля все одно орієнтована на цінності, хоча вони є нижчими цінностями. Вона захоплена 
зовнішніми, морально індиферентними цінностями благ; їй не вистачає залежності від вищих, тобто 
моральних цінностей7. 

Важливою є думка Н. фон Гартмана щодо усвідомлення людиною «висоти» моральних 
цінностей. Будь-яка ціннісна свідомість здійснює моральний відбір, усвідомлює ієрархію цінностей. 
                                                      
1 Гартман Н. (1925). Фон. Этика. Введение. СПб.: Владимир Даль, 95. 
2 Parker H. D. (1957). The Philosophy of Value. Michigan, 6. 
3 Fichter, H. J. (1957). Sociology. Ahe University of Chicago, 293. 
4 Там само, 294. 
5 Гартман Н. (1925). Фон. Этика. Введение. СПб.: Владимир Даль, 292. 
6 Там само. 
7 Там само. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 5 Issue 4 2019 

 107

Філософ звертає увагу на те, що «ціннісне почуття людини може її куди-небудь вести тільки тоді, 
коли воно одночасно є почуттям ієрархії цінностей»1. 

Важливо, що це почуття повинно бути первинним, а не досягнутим завдяки людській 
рефлексії. З почуттям самоцінності має бути безпосередньо пов’язане почуття висоти цінності. 

Розглядаючи ієрархію ціннісних орієнтацій української молоді, О. Савчук найвище підносить 
ті, що пов’язані з ідеалами і життєвими цілями особи2. 

До високих моральних цінностей філософ відносить: благородство, чистоту, доброчесність, 
справедливість, мудрість, хоробрість, витримку та ін. До приватних моральних цінностей (другого 
рівня): любов до ближнього, правду і щирість, надійність і вірність, довіру, скромність, віру 
смиренність та ін. 

Аксіологія визначає універсальні та духовно-ідеальні цінності. До універсальних цінностей 
належить стан здоров’я людини, різні психічні стани (відчуття радості, комфорту, щастя, та ін.), 
соціальні цінності (рівень життя населення, соціальне забезпечення, мир і т.д.) та духовні цінності 
(культурні явища в яких відобразились філософські ідеї, наукові спостереження та винаходи, 
моральні вчення ) та ін. До духовно-ідеальних цінностей відноситься: любов, святість, істина 
справедливість, честь, добро та ін. 

У Новому заповіті чітко визначено ієрархію цінностей християнства. На першому місці 
знаходиться любов до Господа Бога. Наступною в ієрархії цінностей можна визначити любов 
до ближнього, тобто до людини. Далі йде шанування батьків. Далі – подружня вірність, цінність 
сім’ї та її збереження. 

Означена ієрархія цінностей християнства впливає на визначення віруючою людиною сенсу 
власного життя та є способом формування у молоді релігійних переконань, ідей та поглядів. 

Теологи зазначають, що найвищою духовно-ідеальною цінністю є Бог. В цьому виявляється 
специфіка аксіології християнства. У Новому Заповіті (1-е Івана. Гл. 4. Вірш 16) написано: „Бог є 
любов, і той хто перебуває у любові перебуває в Бозі, і Бог у ньому”. Те, що Бог створив світ і 
опікується ним, виступає найвищим проявом Його любові до людей. Водночас перебування 
в любові потребує від самої людини діяти милосердно, прощати ворогів, закликає людину 
до самопожертви заради ближнього. 

Отже, смиренність і молитва за своїх ворогів, вміння щиро їм пробачати – це ознаки 
християнської віри, яка допомагає людині досягти почуття висоти цінності. 

Аксіологія християнства дає відповідь на питання: «На які ж види цінностей треба 
орієнтуватися, даючи визначення поняття цінності? На безпосередні, цінності першої потреби 
(життя, блага), чи на опосередковані, цінності другої потреби (істини, свободи, добра, краси)? Біблія 
не заперечує значення матеріальних цінностей, і навіть вчить людей як можна досягти щастя 
у земному житті. При цьому цінності духовного порядку посідають пріоритетне місце 
в християнстві. 

Аксіологія християнства є основою формування релігійної свідомості сучасної молоді 
України, становлення світогляду особистості. 

В роботі О. Поліщук «Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних 
орієнтацій особистості» зазначається, що «цінності постають формоутворюючим елементом 
не лише у процесі становлення світогляду особистості, а й буття, в якому перебуває суб’єкт. Вони 
існують у світі, а людина лише їх обирає, і в той же час, обравши певні цінності, вона створює нові. 
Таким чином, природа цінностей у відношенні до суб’єкта буття має двоякий характер: з одного 
боку, суб’єкт формується під впливом тих чи інших цінностей, з іншого творить нові»3. 

На його думку релігійна свідомість людини турбується про такі питання як питання життя як 
такого, смислу життя, людського існування, добрих та злих вчинків та причин їх здійснення, а також 
людських чеснот. 

А. Іванченко досліджує головні елементи релігійної свідомості та визначальні для її розвитку 
фактори. До яких він відносить особливості характеру, взаємини в сім’ї, особливості вікового 
                                                      
1 Гартман Н. (1925). Фон. Этика. Введение. СПб.: Владимир Даль, 291. 
2 Савчук, О. (2012). Динаміка ціннісних орієнтацій української молоді. Актуальні проблеми соціології, 
психології, педагогіки, 16, 60-67. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_16_10> (2019, листопад, 15). 
3 Поліщук О. С. (2017). Вплив засобів комунікації на формування ієрархії цінностей і ціннісних орієнтацій 
особистості. Гілея Науковий вісник. Збірник наукових праць, 119 (4), 260. 
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розвитку хлопців та дівчат. Він доводить, що визначальними компонентами релігійної свідомості 
виступають: віра, мова, досвід та світорозуміння. Як найважливіші складові частини релігійної 
свідомості віра і релігійний досвід доповнюють одне одного. Людина формулює свої думки 
за допомогою мовлення, яке супроводжує релігійний стан її свідомості. На думку А. Іванченко, таке 
релігійне мовлення відрізняється від побутової мови своєрідною ритмічністю і поетичністю, 
образністю та асоціативністю, ритуалізмом, тощо1. 

Необхідно підкреслити, що на ментальному рівні християнські цінності є найбільш 
інтегрованими у свідомість українців. Це пояснюється тим, що на рівні їх поняттєвої логіки, мовної 
експлікації, вони є найбільш зрозумілими і доступними, відповідають особливостям 
світосприйняття та світорозуміння нашого народу. 

Методологічні аспекти динаміки релігійної свідомості розглянуто в праці О.Сидоркіної, яка 
вказує: «релігійна свідомість характеризується постійним динамізмом, якому притаманні 
закономірності циклічності, повторюваності з діалектичним запереченням та розвитком актуального 
потенціалу попередніх етапів»2. 

На її думку, «особливості сучасних тенденцій в розвитку релігійної свідомості виявляються 
у поєднанні процесів актуалізації релігійного досвіду (як традиційного, так і нетрадиційного), а 
також у частковому розмиванні релігійності, що призводить до відходу від релігії. Відбувається 
суб’єктивізація та антропологізація релігійної свідомості у межах релігійного модернізму 
з граничним вираженням цього процесу в ототожненні релігії з морально-етичними категоріями, 
у поєднанні віросповідних та елементів позавіросповідних форм релігійної свідомості і поведінки»3. 

Л. Вороновська вказує, що релігійна свідомість сучасної людини будується на основі віри, 
мови, релігійного переживання і досвіду”4. 

Вченазаглиблюється у зміст релігійної свідомості людини, і визначає, що він висвітлюється 
за допомогою виразу символів, через посилання на релігійні догмати і норми моралі (як 
на аксіоми), через активізацію паттернів практичної поведінки, через сюжетність проповіді як 
поєднання живої картини дійсності і архетипічного образу, а також через ритуальну 
багатозначність оповідей5. 

М. Хайдеггер у своїй філософії виходив з принципу, що людина – це тут-буття. Екзистенція, 
на думку філософа, – це буття, наділене свідомістю, яким за визначенням може володіти тільки 
людина. Людина, на відміну від всіх інших форм існування, може сприймати, що М. Хайдеггер 
трактує як намагання людини дізнатися про сенс свого буття. Людське існування стикається 
з випадковостями, ризиком, смертю, питаннями, абсурдом, і сама людина намагається зрозуміти і 
запитує себе про сенс всього, що відбувається6. 

Релігієзнавче визначення цінностей вимагає розглядати їх як сукупність ідей, норм поведінки, 
за допомогою яких відбувається задоволення духовних потреб віруючого. Водночас специфічне 
ставлення українців до питань релігії, пов’язане з особливостями їх менталітету (як спільного 
характеру і духовної налаштованості). Визначальними ознаками релігійної свідомості українців є її 
активний розвиваючий початок, постійний пошук можливості внутрішнього спілкування з Богом, 
прагнення поглиблювати власну віру через здобування знань із Біблії. 

Під релігійним світоглядом розуміються будь-які ідеологічні, філософські, теологічні системи, 
що передбачають свій підхід до глобального розуміння Бога, світу і ставлення людини до Бога і 
світу. Для світогляду кожного християнина характерна своя особлива позиція, з якої він підходить 
до означених питань. Водночас кожна система має свою систему цінностей, які впливають 
на формування релігійної свідомості сучасної молоді. 

                                                      
1 Іванченко, А. С. (2007). Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості: Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Київ. 
2 Сідоркіна, О. М. (2011). Динаміка релігійної свідомості: методологічний аспект. Вісник Національного 
авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія, 14, 2, 58. 
3 Там само. 
4 Вороновська, Л. Г. (2007). Релігійна свідомість: минуле і сучасне: Лівобережна Україна у Всеукраїнському 
філософсько-культурному вимірі. Міжнародна науково-практична конференція, м. Чернігів, 3. 
5 Там само, 13. 
6 Хайдеггер, М. (1998). Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 111. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 5 Issue 4 2019 

 109

Передача сприйнятої ззовні інформації, а також нескінченного розмаїття реального чуттєвого 
відображення виявляється у судженнях людини через логіко-психологічні процеси її свідомості. 

Дійсність, розділена за допомогою знаків мови на елементи, в актах судження знову набуває 
втраченої цілісності, хоч ця остання ніколи не може охопити всю дійсність цілком, а тільки окремі її 
сторони, частини, аспекти. 

У християнській аксіології зосереджений максимально повний зміст релігійної свідомості, 
накопичений багатьма поколіннями віруючих людей. Цей досвід стосується відображення 
об’єктивної дійсності крізь призму біблійних цінностей. Він допомагає молоді сформувати уявлення 
про мораль та сімейні цінності в контексті християнських цінностей. 

Результати оцінювання різних явищ дійсності крізь призму християнських цінностей 
виявляються як важливі складові єдиного процесу становлення і розвитку людської свідомості. 
Аксіологічний аспект свідомості виражає її вибірковість в орієнтації на вироблені суспільством 
цінності. 

Свідомість виступає як вищий рівень організації психічного життя суб’єкта, завдячуючи 
діяльності якої людина стає здатною виділяти себе з навколишньої дійсності, відображати цю 
дійсність у формі психічних образів, які служать регуляторами цілеспрямованої діяльності. 

Найважливішою функцією свідомості є уявна побудова дій, також вміння бачити наслідки 
виходячи з досвіду, самоконтроль власної поведінки а також звіт перед самим собою про явища, 
котрі відбуваються в духовному або в оточуючому світі особистості. Вона виявляється 
в унікальному ставленні суб’єкта до оточуючого середовища та його неповторних відносинах 
зі світом реальності. Існує суттєва відмінність між тим як сприймає і усвідомлює цей світ віруюча і 
невіруюча людина. 

Свідомість – це складне системне утворення, що має різні рівні. Зазвичай, ці ступені 
діагностуються за характером орієнтації в навколишній дійсності, у здатності зосереджуватися 
на об’єктах думки і дії тощо. Вона виступає найвищим рівнем регуляції діяльності людини. 
ЇЇ формування відбувається на основі прийнятих людиною цінностей і моральних норм, які стали 
інтегральним компонентом життя особистості. Увійшовши в систему її переконань, вони 
реалізуються за виразним розумінням кінцевих цілей і можливих наслідків дій. Водночас аксіологія 
християнства визначає специфічні переконання людини, пов’язані з її вірою та конфесійним 
віровченням. 

Самооцінка виступає однією з найважливіших сторін самосвідомості людини. Спілкуючись, 
людина довільно, або мимовільно, порівнює себе з іншими, і знаходить у себе риси, які 
споріднюють її з ними, або відрізняють від них. Це формує її самосвідомість. 

Релігійна самосвідомість виявляється в умовах, коли людина має можливість порівнювати 
себе з представниками інших християнських конфесій. Якості, які людина при цьому собі приписує, 
створюють загальну картину образу віруючого християнина, що сприяє власному 
самоусвідомленню як представника певної конфесії. 

Отже, християнська аксіологія сприяє прояву свідомості в ідеях, уявленнях думках та інших 
духовних проявах, з яких і складається релігійна свідомість. Це знаходить своє відображення 
в духовній культурі і релігійних знаннях. Відношення людини до цінностей та до себе самого також 
являється однією із складових свідомості і називається самосвідомістю. Самосвідомість має 
соціальну природу. 

Визначальними ознаками релігійної самосвідомості українців є її активний розвиваючий 
початок, постійний пошук можливості внутрішнього спілкування з Богом, прагнення поглиблювати 
власну віру через знання Біблії. 

Формування релігійної свідомості сучасного віруючого відбувається під впливом багатьох 
соціокультурних факторів. Релігійна самосвідомість відображує відношення молоді до себе, 
і пов’язана не лише з її самооцінкою, але й з оцінкою власної поведінки крізь призму  
релігійних цінностей. Це обумовлює потребу у виявленні у світогляді і світобаченні сучасної  
молоді аксіологічних складових, які постають в контексті міжконфесійних християнських  
дискурсів. 

Нами було проведено емпіричне дослідження в якому брало участь 517 респондентів 
що проживають в різних регіонах України. Ми запитали молодь в чому полягає для них  
сенс життя. 
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Таблиця 1 

СЕНС ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ АКСІОЛОГІЇ 

(Ми запропонували респондентам вибрати декілька варіантів із представлених в анкеті) 

Группа 1 (130 респондентів) 
Сенс життя Кількість респондентів у відсотках 

У створенні благополучної сім“ї 61,54% 
У досягненні особистого щастя 43,85% 
У служінні Богу 33,85% 
У важливих подіях (одруження, народження 
дітей, закінчення вишу, вихід на роботу) 

33,85% 

У вдосконаленні власної душі 28,46% 
У пошуку нових знань 25,38% 
У боротьбі з власними недоліками 20,77% 
У служінні ближнім і допомозі нужденним 18,46% 
У кар“єрному зростанні 17,69% 
У продовженні роду 15,38% 
У спілкуванні 14,62% 
У вдосконаленні власного розуму 13,85% 
У досягненні високої моральності 9,23% 
У збагаченні і накопиченніматеріальних благ 4,62% 
Задля досягнення особистої слави 3,08% 
Задля досягнення влади над людьми 0,77% 
У спасінні своєї душі 0,77% 
У спасінні душ ближніх 0,77% 

Группа 2 (274 респондента) 
Сенс життя Кількість респондентів у відсотках 

У досягненні особистого щастя 60,22% 
У створенні благополучної сім“ї  55,47% 
У кар“єрному зростанні 35,77% 
У пошуку нових знань 35,4% 
У вдосконаленні власної душі 32,85% 
У вдосконаленні власного розуму 28,1% 
У важливих подіях (одруження, народження 
дітей, закінчення вишу, вихід на роботу) 

27,74% 

У спілкуванні 25,91% 
У боротьбі з власними недоліками 21,9% 
У продовженні роду 21,53% 
У збагаченні і накопиченні матеріальних благ 16,06% 
У досягненні високої моральності 13,14% 
У досягненні особистої слави 7,3% 
У служінні ближнім 6,93% 
У служінні Богу 6,93% 
У позбавленні від страждань 6,57% 
У досягненні влади над людьми 4,74% 
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Группа 3 (111 респондента)

Сенс життя Кількість респондентів у відсотках 

У досягненні особистого щастя 56,76% 
У вдосконаленні власного розуму 43,24% 
У пошуку нових знань 38,74% 
У створенні благополучної сім“ї 35,14% 
У кар“єрному зростанні 33,33% 
У вдосконаленні власної душі 31,53% 
У боротьбі з власними недоліками 31,53% 
У важливих подіях (одруження, народження 
дітей, закінчення вишу, вихід на роботу) 

26,13% 

У спілкуванні 24,32% 
У збагаченні і накопиченні матеріальних благ 16,22% 
У продовженні роду 10,81% 
Задля досягнення особистої слави 9,01% 
У досягненні високої моральності 8,11% 
У досягненні влади над людьми 8,11% 
У позбавленні від страждань 4,5% 
У служінні ближнім 1,8% 
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ECCLESIOLOGICAL AND SOTERIOLOGICAL 
CONSIDERATION OF THE PERSECUTION  
OF MIDDLE EAST CHRISTIANS 

It is proved that the current persecution of Christians in the Middle East is not only dramatic and 
tragic  humanitarian  situation  but  also  a  special  challenge  for  Christian  theology. 
An ecclesiological and soteriological understanding of the problem of persecution of Christians in 
the Middle  East  in  a modern‐day  is  analyzed.  The  biblical‐theological  understanding  of  peace 
means the state of a person living in harmony with God, with himself and with nature. Christian 
theology emphasizes that peace must be born within, and then become a fact of social reality. 
According to soteriology, life in the peace of saints and martyrs points to the prospect of eternal 
being with Jesus Christ. It is emphasized that peacekeeping is linked to personal conversion and 
transformation  (metanoia)  in  the  hope  of  breaking  the  circle  of  injustice  and  violence.  From 
the point  of  view  of  Christian  theology,  the  activity  of  the  sons  and  daughters  of  the  peace 
comes  from  the  source  of  God’s  love,  the  reinforcement  of  which  gives  the  sacraments  and 
reflections on Scripture. 
Keywords: Christianity in the Middle East, persecution of Christians, Ecclesiology, Soteriology, 
Theology, peace. 

Сучасна трагічна ситуація християн Близького Сходу, зокрема жорстокі гоніння та 
переслідування суто через конфесійний чинник,внаслідок подій «арабської весни» має причинами 
у своїй складності низку аспектів, зокрема політичні, економічні, військові, історичні. Але в нашій 
представленій статті звернемо увагу на окремий ракурс – богословський, що можна конкретизувати 
у його еклезіологічному та сотеріологічному вимірах. Вибір цієїсторони драматизму й почасти 
трагізму християнських церковних спільнот Близького Сходу детермінований тим, що, без 
перебільшення, апостольський героїзм перед обличчям мученицького вінця і є головним, на наше 
переконання, у відстоюванні своєї віри у воскреслого Ісуса Христа. 

Англіканський єпископ та відомий місіонер Філіп Ян Маунстефен (Philip Ian Mounstephen) 
в одному зі своїх звітів виразно відзначає факт, який намагаються не помічати у західних 
суспільствах: «По всій земній кулі, на Близькому Сході, в Азії та Африці, над християнами 
знущаються, їх ув’язнюють, переслідують і піддають тортурам. Згідно статистики, християнство – 
найбільш переслідувана релігія сучасності. Проте західні політики на сьогодні неохоче 
висловлюються щодо підтримки християн, яким загрожує небезпека»1. На жаль, такий висновок є 
реальністю, адже західні політики не бачать для себе та своїх партій політичних дивідендів від 
розкриття проблеми християн Близького Сходу та інших регіонів, де переслідуються сповідники 
віри в Ісуса Христа.І це стосується не тільки особливо ліберальних держав, де релігія відіграє малу 
роль у секулярних суспільствах, але й тих країн, де рівень релігійності досить високий, скажімо, 
                                                      
1 Mounstephen, Р., (2019). Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO Support 
for Persecuted Christians Final Report and Recommendations. Crown Copyright, 4. 
<https://christianpersecutionreview.org.uk>. (2019, жовтень, 25). 
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польські чи угорські політики воліють піаритися на націоналістичних гаслах, що передбачають 
герметичну закритість і перед вимушеними мігрантами з регіонів, охоплених військовими діями. 
У таких ситуаціях «добропорядні християни» Європейського Союзу не обирають позицію 
милосердного самарянина, а, радше, самовпевненого левіта, що виправдовуються прагненням 
зберегти свій зручний світ від вторгнення інших, навіть якщо вони є їхніми співбратами-
християнами, яким загрожує голод, приниження, переслідування, насилля і навіть мученицька 
смерть. Автор представленого детального звіту у кінці документу запропонував низку ініціатив для 
урядів, дипломатичних представництв західних держав, міжнародних організацій у справі 
підтримки переслідуваних християн. 

Авторитетний богослов папа Бенедикт XVI (2005-2013) відзначає важливість розуміння 
зв’язку християнської комунії (єдності) та свідчення Євангелії, особливо в контексті викликів 
переслідувань і небезпек для окремих локальних церков, зокрема на Близькому Сході: «У світлі 
християнської віри “єдність є життям самого Бога, Який об’являється в Святому Духові, через Ісуса 
Христа”. Це дар від Бога, якийвідсилає до нашої свободи та очікує на нашу відповідь. То, власне, 
з огляду на своє божественне походження, комунія має всезагальний вимір <…> Католицька церква 
на Близькому Сході знає, що не зможе в повноті маніфестувати тієї комунії в екуменічній та 
міжрелігійній площині, якщо не оживить її передусім у собі та в кожній зі своїх членів: патріархів, 
єпископів, священиків, ченців, богопосвячених осіб та світських. Поглиблення індивідуального 
життя віри та внутрішня духовна віднова в Католицькій церкві дозволять осягнути повноту життя 
благодаті й theosis (обожнення). Таким чином свідоцтво набуває переконливості»1. 

Папа римський Франциск у недавньому інтерв’ю для італійської популярної щоденної газети 
„La Stampa” підкреслив важливість подолання суверенізму європейських держав та необхідність 
їхньої відкритості перед потребами переслідуваних, зокрема дієво допомогти адаптуватися 
вимушеним мігрантам, що є чітким євангельським обов’язком християн: «Слід дотримуватися 
критеріїв. По-перше: приймати, що є християнським, євангельським завданням. Двері повинні бути 
відчинені, а не зачинені. По-друге: виявляти прихильність. По-третє: допомагати. По-четверте: 
інтеграція. Водночас уряди повинні вирішувати й діяти розсудливо, оскільки розсудливість – це 
риса керівників. Вони повинні вирішити, скільки мігрантів можна прийняти»2. Окрім холодної 
статистики, папау цитованому інтерв’ю звертає увагу на важливість «креативності», що допоможе 
інтегрувати вимушених мігрантів у західних суспільствах. 

Глава церков Англіканської співдружності (Anglican Communion) архієпископ Джастін Уелбі 
у впливовому щоденному британському виданні “The Telegraph” (1 грудня 2018 р.) в інтерв’ю, що 
передувало богослужінню у Вестмінстерському абатстві заради прославлення твердості у вірі 
християн Близького Сходу з наміренням їхньої молитовної та політичної міжнародної 
підтримкивідзначив, що перебування під постійною «небезпекою смерті» цієї локальної церковної 
спільноти є гірше, порівняно з «навалою монголів у ХІІІ столітті»3. Епіграфом до статті церковного 
достойника є слова: «У місці народження нашої віри спільноті загрожує вимирання»4. Архієпископ 
Кентерберійський з особистого досвіду добре знає специфіку життя в Африці та на Близькому 
Сході, де мав можливість часто перебувати, виконуючи служіння у справах міжрелігійного 
примирення та миротворчості5. У статті він згадав одну особисту зустріч, що свідчить про 
ранньохристиянське коріння Церкви на Близькому Сході: «Приблизно п’ятнадцять років тому я 

                                                      
1 Benedict XVI, Pope (2012). Post-synodal apostolic exhortation “Ecclesia in Medio Oriente”, 3 
<http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia- 
in-medio-oriente.html>. (2019, жовтень, 27). 
2 Aleteia (2019). Papież: Martwię się, ponieważ słyszymy słowa podobne do przemówień Hitlera w 1934 r. 
<https://pl.aleteia.org/2019/08/09/papiez-martwie-sie-poniewaz-slyszymy-slowa-podobne-do-przemowien-hitlera- 
w-1934-r/?utm_campaign=NL_pl&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_pl> 
(2019, жовтень, 28). 
3 Welby, J. (2018). In the Middle East, Christians are under grave threat – let us show them they are not forgotten. 
The Telegraph. 1 December 2018.\ <https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/01/middle-east-christians-grave-
threat-let-us-show-not-forgotten/> (2019, жовтень, 29). 
4 Там само. 
5 Meet Archbishop Justin Welby. (2019). The Archbishop of Canterbury <https://www.archbishopofcanterbury.org/ 
about-archbishop/meet-justin-welby> (2019, жовтень, 29). 
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гостював у домі християнина похилого віку в палестинській Галилеї (саме тут було основне місце 
проповіді та здійснення чудесних знамень Ісуса Христа – З. К.) біля підніжжя пагорбу, у місцях, де 
стежини ще пам’ятають самого Ісуса. Я задав цій людині дурне запитання: “А як довго ваш рід 
визнає християнську віру?” І тоді цей чоловік… здивовано подивився на мене та відповів: “Десь 
із часів апостола Павла, ймовірно”»1. 

Примас Церква Англії виразно та реалістично відзначив, що близькосхідних християн 
«цілеспрямовано знищують бойовики. У багатьох країнах регіону християни притиснуті між 
молотом і на ковальнею у суспільствах, які роздираються надзвичайно гострими конфліктами. 
Багато хто уже втік із регіону. Сотні тисяч християн вигнані з рідних домівок. Багато вбитих, 
забрані у рабство, вкинуті до тюрем або насильно навернені в іншу віру. Ті, що чудом уцілілі 
в цьому регіоні, задають собізапитання: “а як тут втриматися?” Християнське населення Іраку, 
наприклад, скоротилося вдвічі з 2003 року, а християнські храми, будівлі та підприємства практично 
знищені. Християнське населення Сирії скоротилося наполовину з 2010 року. Внаслідок цього 
жахливого спустошення, християнські спільноти регіону, які колись були основою світової Церкви, 
тепер опинилися перед загрозою остаточного знищення»2. 

Архієпископ Джастін Уелбі особливо підкреслив, що всі християни повинні «згадувати 
християн Близького Сходу в своїх молитвах»3. У цьому молитовному єднанніполягає сутність самої 
християнської Церкви, яка виступає із зовні невидимою духовною підтримкою своїх співбратів 
у вірі в Ісуса Христа. 

Єпископ Філіп Маунстефен справедливо відзначає, що «християнська віра завжди 
представлятиме радикальний виклик будь-якій силі, чим викликає на себе значні непорозуміння, 
чого на сьогодні у світі багато. І я припускаю, що протистояння абсолютній владі, безумовно, є 
законним та узгодженим із політичним укладом будь-якого демократичного уряду. Справді, 
християнська віра, що кидає виклик абсолютизму, пояснює, що в цьому і є наріжний камінь західної 
демократії, та пояснює, що це слід енергійно продовжувати там, де є зловживання»4. Це стосується 
відповідальності християн Заходу не тільки за свої суспільства, але й намагання підтримати своїх 
єдиновірців в інших регіонах планети. 

Про важливість подолати коло мовчання щодо насилля над християнами Близького Сходу 
пише і Вселенський патріарх Варфоломій: «Жахливі муки та тортури, жахи війни, страждання 
біженців, етнічні чистки, що відбуваються в той самий час, коли я пишу ці рядки, вимагають від 
тих, хто дотримується релігійних поглядів та гуманних принципів, розповідати світові про Бога 
милосердного та довготерпеливого, справедливого й праведного. І, що ще важливіше –вони 
вимагають від віруючих наслідувати цього Бога у своїх добродіяннях та цінностях. Це єдиний шлях, 
яким ми можемо уникнути подальшого болю та кровопролиття начебто “в ім’я Боже”, незалежно від 
того, яке ім’я носить та якими кольорами зображується цей Бог»5. Так, у сучасних засобах масової 
інформації не так часто зустрічаємо інформацію про переслідування християн, адже за цю 
інформацію не стоять політичні лобісти та ніхто не заплатить щедрий гонорар – доводиться 
покладатися лише на чесність і відповідальність журналістів, зокрема тих, які себе визнають 
християнами різних конфесій. 

Під час екуменічного молебню в італійському місті Барі папа Франциск відзначив ситуацію 
лицемірства Заходу перед обличчям переслідування християн на Близькому Сході: «Неприпустимо 
перетворювати землі Близького Сходу, де народилося Слово Миру, в темні долини безмовності. 
Досить впертої опозиції, досить жаги збагачення, яка нікому не дивиться в обличчя, а лише 
захоплює запаси газу й пального, безсовісно ігноруючи загальний дім і те, що енергетичний ринок 

                                                      
1 Welby, J. (2018). In the Middle East, Christians are under grave threat – let us show them they are not forgotten. 
The Telegraph. 1 December 2018. <https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/12/01/middle-east-christians-grave-
threat-let-us-show-not-forgotten/> (2019, жовтень, 29). 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Mounstephen, Р. (2019). Bishop of Truro. Bishop of Truro’s Independent Review for the Foreign Secretary of FCO 
Support for Persecuted Christians Final Report and Recommendations. Crown Copyright, 7. 
<https://christianpersecutionreview.org.uk> (2019, жовтень, 25). 
5 Варфоломей, патриарх (2008). Приобщение к таинству: Православие в третьем тысячелетии. Москва: 
Эксмо, 350. 
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диктує закони співіснування між народами. Нехай буде захищено присутність всіх людей, а 
не тільки більшості: християни також є та повинні бути повноправними громадянами»1. Таку вкрай 
тривожну картину сучасного світу папа Франциск окреслив як «свого роду геноцид, викликаний 
загальною та колективною байдужістю»2. 

Папа Бенедикт XVI в апостольському зверненні «Церква на Близькому Сході» (2012), 
фактично напередодні розгортання драматичних подій у цьому регіоні після «Арабської весни», 
закликав усіх людей доброї волі, зокремамусульман і християн, до збереження релігійної свободи, 
припинення практики насилля, ненависті й дискримінації, долаючи самі причини 
фундаменталізму й агресії: «Економічно-політична нестабільність, можливість маніпулювати та 
недостатнє розуміння релігії, зокрема, становлять основу релігійного фундаменталізму. Він 
стосується всіх релігійних спільнот та чинить неможливим співжиття, яке триває протягом 
багатьох століть. Із політичних причин він прагне захопити владу, інколи насиллям, над 
сумлінням кожного та релігією»3. 

Молитовні прагнення миру та дієві ініціативи в справах подолання військових конфліктів 
належать до інтегральної частини християнської віри, адже мир – це не «благо серед інших 
дібр», але «цілісне благо», повнота й цілісність добра, «в якому зібрані всі інші блага»4. Духовне 
життя християн, віддалених географічно й культурно інших від церковних спільнот Близького 
Сходу, з теологічної точки зору, пов’язане із ситуацією, яка формується в цій частині земної 
кулі, в тій місцевості, де ведуться військові дії, а мирне населення страждає від усіх тягарів 
трагедії війни. Державний Секретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін 4 серпня 
2019 р. на святкуванні в меморіальному комплексі на вершині Чіме-Ґраппа, де поховані 
23 тисячі солдатів різних національностей із часів кривавої Першої світової війни, 
в північноіталійському регіоні Венето у своїй проповіді підкреслив: «Зажерливість і постійне 
прагнення нагромаджувати багатства поступово вбиває любов. Настільки, що втрачає значення 
родинна любов, любов до братів і батьків. Для того, хто став жертвою жадібності, існують лише 
гроші, й це веде до знищення, як також і до війн»5. Церква у всьому світі пов’язана невидимим 
зв’язком усіх живих християн, що споживають євхаристію, а також тих, які відійшли з цього 
світу, –в цьому і полягає віра в спілкування святих, а також можливість звертатися до них 
за допомогою. Карл Ранер у характеристиці відповідальності християн акцентує, що «не можна 
принципово заперечувати релігійне значення морального прагнення вгору та опосередкованості 
нашого відношення до Бога через конкретні, внутрішньосвітові моральні рішення. На це 
в гострій формі вказувало вже благочестя старозавітних пророків. І якщо ми знаємо про 
євангельську єдність любові Бога і до ближнього, а в наші дні, можливо, пізнаємо цю єдність 
у більш яскравому вигляді, властивому нашій епосі, то це, власне, знову означає те ж саме, якщо 
тільки ми не сприймаємо любов до ближнього як певний чуттєвий потяг, але знаємо, що вона 
може вимагати нашого рішення, нашої відповідальності, також і нашої відмови від чогось, 
нашої жертовності, якщо це є справжня любов до вільної, безпосередньо пов’язаної з Богом 
особистості ближнього»6. 

Вселенський патріарх Варфоломій в аналізі проблеми війни та миру закликає всіх сучасних 
християн до особистого внутрішнього преображення – метаної, що нерідко вимагає сміливості та 
                                                      
1 Сибирская католическая газета (2019). Папа Франциск в Бари: на Ближнем Востоке альтернативы миру 
не существует <https://sib-catholic.ru/papa-na-blizhnem-vostoke-alternativyi-miru-ne-sushhestvuet/>  
(2019, жовтень, 24). 
2 Cедмица.RU(2019). Представитель Ватикана рассказал о религиозных преследованиях христиан в мире 
<http://www.sedmitza.ru/text/9070230.html> (2019, жовтень, 24). 
3 Benedict XVI, Pope (2012). Post-synodal apostolic exhortation “Ecclesia in Medio Oriente”, 30. 
<http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia- 
in-medio-oriente.html> (2019, жовтень, 27). 
4 Коцур, Т. Т. (2019). ЧСВВ. Кардинал Паролін. Мир – це не одне з благ, але цілісність добра. Vatican news. 
<https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2019-08/kardynal-parolin-myr-ce-ne-odne-z-blag-ale-cilisnist-
dobra.html?fbclid=IwAR0Mzv_AY-p3GUw3-aXnlkfSmWoKwLJsAKxdtBxXKrx2jxYuPs25Waek6U4>  
(2019, жовтень, 29). 
5 Там само. 
6 Ранер, К. (2006). Основание веры. Введение в христианское богословие. Москва: ББИ св. апостола Андрея, 
566-567. 
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рішучості, адже «прагнення до діалогу та миру передбачає радикальну відмову від того, що 
вважається в нашому світі нормативним шляхом виживання і самозахисту. Він вимагає 
преображення цінностей, що глибоко закорінені у наших серцях і спільнотах та визначають наші 
реакції на тих, хто кидає виклик нашим поглядам або загрожує нашому способу життя. Духовне 
преображення – ось наша єдина надія розірвати гріховне коло несправедливості й насилля. Справа 
в тім, що не можна вирішувати проблеми то війною, то миром, в залежності від ситуації: це сутнісно 
різні системи, що суперечать одна одній. Між ними слід обрати. Миротворчість – питання 
особистого й суспільного вибору, перемін у наших думках і діях»1. 

Бенедикт XVI також аналізує богословське розуміння миру, що походить передусім 
із внутрішнього життя людини: «Згідно Святого Письма, мир є не тільки пактом чи трактатом, що 
робить можливим спокійне життя, а його визначення не може обмежуватися тільки відсутністю 
війни. Мир, згідно з його єврейською етимологією, означає: бути наповненим, непорушним, довести 
до кінця, щоб осягнути інтегральність. Це стан людини, яка живе в гармонії з Богом, з самою собою, 
з ближнім та з природою. Мир, поки він стане видимим назовні, повинен бути всередині. Він є 
благословенням. Він є прагненням певної реальності <…> Церква не забуває, що мир є передусім 
плодом Духа (пор. Га. 5,22), про який слід неустанно прохати Бога (пор. Мат. 7,7-8) <…> Ситуація 
на Близькому Сході сама в собі є особливим закликом до святості життя. Мартирологи вказують, що 
святі та мученики, які належали до різних церков, були – а окремі з них і є – живими свідками тієї 
єдності без меж в Ісусі Христі прославленому, передсмаку нашого “буття з’єднаними” як люду, 
остаточно з ним поєднаного»2. 

Логіка християнського духовного життя й богослов’я святих Отців Церква суперечить диктату 
сили, адже молитва, піст та вчинки милосердя виражають радикальну поставу миротворчості 
у боротьбі не тільки з невидими ворогами, але й цілком реальними загрозами спокою в сьогоденні. 
Глава Вселенського патріархату відзначає особливу дієву силу безмовності, мовчання та молитви в 
інтенціях миру: «безмовний спротив може звучати як тверде “ні” всьому, що порушує мир. Коли ми 
пробуджуємося до такого мовчання, мир починає виливатися з нас, як вираження милості, яку нам 
подарував Бог. Мир – у тому, щоб відкласти страх та розвиватися на основі любові. Допоки наші дії 
базуються не на любові, а на страсі, вони не зможуть перемогти фанатизм і фундаменталізм. 
Миротворчість повинна бути вкоріненою у всеохопній любові Бога»3. 

На основі аналізу богословських поглядів провідних представників різних християнських 
конфесій, що наділені не тільки теологічним авторитетом в академічних колах, але й лідерською 
харизмою серед християн і впливом у культурній сфері та політичній площині, маємо підстави 
зробити висновок, що сучасне переслідування християн на Близькому Сході – це не тільки 
драматична й нерідко трагічна гуманітарна ситуація, але й особливий виклик для християнської 
теології, зокрема еклезіології (актуалізація розуміння Церкви як містичного тіла Христового, що 
об’єднує різні спільноти, серед яких особливо відчувають євхаристійну жертву ті християни, що 
терплять приниження й переслідування) та сотеріології (проповідування важливості простягування 
руки допомоги – як у духовно-молитовному вимірі, так і в площині політичної й економічної 
дієвості – для страждаючих співбратів, що становить виклик для сучасних християн, їхнього 
розуміння дороги до спасіння). Мир як особливий дар Святого Духа розуміється як такий, що 
передусім зароджується в глибині людського серця, а далі опромінює ті громади та суспільства, 
до яких належать конкретні люди доброї волі, від зусиль і самозречень яких і залежить соціально-
політична ситуація. З точки зору християнського богослов’я, діяльність синів і дочок миру походить 
із джерела Божої любові, підкріплення в якій дають церковні таїнства й поглиблені рефлексіїнад 
Святим Письмом. 

                                                      
1 Варфоломей, патриарх (2008). Приобщение к таинству: Православие в третьем тысячелетии. Москва: 
Эксмо, 325. 
2 Benedict XVI, Pope (2012). Post-synodal apostolic exhortation “Ecclesia in Medio Oriente”, 9, 10, 11. 
<http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia- 
in-medio-oriente.html>. (2019, жовтень, 27). 
3 Варфоломей, патриарх (2008). Приобщение к таинству: Православие в третьем тысячелетии. Москва: 
Эксмо, 329. 
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ІНТЕРАКЦІЙНА РОЛЬ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ 
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ЖИТТЄВОГО СВІТУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
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THE INTERACTION ROLE OF THE CHURCH SLAVONIC 
LANGUAGE IN THE SYMBOLIC STRUCTURING  
OF THE LIVING WORLD OF THE ORTHODOX CHURCH 

The  interaction  role  of  the  Church  Slavonic  language  in  the  symbolic  structuring  of  the  living 
world of the Orthodox Church is investigated. It  is proved that the conservative position of the 
defenders of  the sacred  language  is  that communication with God should not be  immersed  in 
the profane world, on the contrary, one should strive to rise to the height of the celestial world, 
which  is associated with the centuries‐old  language of worship.  It has been suggested that the 
use of Church Slavonic yet in church worship determined sacred and trembling perception of this 
language as a marker of the divine reality, and the lack of clarity of the texts was explained as 
“sacred darkness” in the communication with the almighty God. The specific diglosy in the East 
Slavic  languages prevented the situation when the language of worship did not pass into other 
vocabulary and function groups other than church use. For centuries Church Slavonic  language 
has  created  the  symbolic  structured  life  world  of  “Slavia  Orthodoxa”.  Examples  of  individual 
words of  the Church Slavonic  language, which are difficult  to  translate  into modern  languages 
without loss of their deep meanings, are shown. 
Keywords: Church Slavonic language, liturgical language, sacred language, liturgy, Orthodox 
Church, symbol. 

Від самого початку виникнення і поширення християнства виникало мовне питання, зокрема 
тоді, коли почала формуватися богослужбова практика і постав вибір, якою ж мовою відправляти 
літургію, особливо серед тих народів, для яких грецька не була знайомою. В слов’янському світі 
існують дві основні позиції щодо мови літургії православ’я – переходити на живі літературні мови, 
що зрозумілі та доступні всім, чи залишатися на позиціях сакральної, освяченої багатостолітньою 
традицією мові (церковнослов’янській). Обидві сторони мають свої аргументи. Так, Сергій 
Аверинцев, блискучий знавець класичних мов і літургійної традиції Православної церкви, відзначає 
те, що в комунікації з надприродним світом людина не має обов’язку використовувати якусь 
особливу мову, за якою «зарезервоване» виключне право на передавання інформації та її відповідне 
розуміння: «Бог, переборюючи онтологічну «некомунікабельність», не перестає у Христі мовити 
до нас і вислуховувати нас <…> Якою ж мовою відбувається діалог? Ми розмовляємо нашою, 
людською мовою, ми інакше не можемо. Але й наш Співбесідник в акті незрівнянної небесної 
ґречності звертається до нас цією є мовою, що тільки її ми можемо розчути й зрозуміти. Слово 
Боже – це слово Боголюдське»1. Отож, Сергій Аверинцев звертає увагу на боголюдську природу 
Ісуса Христа – основу християнського богослов’я – у своєму аналізі комунікації людина-Бог. 
Оскільки Син Божий розмовляв звичайною мовою (арамейською), якою послуговувалися євреї дві 
тисячі років тому, то, відповідно, якась окрема мова – священна –не зберігає за собою виключне 
право на провідника спілкування з небесним світом. С. Аверинцев доводить свою позицію щодо 
церковної мови зіставленням християнства з іншими авраамічними релігіями, в яких справді чітко 
                                                      
1 Аверинцев, С. (2004). Слово Боже і слово людське. Київ: Дух і Літера, 494. 
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кодифіковане мовне питання: «У чому тут специфіка християнського розуміння Одкровення, 
порівняно з юдаїзмом та ісламом? По-перше, християнству споконвіку не властива засада особливої 
“сакральної” мови, якою, і тільки якою, може промовляти Одкровення. Для юдаїзму така мова – 
єврейська, для ісламу – арабська; з погляду обох релігій, особливо ісламу, переклад Письма –справа 
не зовсім дозволена (пор. єврейську легенду, що кваліфікує день постання Септуагінти як чорний 
день). Навпаки, Євангелії (с.495) з самого початку виникають як переклад передання про Христа 
з арамейської мови на грецьку, як продукт “інкультурації”, як робота, в широкому розумінні слова, 
перекладацька. Христос розмовляв арамейською мовою; за переданням, початкову версію Євангелії 
від Матея було написано арамейською; та збережена Церквою Четвероєвангелія вся написана уже 
грецькою мовою, якою вона могла бути прочитана максимальною кількістю підданих Римської 
імперії. Звичайно, католицька традиція надовго дала статус сакральної мови – латині, а руська 
православна традиція все ще дає його слов’янській; але це вже явища вторинні, значущі радше 
з погляду культурно-історичного, ніж богословського»1. 

У цій нашій статті проаналізуємо одну з позицій – консервативну, яка намагається зберегти 
церковнослов’янську мову в церковному вжитку сучасної Православної церкви, зокрема 
в українському конфесійному житті. Метою представленої розвідки є висвітлення консервативної 
світоглядної позиції у відстоюванні традиційної мови богослужіння, зокрема у контексті 
комунікативної філософії. 

У представленій статті використаємо дослідження Юргена Габермаса «Дії, мовленнєві акти, 
мовленнєві інтеракції та життєвий світ»(переклад Анатолія Єрмоленка) та Ольги Сєдакової 
«Церковнослов’янська мова: слова для смислів». Роботи цих авторитетних науковців дозволять 
розкрити розуміння місця та смислової важливостіу сучасній культурі слов’янської sacra lingua 
(О.Сєдакова), а також її ролі у символічному структуруванні життєвого світу (Ю.Габермас) 
Православної церкви. 

Протягом багатьох століть церковнослов’янська мова, подібно як латина у Західній Церкві, 
була сакральною мовою богослужіння та молитовних практик Православної церкви слов’янських 
народів. Фактично вона стала культурним феноменом, який не можна просто легковажно 
відправити в музей культури та релігії, адже смисли церковнослов’янських слів, словосполучень 
у богослужбовій практиці стали особливими концептами, які складно перекласти на сучасні 
літературні мови. Поборники церковнослов’янської мови вважають, що переклад сучасними мовами 
богослужіння Православної церкви доволі грубо й поверхнево дозволяє проникнути у смисли 
церковного богослужіння, розлога образність якого формувалася в інші культурно-історичні епохи, 
відповідно, використовуючи специфічні словоформи й поняття, які для наших сучасників звучать 
досить незрозуміло. Ось можна навести кілька таких прикладів із лекції (пізніше оформленої 
у статтю) Ольги Сєдакової, яка порівнює старослов’янські лексеми та їхню семантику з російською 
мовою, але у зіставленні з українською мовою фактично асоціативні ряди й стереотипи сприйняття 
будуть такі ж. Ось аналіз поширених у загальному вжитку слів «тихий» і «теплий»: «”Тихим и 
милостивым вонми оком”. Слов’янське “тихий”, на відміну від російського, має на увазі 
не акустичну слабкість (як російське “тихий” – негучний) і не пасивність (російське “тихий” 
у протилежність жвавому, агресивному). Слов’янське “тихий” протиставлене “грізному”, 
“загрозливому”, “штормовому”. Як тиша на морі, штиль, відсутність бурі. “Тихий” – це такий, 
у якому немає загрози. І, крім того, слово “тихий”може передавати грецьке «радісний», і не тільки 
в молитві „Свете тихий”. „Тиха бо дателя любит Бог”: Бог любить того, хто подає милостиню 
з радістю. І ще одне слово, теж дуже важливе, в якому зміщення у порівнянні з російським ніби 
не надто значне – слово “теплий”. Слов’янське “теплий” – не “помірно гарячий”, як російське: це 
саме “дуже гарячий”, “пекучий” – i звідси: “ревний”. “Теплий молитвеник” – гарячий, ревний 
молитвеник»2. Погоджуємося з дослідницею, що в живих мовах (українській, російській) розуміння 
проаналізованих слів «тихий» і «теплий» функціонує у відмінному від церковнослов’янського 
значення, створюючи при цьому своєрідний національний (зокрема, в мовному аспекті) образ 
Православної церкви. 

 
                                                      
1 Аверинцев, С. (2004). Слово Боже і слово людське. Київ: Дух і Літера, 494. 
2 Седакова, О. (2013). Церковнославянский язык: слова для смыслов. Правмир. 
<http://www.pravmir.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-russkoj-kulture/>. (2019, жовтень, 25). 
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Ольга Сєдакова ставить питання, як святі рівноапостольні Кирило та Мефодій могли передати 
слов’янам ті смисли, для яких не існувало слів? Така постановка і спроба відповідей на це складне 
питання важлива у контексті богослужбової мови, адже у Православній церкві слов’янських народів 
у тексти літургії увійшли саме ці смисли, концепти, які досі часто складно перекласти на сучасні 
мови. На сьогодні не тільки в конфесійному, але й культурному контексті «церковнослов’янська 
мова належить <...> культурній спільності, яку прийнято називати Slavia Orthodoxa (православне, 
або кириличне слов’янство), тобто східним і південним слов’янам (після того, як вона залишила 
західнослов’янську моравську колиску)»1. 

Юрген Габермас відзначає, зокрема: «Кожний мовленнєвий акт, завдяки якому мовець 
доходить порозуміння з кимось іншим про щось, локалізує мовленнєве висловлювання у трьох 
відношеннях до світу: у відношенні до мовця, до слухача і до світу <…> Завдяки своїм мовленнєвим 
актам учасники інтеракцій здійснюють координаційні дії, чим утворюють міжособові зв’язки»2. 
Фактично церковнослов’янська мова була не тільки лінгвістичною основою слов’янського 
писемного наративу, але й одним із найважливіших факторівстановлення та формування 
культурного космосу Slavia Orthodoxa, в якому християнські смисли стали тими векторами 
у перспективі мовця, слухача та світу, зокрема й надприродного. 

Слід відзначити, що історично утвердження текстів Кирила й Мефодія у Римі було 
безпрецедентною ситуацією (включно до Реформації, коли народні мови увійшли у богослужіння та 
молитви протестантизму), коли сакральні мови літургії (латинська і грецька) потіснилися перед 
новою мовою, яка повинна була християнізувати слов’янський світ. Як відомо, спротиву було 
чимало. Натомість, сьогодні маємо зворотну ситуацію, коли та ж церковнослов’янська мова 
сприймається як сакральна і незрозуміла, як та, яку слід замінити більш зрозумілими сучасними 
літературними. До сьогоднішнього дня ореол сакральності невіддільний від мови православного 
богослужіння: «Будь-яка, навіть найкоротша цитата церковнослов’янською мовою <…> одразу 
приносить із собою всю атмосферу богослужіння; ці слова та форми нібито набули особливої 
речовинності, уподібнившись храмовій утварі, предметам, виключеним із побутового використання 
(як наприклад, оклад ікони, вільне використання якого сучасним художником виглядає скандальною 
провокацією…)»3. Це була наднаціональна, писемна мова, яку вивчали окремо – звісно, не так як 
розмовну мову рідну: не проводили аналогії з живою мовою, пропонуючи відповідні аналоги 
перекладу окремих фраз чи речень. Відзначимо, тут немає повної аналогії з латиною в Західній 
Європі – сакральною мовою Католицької церкви, якою, окрім конфесійного стилю, послуговувалися 
також і в діловодстві, і в художній світській літературі, і в науці, і в спілкуванні освічених людей, 
зокрема якщо вони походили з різних країн. Відомий вплив латинської мови на міжнародну 
юридичну, медичну чи біологічну лексику, яка і досі вивчається на відповідних спеціальностях 
в університетах. Так ось, церковнослов’янською мовою ніколи не розмовляли у живому спілкуванні, 
а використовували тільки під час богослужінь чи молитов4. 

Юрген Габермас зауважує: «Загалом мовленнєві акти слугують координації діяльності тим, 
що уможливлюють раціонально мотивоване порозуміння між багатьма діючими особами; і для 
цього застосовуються також і інші дві мовленнєві функції – переказування (Darstellung) і 
вираження (Ausdruck). Отже, кут зору координації дії лежить у більш абстрактній площині, ніж 
площина витворення певних міжособистих стосунків, до яких безпосередньо прагнуть дійові 
особи. Координація діяльності загалом слугує соціальній інтеграції за допомогою життєвого світу, 
який є спільним для її учасників»5. На нашу думку, у такому символічному структуруванні 
життєвого світу (а в релігійній сфері символічна модель вираження займає вельми привілейоване 
місце, репрезентуючи в умовно-образній формі уявлення про світ надприродний та, зокрема, 

                                                      
1 Седакова, О. (2013). Церковнославянский язык: слова для смыслов. Правмир. 
<http://www.pravmir.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-russkoj-kulture/>. (2019, жовтень, 25). 
2 Габермас, Ю. (1999). Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ. Єрмоленко А. М. 
Комунікативна практична філософія. Підручник. Київ: Лібра, 316-317.  
3 Седакова, О. (2013). Церковнославянский язык: слова для смыслов. Правмир. 
<http://www.pravmir.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-russkoj-kulture/>. (2019, жовтень, 25). 
4 Там само. 
5 Габермас, Ю. (1999). Дії, мовленнєві акти, мовленнєві інтеракції та життєвий світ. Єрмоленко А. М. 
Комунікативна практична філософія. Підручник. Київ: Лібра, 317. 
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очікуваний в есхатологічній перспективі) церковнослов’янська мова постає як «переказування» 
(у контексті церковного передання Православної церкви, де воно відіграє важливу роль поруч 
із текстом Біблії та вченням Отців Церкви) та «вираження» богословських смислів, лексичне 
оформлення яких сакральною мовою слов’ян православного віровизнання зайняло фактично уже й 
історико-культурне значення, а не тільки церковно-конфесійне. І, звісно, абстрактний вимір 
функціонування церковнослов’янської мови стосується прямування християн (наче 
за священнослужителем під час відправляння євхаристії, який, ніби пастир із євангельської 
образно-буколічної мови, веде за собою до Небесного Єрусалиму довірених йому вірних) 
за «ковчегом християнства», який спрямований до есхатону й вічності та глибинний потенціал 
якого по-своєму розкривається у кожну історичну епоху. 

У символічному структуруванні життєвого світу Православної церкви роль 
церковнослов’янської мови є особливою як унікальної наративної текстової матриці, про що 
відзначає Ольга Сєдакова: «Церковнослов’янська мова, зрештою, представляє собою – я думаю, вже 
багато століть представляє собою – не стільки мову, скільки текст. Він не працює як мова, як 
структура, що породжує реальні нові висловлювання. Він і є висловлюванням. Весь об’єм 
церковнослов’янських текстів, усі тексти церковнослов’янською мовою – це свого роду один текст, 
одне велике й прекрасне висловлювання. Найменшої цитати з нього достатньо, щоб викликати весь 
образ церковного богослужіння, його благовонь, тканин, вогнів у напівтемряві, мелодійних 
оборотів, його вирваності з лінійного часу… всього, що пов’язано з плоттю богослужіння»1. 
Погоджуємося з Ольгою Сєдаковою, адже навіть окремі елементи певного знайомого тексту 
сприймаються в його цілісності, подібно й з церковнослов’янською мовою богослужіння, яка 
відтворює у реципієнта всю повноту літургійного багатства в його смислах, значеннях, образах, 
символах, а також індивідуальних емоціях. 

У людини православного віровизнання або добре знайомої зі слов’янським православ’ям 
окремі церковнослов’янські слова, словосполучення виконують і роль образів, символів, що «здатні 
містити в собі об’ємні тексти, водночас зберігаючи смислову та структурну самостійність. Символ 
чітко вирізняється з певного контексту і входить в інший. Він ніколи не належить якомусь одному 
синхронному зрізові культури – завжди пронизує його по вертикалі, приходячи з минулого і 
відходячи в майбуття. Пам’ять символу значно давніша, ніж його несимволічного текстового 
оточення»2. І особливою формою цих смислів і є, зокрема, церковнослов’янські слова, що 
розростаються в образи й символи. 

Хорватський дослідник літургійної мови Крешимір Веселич у своїй невеликій розвідці про 
такий цікавий культурно-церковний феномен хорватського народу як церковнослов’янська мова 
у латинській Святій месі, що проіснувала протягом століть, фактично від часів перших місіонерів 
учнів святих Кирила та Мефодія, відзначає: «Церковнослов’янська не була вселенською мовою 
богослужіння, як латина (на Сході ситуація інша). Але і латина, і церковнослов’янська були 
священними мовами, заповідними – залишеними для урочистої молитви і прослави, захищеними від 
довільних маніпуляцій. Одна з проблем сучасної літургії в тому, що розмовним говорам 
не дозволяють розвиватися в священні мови (можливо, зумисне). Літургійна мова, після довгих 
років використання, стає майже таїнством та заслуговує відповідного пошанування та благочестивої 
турботи про неї. Сам факт того, що стільки багато поколінь святих молилися на цій мові, 
перетворює її в свого роду реліквію. Провідник, який дозволяє відшукати безпечну дорогу в справі 
вдосконалення літургійної мови, це традиція.Завдяки їй літургійна мова стає духовною вітчизною 
християнина»3. Процитоване дослідження основним своїм завданням має передати жаль з приводу 
того, що після реформи літургії Другого ватиканського собору повністю зник глаголітський обряд – 
чин Меси церковнослов’янською мовою. З 1960-х рр. ця сакральна церковна мова була замінена 
сучасною хорватською літературною. Якщо латина ще частково збереглася у католицькому 
богослужінні (як в ординарному (реформованому, скороченому), так і екстраординарному 
                                                      
1 Седакова, О. (2013). Церковнославянский язык: слова для смыслов. Правмир. 
<http://www.pravmir.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-russkoj-kulture/>. (2019, жовтень, 25). 
2 Остащук, І. Б. (2011). Християнський сакральний символізм: релігієзнавчо-філософський дискурс: 
монографія. Київ: Автограф, 16. 
3 Веселич, К. (1998). Еще одна разрушенная традиция. Уничтожение Глаголитского обряда. Una Voce Russia. 
<http://www.unavoce.ru/library/veselic_glagolitica.html> (2019, жовтень, 22). 
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(тридентському) обрядах), то, на жаль, хорвати втратили церковнослов’янську як мову, якою 
молилися їхні предки протягом століть. Раніше хорвати католики молилися під час Меси двома 
мовами, залежно від регіону, де утвердилася та або інша, зокрема церковнослов’янська була 
поширена у північній частині Адріатики з островами і в області Істрія. 

Як доведено у нашій статті, консервативна позиція захисниківсвященної мови полягає у тому, 
що комунікацію з Богом не варто занурювати у профанний світ, навпаки, треба прагнути піднятися 
до висоти небесного світу, з чим і асоціюється апробована століттями мова богослужіння. 
Використання церковнослов’янської мови у суто культовій практиці детермінувалоїї сакрально-
трепетне сприйняття як маркеру божественної сфери, аневиразність смислутекстівпояснювалася 
як«священна темрява» у богоспілкуванні. Ситуація специфічної диглосії 
в східнослов’янськихмовнихпросторах, коли мова богослужіння не переходила в інші групи лексики 
та сфери функціонування, витворювала її самобутню «небесну» якістьз її споглядальним,«умним» 
змістом, який почасти доволі складно перекласти на сучасні літературні мови, але який символічно 
структурував самобутній життєвий світ Slavia Orthodoxa. 
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THE CRITERIA OF JUSTICE AS A SOCIAL EXISTENCIAL 

The  article  is  devoted  to  the  conceptualization  of  justice  as  a  social  existential. 
In M. Heidegger’s  phenomenological  ontology,  existentials  function  is  a  conceptual 
reproduction  of  the  lost  integrity  of  being,  pointing  to  the  basic  constitutive  moments  of 
a human being. In modern social philosophy, existentials (as “thoughts‐feelings”) describe not 
only  individual but also collective experiences. One of  these social existentials  is  justice. The 
article  analyzes  the  criteria  of  justice  as  a)  an  ethical  and  legal  category,  reflecting 
the historically formed perceptions of social ideal and b) social existential. In the first case, it is 
about the particular parameters of local action, in the second – an intuitive universal criterion, 
which allows assessing social reality as fair or unfair. 
Keywords: existential, values, intuitive criteria for justice, strategies for overcoming injustice. 

Справедливість – це одна з філософських універсалій, що вказує на базовий принцип 
організації соціального буття. Уже етимологія цього слова орієнтує нас на нормативний, 
деонтологічний вимір, на оцінку того, що саме є правильним. Слова «правда», «правота», 
«правильність», «право» мають зі «справедливістю» один корінь. «С-праведливим» вважається той, 
хто живе «з правдою», хто правий або діє правильно, згідно з правилами. Але таким значенням 
загальний сенс поняття «справедливість» далеко не вичерпується. В сучасних умовах проблема 
справедливості втрачає свій суто теоретичний характер деонтологічної догми, перетворюючись 
на царину зіткнення прагматичних інтересів, заради яких люди інколи готові на крайні вчинки. 
Ідеал справедливості стає рушійною силою соціальних перетворень. 

В історії світової соціально-філософської думки маємо величезну кількість концепцій, 
за допомогою яких автори намагалися розкрити сутність феномену справедливості. Серед них 
можна назвати концепти «справедливості як світового порядку» (рита, дарма, карма, Дао); 
«справедливість як відплати» (таліон); «справедливості як гармонії» (Піфагор); «справедливості як 
чесноти» (Сократ, Платон); «справедливості як блага» (Платон); «справедливості як Божого 
промислу» (Аврелій Августин, Тома Аквінський); «справедливості як обов’язку» (І. Кант); 
«справедливості як суспільного договору» (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо); «справедливості як 
обчислення щастя» (Дж. Бентам); «справедливості як рівності» (К. Маркс); «справедливості як 
чесності» (Дж. Роулз); «справедливості як обміну» (О. Гьофе) тощо. Отже, справедливість – 
категорія багатовимірна, у ній багато різних рівнів, шарів, сторін, граней. І всі вони необхідні для 
усвідомлення цілісної, повнокровно-життєвої картини цього феномена. Загальна тенденція еволюції 
поглядів на справедливість в історії філософії полягає у поступовому відході від уявлень про 
універсальний, космічний характер справедливості та її прив’язки до суто людських взаємин. 
Концепти «справедливість як світовий порядок» та «справедливість як гармонія» витісняються 
концептами «справедливість як рівність» і «справедливість як чеснота», набуваючи характеру 
політико-правової та етичної категорії. 

У найбільш загальному вигляді, справедливість може бути визначена як принцип адекватності 
суспільних зусиль, спрямованих на відновлення гармонії соціального світу (права), порушеної 
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внаслідок діяльності чи бездіяльності певних суб’єктів. Наведена дефініція є засадничою для 
багатьох варіацій, проте і вона не є досконалою, адже соціально-правовий та етичний аспект тут 
переважає над соціально-антропологічним, власне філософським виміром. Цей недолік може 
певною мірою виправити звернення до концепта справедливості як екзистенціала, для чого нами 
задіяна наявна феноменолого-екзистенціальна методологія. 

Метою даної статті є спроба концептуалізації справедливості як соціального екзистенціалу 
з обґрунтуванням критерію її визначення. 

Концепт «екзистенціал» часто зустрічається як у спеціалізованій філософській, так і 
в публіцистичній літературі. При цьому більшість авторів ототожнює «екзистенціали» 
з «екзистенцією» як такою, користуючись логікою – якщо «екзистенція» – це існування, то 
«екзистенціал» – це переживання людиною свого існування. Тому під екзистенціалами інколи 
розуміють різного роду психологічні стани, архетипи колективного безсвідомого, почуття і навіть 
настрої людини. 

Як відомо, поняття екзистенціалу з’являється в філософії завдяки текстам М. Гайдеґґера, який 
використовував його для наповнення логіко-термінологічного апарату власної феноменологічної 
онтології. Понятійне відтворення втраченої цілісності буття – ось функція, яку мали виконати 
«екзистенційні поняття» або екзистенціали. Вони вказували на особливі, базові конститутивні 
моменти людського буття, виокремлені в «екзистенційному устрої присутності». 

У своїй екзистенційній аналітиці М. Гайдеґґер не надає чіткої дефініції неологізма 
«екзистенціал». «Усі есплікати, – пише він, – що виникають з аналітики присутності, викликані 
увагою до структури його екзистенції. Оскільки вони визначаються із екзистенціальності, ми 
називаємо буттєві риси присутності екзистенціалами. Їх необхідно чітко відрізняти від буттєвих 
визначень неприсутностірозмірного сущого, яке ми називаємо категоріями... Екзистенціали і 
категорії суть дві основоможливості буттєвих рис. Відповідне ним суще потребує завжди різного 
способу первичного опитування: суще є хто (екзистенція) або що (наявність у найширшому смислі). 
Про взаємозв’язок цих двох модусів рис буття можна казати лише виходячи з вже проясненого 
горизонту буттєвого питання»1. 

М. Гайдеґґер використовував поняття «екзистенціал» у випадках, коли необхідно було 
підкреслити щось неявне, емоційно пережите, але раціонально не визначене. Можливо, саме тому 
ми не знайдемо у нього ані конкретної дефініції поняття, ані розрізнення концептів «екзистенція» та 
«екзистенціал», ані пояснення специфіки значення «екзистенціалів» та «екзистенціальних понять»2. 
До того ж, навіть такі фрагментарні спроби окреслити перелік екзистенціалів викликали критичні 
зауваження з боку К. Ясперса та його однодумців, які негативно ставилися до намірів Гайдеґґера 
побудувати якусь систему, вбачаючи протиріччя між цим прагненням і занадто складною, 
ірраціональною структурою реальності, яка принципово не піддається систематизації. «Гайдеґґер 
сам незабаром відмовився від цієї задачі: у більш пізніх роботах він не використовував більше 
поняття екзистенціал»3. 

Але саме та точка, де він зупинився, стала відправною для багатьох послідовників, залишаючи 
свободу для домислів та інтерпретацій. Поширюючи і уточнюючи перелік екзистенціалів 
М. Гайдеґґера, швейцарський дослідник Медард Босс виокремлює такі: просторовість, 
темпоральність, тілесність, співбуттєвість у спільному світі (буття-в-світі), налаштованість, 
історичність (історична пам’ять), смертність (буття-до-смерті). Ще раніше С. К’єркегор 
виокремлював самітність, смерть, страх, віру, надію як фундаментальні людські переживання. 
Л. Шестов вважав такими самітність і страх, Г. Марсель – самітність, смерть, вірність, віру, надію, 
любов, А. Камю – самітність, тугу, абсурд, свободу, С. Франк – любов, В. Франкл – духовність, 
свободу, відповідальність4. У публікаціях можна зустріти й інші варіації. 

 
                                                      
1 Heidegger, M. (2010). Being and Time. Translated by Joan Stambaugh. Albany, New York: SUNY Press, 488. 
2 Разинов, Ю. (1999). Понятие категории и экзистенциала в философии М. Хайдеггера. Вестник Самарского 
государственного университета, 1 (11), 57-67. 
3 Гайденко, П. (1960-1970). Экзистенциал. Философская энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 5, 
538. 
4 Омарбекова, С. (2012). Любовь как экзистенциал человеческого бытия. Нижневартовск: Нижневарт. 
гуманит. универ, 130. 
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Досить швидко притаманна класичному екзистенціалізму орієнтація на людину як самотню, 
закинуту у світ істоту, чиє буття «розкрито» екзистенціалами як можливими способами буття, було 
подолано. Якщо екзистенціали характеризують певний екзистенціальний стан, який безпосередньо 
пов’язаний з переживаннями індивіда, то, починаючи з пізнього Сартра, ці обмеження нагадують 
бар’єри греблі, легко зруйновані екзистенціалізмом, що виходить за власні межі. Термін 
«екзистенціал» стали використовувати для опису не лише індивідуальних, а й колективних, 
соціальних переживань. 

Так, наприклад, А. Павлов, незадоволений занадто абстрактним і метафоричним тлумачення 
екзистенціалів в екзистенціалізмі, пропонує розглядати останні як «імперативи людської 
присутності в типових життєвих ситуаціях». На його думку, слід розрізняти: імператив належності 
до соціальної групи, спільності; імператив належного, допустимого; імператив значущості людини, 
її місця в системі владних відносин1. Рівнева структурізація екзистенціалів уможливлюється лише 
за умов визнання їх соціальної природи. При всій персональності буття людина не може існувати 
без осягнення буття Іншого. 

Саме тому, якщо ми стверджуємо, що справедливість є екзистенціалом, то ми маємо цілком 
усвідомлювати вторинність її індивідуального суб’єктапорівняно з суб’єктом колективним. Носієм 
справедливості є насамперед суспільство, у межах якого в результаті інтеракції формуються базові 
уявлення про належне. Конкретні члени цього суспільства набувають під час соціалізації ці 
уявлення та поділяють їх як свої власні. Переживання і оцінка Я чогось як справедливого (або 
несправедливого) уможливлюється за умов наявності Іншого, який поділяє (або не поділяє) такі 
переживання й оцінки. Звісно, у процесі історичного розвитку ці уявлення можуть бути 
відкореговані, адаптовані під конкретні ситуації, але початково вони мають надіндивідуальне 
походження. 

В цьому контексті мають бути скореговані сталі уявлення про критерії справедливості. Якщо 
ми розглядаємо справедливість як етико-правову категорію, що віддзеркалює історично сформовані 
в суспільстві уявлення про належне (соціальний ідеал), то необхідно буде відібрати низку 
суспільних відносин, які б грали роль конкретних параметрів-координат для визначення ступеня 
відповідності сущого і належного. До числа таких параметрів теоретики права зараховують 
відповідність між: реальною значимістю соціальних груп та індивідів, їх внеском у суспільне життя 
і добробут та їх соціальним становищем, їх правами та обов’язками, працею та винагородою, 
діянням та відплатою, злочином та покаранням тощо. 

Раціональний аналіз вказаних відповідностей дозволяє зробити висновок про справедливий 
або несправедливий характер конкретнихвідносин, наприклад, оподаткування, судового вироку, 
призначення на державну посаду, навіть оцінки студента на іспиті. Подібна партикуляризація 
ускладнює процес вироблення універсального критерію справедливості2. Як зазначають 
О. П. Дзьобань і Е. М. Мануйлов, «основною перешкодою на шляху універсальної справедливості є 
ціннісний плюралізм, на нездоланність якого за допомогою раціональних засобів вказував ще 
М. Вебер. Це означає, що існує не одна, а безліч конкуруючих теорій справедливості»3. 

Дослідники посилаються на працю М. Уолцера «Сфери справедливості», де констатується 
неусувний плюралізм сфер справедливості. За Уолцером, кожне благо має розподілятися відповідно 
до критеріїв значущості своєї власної сфери, що означає асиметрію принципу розподілу: якщо 
людина, в силу приналежності до певної сфери, користується її благами, то це не означає, що і 
в інших сферах суспільного життя їй належать ті ж блага. М. Уолцер дійшов висновку, що конкретні 
критерії справедливості носіть локально-ситуаційний характер, тому єдиний універсальний критерій 
справедливості, так само як і єдиний принцип розподілу, неможливий4. 

 

                                                      
1 Павлов, А. (2019). Природа коммуникативного порядка. <http://res.krasu.ru/paradigma/2/2.htm>  
(2019, жовтень, 30). 
2 Ferrara, A. (2019). Social freedom and reasonable pluralism: Reflections on Freedom’s Right. Philosophy & Social 
Criticism, 45 (6), 635-642. doi:10.1177/0191453719842363 
3 Дзьобань, О. П., Мануйлов, Е. М. (2015). Справедливість як правова цінність: концептуалізація феномену. 
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1 (24), 108. 
4 Walzer, M. (1984). Spheres Of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality http://www.amazon.com/ 
Spheres-Of-JusticePluralism-Equality/dp/0465081894 (2019, жовтень, 30). 
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Втім, якщо ми тлумачимо справедливість як соціальний екзистенціал, то практичні параметри 
втрачають свій методологічний сенс, адже екзистенціали не передбачають раціональної рефлексії. 
Ці «думки-почуття» схоплюють наявний стан подій в цілому, не виокремлюючи часткових і 
вимірюваних координат оцінки. Особистість, соціальна група або суспільство переживають свою 
«присутність», своє буття в світі, свою епоху як справедливі або несправедливі. Така екзистенційна 
оцінка притаманна будь-якій аксіологічній свідомості і не потребує на детальний аналіз – чому саме 
так, а не інакше. Вона формується на підставі досвіду співіснування людей в єдиних соціально-
політичних і соціально-економічних умовах. Одиничні й дрібні факти (не)справедливості є лише 
підтвердженням або спростуванням загального відчуття (не)відповідності соціальному ідеалу. 

Тут йдеться, скоріше, про інтуїтивний критерій справедливості, який «за сукупністю 
обставин» дозволяє сформувати кінцеву оцінку. Як відомо, інтуїтивну (психологічну) концепцію 
права на початку ХХ ст. запропонував Л.Й. Петражицький1, а Дж. Роулз опису «почуття 
справедливості» присвятив VIII главу своєї «Теорії справедливості»2. Для Дж. Роулза 
справедливість є не стільки принципом розподілу матеріальних благ, скільки узагальненим виразом 
моральної гідності особистості, основою її самоповаги. 

Принципово важливо підкреслити, що переважна більшість населення інтуїтивно відчуває 
(не)справедливість того, що відбувається з нею, вона переживає цей стан (не)справедливості, навіть 
якщо він і не вербалізований у вигляді чітких гасел і закликів до дії. Панівні в соціумі цінності, 
оцінки, норми багато в чому ґрунтуються на наявних соціальних екзистенціалах, а багато в чому й 
підживлюють їх зміст. Невідрефлексований характер зворотнього впливу і перетворює 
справедливість на соціальний екзистенціал. 

Для того, що б краще зрозуміти різницю між справедливістю як соціальним екзистенціалом 
у розумово-моральнісному її прояві – з одного боку, та справедливістю як метою та кінцевим 
орієнтиром функціонування державно-правової системи, проведемо аналогії з наведеним 
О. Корольовим у його дисертації розмежуванням екзистенції та «просто життя». Якщо людину 
нічого не бентежить у цьому житті, нічого не турбує, то вона просто живе, але не екзистує. Поняття 
екзистенційного існування є мисленнєвим виразом вирішального переживання в людині, яке 
виокремлюється з усіх моментів невизначеності і нерішучості решти життя характером остаточного 
дистанціювання. Таке переживання можна позначити як «екзистенційне переживання»3. 

Усвідомлення цього особливого переживання й основаного на ньому «екзистенційного 
існування» є передумовами розуміння «екзистенційної присутності» в певних межах – границях 
буття. В екзистенціалізмі границя не є зовнішнім кордоном, лінією, яка відокремлює свою 
територію від чужої. Навпаки, границя тут інкорпорована у внутрішнє буття людини, визначаючи 
глибинні підстави її існування. Цією обставиною пояснюється підвищена увага екзистенціалістів 
до так званих «граничних ситуацій», коли особистість має зробити вибір між власним існуванням 
або смертю. У менш драматичному вигляді граничні ситуації супроводжуються екзистенціалами 
страждання, вини, тривоги тощо. 

Справедливість – це один з таких екзистенціалів і водночас соціально-етичних ідеалів, без 
яких неможливо в принципі існування громадянського суспільства. Переживання справедливості як 
життєво необхідного, невід’ємного від даної спільноти способу буття – це той момент, який 
перетворює пересічну людину на Громадянина, а натовп – у громадянське суспільство. 

Екзистенційне переживання справедливості того, що відбувається, впливає на бажання 
людини виконувати свої професійні чи громадянські обов’язки, на характер взаємодії з іншими 
членами суспільства, на готовність допомогти їм або взяти участь у спільній діяльності, на бажанні 
помститися кривднику, на визначенні міри його покарання, на якості роботи, на уявлення про 
девіантну поведінку. 

На думку російської дослідниці Ольги Гулевич, уявлення про справедливість – 
з психологічного погляду – виконують п’ять основних функцій: а) функцію пізнання, б) функцію 
регуляції, в) функцію регуляції здоров’я, г) функцію самосприйняття, д) функцію впливу 
                                                      
1 Петражицкий, Л. И. (2011). Теория и политика права. Избранные труды. СПб.: Юридическая книга, 1031. 
2 Rawls, J. (2009). A Theory of Justice. Harvard University Press, 560. 
3 Королев, А. (2008). Личностное бытие: экзистенциально-феноменологический анализ. 
<https://www.dissercat.com/content/lichnostnoe-bytie-ekzistentsialno-fenomenologicheskii-analiz>  
(2019, жовтень, 30). 
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на поведінку1. Проведене під її керівництвом соціально-психологічне дослідження свідчить, що 
у свідомості людей існують три якісно розрізнених уявлення про справедливість. 

По-перше, це ототожнення справедливості і закону, якого слід дотримуватися за будь-яких 
умов. На наявність цього розуміння вказують асоціації, що відносяться до груп «чесність і 
порядність», «закон і правосуддя», «рівноправність і рівність». Цього разу справедливість виступає 
як сила, що вимагає від людини здійснення певних дій. 

По-друге, справедливість розуміється як надія та милосердя. На наявність такого значення 
вказують асоціації, які відносяться до груп «добре ставлення до іншої людини і надання допомоги» 
та «щастя і мрія». У цьому випадку справедливість розглядається як сила, яка надає допомогу і 
захищає. 

По-третє, справедливість інтерпретується як об’єктивне знання. На наявність цього розуміння 
вказують асоціації справедливості з правдою (істиною). Тут справедливість виступає як сила, 
індиферентна по відношенню до людини. 

Відповідно, О. Гулевич виокремлює три різних уявлення про справедливість, два з яких 
підкреслюють зв’язок останньої з моральною свідомістю, а третє – з правовою: 

а) відповідність дійсності; 
б) гарне і неупереджене ставлення до людей; 
в) виконання закону. 
Порівнюючи оцінки «справедливих» і «несправедливих» подій, О. Гулевич дійшла висновку, 

що у визначенні «справедливості» сильніше виражені правова і моральна складові, ніж у визначенні 
«несправедливості». Водночас у визначенні «несправедливості» присутні негативні емоційні стани, 
так звані соціальні емоції, які є результатом спілкування з іншими людьми. Інакше кажучи, 
справедливість і несправедливість, з одного боку, є характеристиками людських відносин, мають 
на увазі гарне/чесне або погане/нечесне ставлення до оточуючих. З іншого боку, справедливість 
тісніше, ніж несправедливість, пов’язана з правовою реальністю і пошуком істини, але менш тісно – 
з міжособистісними відносинами2. 

Важливість повсякденних уявлень про справедливість проявляється в розмаїтті наслідків, 
до яких призводить порушення її норм. Оцінка події як «несправедливої» впливає на когнітивні, 
емоційні та поведінкові реакції людини. Ці реакції вписуються в єдиний психологічний процес 
оцінки «справедливості»/«несправедливості» події, який проходить через наступні стадії. 

Спочатку людина оцінює справедливість події, визначаючи її відповідність своїм уявленням 
про справедливе і несправедливе. Якщо питання про несправедливість вирішено позитивно, то 
настає друга стадія, у процесі якої визначаються винуватець того, що сталося і ступінь його 
відповідальності. На третій стадії відбувається вибір стратегії реагування на несправедливість – від 
повної пасивності до активного опору і покарання винуватця. Нарешті, остання, четверта стадія 
пов’язана з реалізацією обраного способу поведінки. 

Респонденти обирають різні поведінкові стратегії реагування на несправедливість задля 
відновлення справедливого стану – активну і пасивну. 

Перша стратегія – «активність жертви» – передбачає, що жертва докладає зусилля для того, 
щоб відновити порушену справедливість. Активні стратегії відновлення справедливості 
розрізняються: за способом відновлення справедливості («самостійне відновлення» і «відновлення 
за участю посередників»); за характером відновлення справедливості: покарати винуватця 
(«покарання»); встановити істину, відшкодувати завдані збитки («відновлення»); запобігти 
вчиненню несправедливості в майбутньому («запобігання»). 

До другого типу – «пасивність жертви» – відносяться ті стратегії, які не передбачають активні 
дії у відновленні справедливості. Вони розрізняються: за суб’єктами відновлення справедливості 
(винуватець; доля, випадок; хтось невизначений); за характером відновлення справедливості 
(«покарання», «відновлення», «запобігання»). 

Як самостійна поведінкова стратегія виокремлюється «смирення з несправедливістю», що 
припускає повну відмову від боротьби і небажання відновлювати справедливість. 
                                                      
1 Гулeвич, О. (2015). Справедливость: как мы ее понимаем и что она для нас значит. Elitarium 
<http://www.elitarium.ru/spravedlivost-nespravedlivost-chelovek-predstavlenie-sobytie-vinovnik-zhertva-otnoshenie-
ocenka-vliyanie-povedenie-vospriyatie> (2019, жовтень, 30). 
2 Там само. 
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Отримані під час емпіричного дослідження результати демонструють пріоритет у росіян 
пасивних настанов. Половина (50,9 %) респондентів вважає найбажанішою стратегією 
«відновлення»; 18,2 % назвали найменш бажаною стратегію «запобігання». Стратегія «покарання» 
використовується частіше, ніж «запобігання», але набагато рідше, ніж «відновлення» (21,1 %), що 
вказує на готовність російського суспільства терпіти випадки несправедливості1. 

Коментуючи результати цього дослідження, слід вказати на певні відмінності, що 
не дозволяють екстраполювати його висновки на український соціум. Події 2013-14 років 
продемонстрували більшу зрілість нашого громадянського суспільства, його активність та 
чутливість до проявів несправедливості, ніж в Росії. Але можна висловити гіпотезу, що спільною 
настановою є те, що і там, і тут, навіть при виборі активних поведінкових стратегій, громадяни 
вважають за краще обходитися своїми силами, а не звертатися до державних установ2. Можливо, це 
пов’язано з традиційно негативним ставленням до представників влади, викликаним відчуттям 
власної безпорадності при спілкуванні з ними. 

Очевидно, що різні суспільства, виходячи зі свого історичного досвіду, по-різному 
переживають надмірну соціальну диференціацію, оцінюючи її як справедливу чи несправедливу. 
Ця релятивність базових світоглядних регулятивів суспільного буття значно ускладнює процес 
цілепокладання, який дозволяє визначити магістральні напрямки розвитку соціуму. Як зазначає 
В. Левкулич, «теоретико-методологічна складність оперування зазначеними аспектами полягає в 
тому, що вони не мають сенсу «взагалі»: кожен суб’єкт суспільних відносин формулює щодо них 
власний смисл, який часто виявляється несумісним, а інколи й узагалі взаємовиключним із погляду 
аксіологічних, етичних та інтерпретаційних акцентів. Додаткові труднощі створює та обставина, що 
часто доводиться мати справу з еквівалентними, але принципово несумісними світоглядними 
парадигмами»3. 

Не випадково колективні уявлення про справедливість сучасні філософи пов’язують 
з етнічними, соціокультурними, конфесійними особливостями певної соціальної спільноти, 
зізмістом менталітету4. «Практично не існує тих чи тих парадигмальних аргументів щодо 
справедливості, які володіють універсальним потенціалом асоціативно-стереотипної ефективності: в 
одних корпоративних, вікових, статевих, етно-національних та інших середовищах той чи той 
аргумент формулювання кредо справедливості може мати надзвичайно високий коефіцієнт 
асоціативної продуктивності, натомість в умовах інших світоглядних азимутів він виявиться 
цілковито недієздатним, неевристичним, а відтак – недоцільним»5. 

Таким чином, концепт «справедливість як соціальний екзистенціал» дозволяє поглянути 
на людину та соціум з урахуванням ментального, аксіологічного, етичного виміру, який далеко 
не завжди береться до уваги в філософських дослідженнях. Ідеал справедливості допомагає 
налагоджувати гуманне, етично відповідальне спілкування між людьми. Без справедливості в різних 
її проявах людські відносини просто розпалися б або так ніколи і не вийшли б із стану дикості, 
зоологічного індивідуалізму. 

Без справедливості неможливе ефективне об’єднання людей, тобто мир і злагода в суспільстві. 
Екзистенційний вимір справедливості деякі автори розглядають як специфічне заломлення любові. 
Але на відміну від любові, що цілком йде, як би, зсередини індивідуального суб’єкта, 
справедливість має ширший, суспільний горизонт, що включає визнання початкової цінності всіх і 
кожного. Тут немає і не повинно бути улюблених і нелюбимих. Справедливим треба бути навіть 
щодо злочинця. І якщо любов затверджує неповторність існування іншого, то справедливість шукає 
форму і міру поєднання індивідуально неповторного існування людей. Це – базова умова для 
розкриття індивідуальної неповторності людини. 

                                                      
1 Гулeвич, О. (2015). Справедливость: как мы ее понимаем и что она для нас значит. Elitarium 
<http://www.elitarium.ru/spravedlivost-nespravedlivost-chelovek-predstavlenie-sobytie-vinovnik-zhertva-otnoshenie-
ocenka-vliyanie-povedenie-vospriyatie> (2019, жовтень, 30). 
2 Degenaar, J. (2000). The tension between survival and justice. South African Journal of Philosophy, 19 (4), 307-320. 
doi:10.1080/02580136.2000.11644281 
3 Левкулич, В. (2018). Справедливість як соціокультурний феномен. Ужгород: Гельветика, 11. 
4 Додонов, Р. A. (1999). Теория ментальности. Учение о детерминантах мыслительных автоматизов. 
Запорожье: Тандем-У, 264. 
5 Левкулич, В. (2018). Справедливість як соціокультурний феномен. Ужгород: Гельветика, 28. 
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LIQUID IDENTITY AND MULTIPLE IDENTITY:  
COMMON AND DIFFERENT IN TODAY’S  
SOCIAL IDENTIFICATION 

The article is devoted to the comparative analysis of liquid and multiple social identities. Liquid 
and  multiple  social  identities  are  not  mutually  exclusive  but  are  rather  complementary.  In 
addition,  it  can  be  suggested  that  multiple  and  liquid  social  identities  have  acquired  their 
developed and explicated forms in recent decades, in particular – they have become the subject 
of  special  scientific  research  and  detailed  articulation.  At  the  same  time,  the  phenomena  of 
multiple social identity and flowing social identity, apparently, existed throughout the history of 
human  evolution –  in more  or  less  developed manifestations.  A  key  factor  in  the  accelerated 
change of these phenomena is the social imagination, which periodically makes them the subject 
of special social reflection and leads to more or less explicit revolutionary changes in the social 
and institutional structure of society. 
Keywords: social identity, liquid social identity, multiple social identity, social imagination, 
globalization. 

Глобалізація як домінуючий тренд сучасних соціальних процесів призвела багато в чому 
до уніфікації соціальних умов життя людей – але, звісно, не в усьому. Поруч зі спільними рисами 
людей як учасників соціальних процесів ще більш рельєфно і незаперечно проступають ті, які 
не підпали під уніфікацію. Причому не можна сказати, що так відбулося в усьому саме всупереч 
соціальній уніфікації. Нерідко особливі соціальні характеристики, певні локальні риси, інституційна 
специфіка, ціннісні особливості соціальних спільнот є тими чинниками, які уможливлюють 
уніфікацію: якщо коротко – уніфікація можлива нерідко саме завдяки опертю на унікальні 
параметри в кожному окремому випадку. Причому збереження уніфікації критично залежно від 
наявності цих унікальних параметрів.Однак, концепти плинної ідентичностіта множинної 
ідентичності по-різному уможливлюють осмислення цього феномену. 

Концепт плинної ідентичності був запропонований Зігмунтом Бауманом для позначення 
принципової несубстанційності соціальної ідентичності: жодна соціальна характеристика не робить 
людину більш соціальною, ніж інша соціальна характеристика, відповідно втрата певних соціальних 
характеристик не означає втрати соціальної ідентичності, але лише її зміну, а відтак, не може бути 
якогось стандартного, чи навіть типового набору соціальних характеристик, але лише типова зміна 
одних соціальних характеристик іншими1: плинна ідентичність – це швидше ідентичність певного 
типу плинності, сама плинність заміщає собою субстанційність як певна стала характеристика. 
Якщо у традиційному суспільстві ідентичність людини була швидше субстанційна за своєю 
природою (наприклад, про людину говорили: жінка, українка, православна – причому ще від 
народження і до самої смерті), то у суспільстві модерну ці «субстанційні» характеристики втратили 
свою непорушність і самоочевидність, і тепер навпаки, намагання їх субстанційно приписувати 
викликають питання і сприймаються як утиск прав особистості. 
                                                      
1 Bauman, Z. (2007). Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press. 
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Концепт множинної ідентичності у соціальній теорії був свого часу запропонований Шмуелем 
Ейзенштадтом для пояснення множинних сценаріїв реалізації єдиного проекту модерну у різних 
країнах1, згодом же його було застосовано Етьєном Балібаром для пояснення феномену подвійного 
громадянства та інших складних версій соціальної ідентичності, властивих громадянам 
Європейського Союзу2. Множинна ідентичність, застосована як модель для впорядкування складної 
соціальної ідентичності, створює можливості для пояснення, як людина може бути одночасно 
учасником кількох соціальних ідентичностей – причому ці ідентичності не змішуються між собою, 
не заперечують одна іншу, а людина звертається до них у режимі переключення з однієї 
ідентичності на іншу. Це відбувається, так ніби людина за потреби міняє паспорт однієї країни 
на паспорт іншої, але зберігає при цьому громадянство обох країн. При цьому людина може 
користуватися мовами обох країн, звертатися до культурних традицій, інституцій обох країн тощо. 
Все це вимагає вищої культури соціальної комунікації, зокрема більш досконалого володіння 
соціальними компетентностями, пов’язаними з міжкультурною комунікацією. 

Сучасна людина може підтримувати доволі складну версію множинної соціальної 
ідентичності, однак при цьому можливі не лише зміни окремих елементів цієї ідентичності, їхнє 
додавання або скасування, але й цілком можливе збереження такого складного профілю соціальної 
ідентичності протягом усього життя людини. 

Втім, не виключено, що ускладнення профілю соціальної ідентичності може призводити 
до певних соціальних напружень і навіть соціальних конфліктів. 

Варто розрізняти основні серед таких можливих конфліктів: конфлікт між різними способами 
отримання ідентичності, конфлікт між рівнями ідентичності, конфлікт інтерпретацій. 

Перший тип конфліктів можна розрізняти, якщо слідувати праці відомого британського 
філософа і політолога Ентоні Сміта «Культурні основи нації». У цій праці Сміт розрізняє три типи 
здобуття національної ідентичності – ієрархію, заповіт і республіку3. Однак ці типи здобуття 
ідентичності можна спостерігати і щодо інших типів ідентичності – не лише щодо нації. 
Наприклад, людина є членом сім’ї як син чи донька своїх батьків, і це сімейна ідентичність, 
отримана у спадок. Коли людина утворює власну сім’ю шляхом укладання шлюбу, тоді це вже 
конституювання нової ідентичності, і вона постає для людини нерідко зовсім інакше, і не лише 
через зміну соціальних ролей або зростання відповідальності. Численні конфлікти між 
невісткою/зятем, з одного боку і свекрухою/тещею, з іншого, є, передусім, конфліктами 
альтернативних способів утвердження власної соціальної ідентичності, яку обидві сторони 
іменують однаково – «сім’я», але по суті це є різними типами соціальної ідентичності, це різні 
сім’ї, які можуть як об’єднуватися в одну сім’ю-родину більш тісно, так і залишатися різними, 
доволі автономними економічно, культурно тощо сім’ями. 

Таким чином, ці конфлікти відображають повсякденні практики множинної ідентичності, 
які були відомі ще з прадавніх часів, однак, не сприймалися у такій якості, оскільки інститут сім’ї 
був нормативно підпорядкований церковним догматам і не підлягав аналізу у своїй 
багатоскладовості, але сприймався як щось гомогенне – доки дотримувалися релігійних приписів. 
Так само у багатьох інших сферах робився наголос на нівелюванні культурних розрізнень як 
бажаній стратегії – одностайність розглядалася у традиційних суспільствах як соціальна чеснота 
(згадаймо дослідження французького соціального теоретика Еміля Дюркгайма щодо механічного 
типу солідарності у примітивних суспільствах4), тоді як культурні розрізнення поставали частіше 
як предмет табу і викорінення. 

З точки зору плинної ідентичності також можна аналізувати різні способи утвердження 
соціальної ідентичності, коли один з них плавно переходить у інший, або у мирне співіснування тих 
типів соціальної ідентичності, які, здавалося би, ще зовсім недавно були гостро конфліктними. 

                                                      
1 Eisenstadt S. N. (1978). Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations.  
New York: Free Press. 
2 Balibar, E. (2004). We, the People of Europe: Reflections on Transnational Citizenship. Princeton & Oxford: 
Princeton University Press. 
3 Smith, A. (2008). The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant, and Republic. Malden, MA: 
Blackwel. 
4 Durkheim, E. (1995). The elementary forms of religious life / translated and with an introduction by Karen E. Fields. 
New York: The Free Press. 
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Конфлікт між рівнями ідентичності пов’язаний з одночасною належністю особистості 
до соціальних спільнот різного масштабу: наприклад, до місцевої громади, нації та цивілізації. Так, 
наприклад, людина може бути уйгуром, громадянином Китаю і мусульманином: кожна з цих 
соціальних ідентичностей сама по собі є цілком безпроблемною, тоді як їхнє сполучення вже може 
набувати як характеру затяжного соціального конфлікту, так і бути достатньо стабільним і 
безпроблемним. Адже більшість китайців є якщо не конфуціанцями, то буддистами, або взагалі 
нерелігійними людьми, членами комуністичної партії. Тому наявність мусульман є швидше 
винятком з правила, аніж правилом для китайців. Належність до народності уйгурів також викликає 
вже етнічні підстави для відокремлення від більшості китайського народу: уйгури на 50-60% 
генетично є європеоїдами, а не представниками азійської раси1. Уйгури також мешкають 
на території Російської Федерації, сучасних Туркменії, Монголії та інших країн регіону – і вони 
цілком можуть прагнути створення власної етнічної держави. Все це – релігійні та етнічні підстави – 
може легко пояснити, чому саме у тій частині Китаю, де проживають уйгури, траплялися соціальні 
напруження і зіткнення з урядовими силовими структурами. 

У цьому випадку не завжди можна уявити собі стан соціальної плинності. Так, у випадку 
релігійної належності така плинність у принципі допустима: так, свого часу більшість уйгурів була 
буддистами, а ще раніше сповідували власну релігію, тоді як на сьогодні більшість з них вже є 
мусульманами. Цілком можна припустити наступні зміни у цьому вимірі, наприклад, втрату 
релігійності молодими уйгурами, як це спостерігається у багатьох інших молодих представників 
інших народів. Однак, якщо взяти етнічну належність, то уявити собі, щоби уйгури відмовилися 
бути уйгурами, а почали ідентифікувати себе як «просто китайці», доволі складно: адже генетику 
не виправиш, і якщо навіть уйгури самі себе перестануть вважати уйгурами, інші китайці, та й 
представники інших націй, продовжуватимуть їх такими вважати. Тут плинність можлива лише 
внаслідок крос-етнічних шлюбів, тобто дуже повільно і з важко передбачуваним результатом. Лише 
радикальні заходи могли би вплинути на етнічно-расову ідентичність: так, свого часу австралійська 
влада у короткий період часу вилучила з сімей австралійських аборигенів практично усіх малолітніх 
дітей і передала їх на виховання у сім’ї переселенців з Європи: ці діти практично втратили свою 
культурну ідентичність і більшість з них згодом укладали шлюби з представниками європейської 
культури і доволі швидко втратили свою вихідну етнічну ідентичність, про яку нині свідчать 
переважно генетичні дослідження. 

Останній випадок підводить до наступного прикладу конфліктів на основі проблемного 
визначення соціальної ідентичності: конфлікту інтерпретацій, який докладно досліджував 
французький філософ Поль Рікер2, а підґрунтя для такого дослідження у сфері досліджень культури 
створив культурний антрополог зі США Кліфорд Гірц3. Коли зникають чіткі об’єктивні ознаки 
соціальної ідентичності, які пропонує традиційне суспільство, з’являються нові, модерні критерії 
ідентичності, які пропонує суспільство модерну – ці критерії базуються на самоідентифікації 
особистості. Відтепер французом цілком може бути і араб, і африканець, і китаєць – якщо вони 
знають французьку і спілкуються нею, знають і поважають культуру і історію Франції, сумлінно 
сплачують податки Французькій державі і не уклінно дотримуються французького законодавства, 
тоді немає ніяких демократичних норм, які завадили би їм стати повноцінними французькими 
громадянами. При цьому ідентичність такого громадянства в усіх інших стосунках буде плинною – 
релігійність і етнічність, гендерна належність і політичні переконання, які могли бути вагомими 
аргументами «за» чи «проти» надання громадянства у традиційному суспільстві, відтепер не мають 
суттєвого значення. 

Як бачимо, плинність, дійсно, стала невід’ємною складовою соціальної ідентичності сучасної 
людини, однак, ніколи не може бути плинною уся її ідентичність, а лише окремі її складові, до того 
ж – не основні для суспільства. Український дослідник європейських ідеологій Володимир 
Єрмоленко зазначає, що «ідеологічні протистояння завжди були в чомусь боротьбою братів-
близнюків… у двох антиподів – наприклад, революції та контрреволюції у ХІХ столітті або нацизму 
                                                      
1 Shuhua Xu; Wei Huang; Ji Qian, Li Jin (April 11, 2008). Analysis of Genomic Admixture in Uyghur and 
Its Implication in Mapping Strategy. American Journal of Human Genetics, 82 (4), 883-889. 
2 Rickoeur, P. (2007) Conflict of interpretations. Essays on hermeneutics edited by Don Ihde; foreword to the new 
edition by Bernard P. Dauenhauer. edition. [New ed.]. imprint. Evanston, Ill.: Northwestern University Press. 
3 Geertz, C. (1973) Interpretion of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books. 
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і комунізму у ХХ столітті – завжди були спільні підвалини»1. В кінці свого дослідження цей автор 
ще більш радикально висловлює свою думку: «…ідеології не стали плинними зараз, вони були 
такими завжди. У два століття свого існування вони, попри ворожнечу, постійно обмінювалися 
ідеями, образами, засадничими метафорами, способами дії та структурою думки. Вони завжди були 
близнюками. Але близнюки ніколи не є ідентичними, нерозрізнювальними та взаємозамінними, 
Вони можуть мати різну долю, попри схожість»2. З наведених цитат стає зрозумілим, що автор 
стверджує, що плинність стосується поверхневого шару ідентичності – нехай навіть таким шаром 
виявляються мало не всі соціальні форми, чи то у його випадку усі ідеологічні форми. Але в основі 
все ж завжди залишається те, що не може бути плинним, на що все ж спираються як на основу: якщо 
ідеології стають плинними, то їх заміщають інстинкти і інтереси: «…жодна ідея не може 
скеровувати наші дії; їх мають скеровувати тільки інстинкти та інтереси»3. Втім, таке твердження 
видається не зовсім точним, адже ідеологія, як визначив ще Маркс, якраз і є усвідомленням 
власного матеріального інтересу, а тому, якщо наші дії спрямовує інтерес – тоді рано чи пізно він 
знайде своє ідеологічне оформлення. Отже, мова може йти не про відмову від ідеологій, а про 
суттєву переоцінку ідеологій, про їхній «ребрендинг», але аж ніяк не про скасування. 

Дійсно, інший український дослідник – Михайло Бойченко – зауважує, що в сучасній Україні 
маємо ситуацію культурної революції, причому чітко видно три головні ідеологічні ніші для 
українських політичних сил: «Наразі очевидні три основних суспільних запити на ідеології в 
Україні. Передусім, це запит на ліву ідеологію з її чітко розробленою програмою захисту інтересів 
трудящих та знедолених. В Україні нині на межі бідності знаходиться більшість населення, яка і 
складає відповідну соціальну базу... По-друге, в умовах війни на сході України відбулося масштабне 
піднесення національної і патріотичної самосвідомості українських громадян. Це утворює 
сприятливі умови для утвердження національної ідеології, а відповідно – до формування чіткої 
перспективи ідеологічного наповнення політики правого спрямування... Нарешті, по-третє, 
політичний центр в Україні цілком законно має посісти соціал-демократична ідеологія... Це цілком 
природно у зв’язку з тим, що Україна офіційно з 2002 року взяла курс на євроінтеграцію, а 
Європейський Союз і був свого часу спроектований, а згодом утворений європейськими урядами 
передусім соціал-демократичного спрямування»4. Таким чином, для ідеологічної визначеності в 
Україні є чіткі об’єктивні підстави, а усі «плинності» ідеологій є лише поверхневими політично-
кон’юнктурними ефектами, які не можуть заперечувати прозорої ідеологічної ідентичності 
відповідно до належності до базових суспільних інтересів. Аналогічну ситуацію, на наше 
переконання, можна виявляти і у інших країнах світу. Ідентифікаційна плинність навіть у такому, 
здавалося би легко змінному просторі, як політична ідеологія, є лише ілюзією, яка не дуже то й 
приховує базову ідеологічну визначеність, яка проступає у динаміці зміни ідеологічної належності 
політичними партіями та окремими політиками. Якщо ж говорити про інші критерії соціальної 
ідентичності, то тут тим більше зустрічаємо підстави про збереження базової стійкої культурної 
«архітектури», про яку говорить Володимир Єрмоленко на початку свого дослідження: «Цивілізація 
має на чомусь триматися, а її правил мають дотримуватися: все її життя, все її само розуміння 
крутиться навколо архітектонічної уяви»5. 

От якраз щодо цієї базової архітектонічної уяви якраз і відчувається прикра лакуна у творчості 
Володимира Єрмоленка: спираючись переважно на сучасну французьку традицію філософування, 
він дивним чином обходить творчість того французького філософа, який зробив чи не найбільший 
внесок у аналіз такої базової, інституційної уяви, яка лежить в основі творення не лише ідеологій, 
але всіх основних соціальних інституцій – Корнеліуса Касторіадіса. Саме Касторіадіс у своїй 
фундаментальній праці «Уявлене встановлення суспільства»6. У цій праці він розкриває 
з використанням геологічних метафор формування інституційних нашарувань як результатів руху 
магми соціальної уяви: закріплення у мові є лише початком тривалих інституційних процесів, 
                                                      
1 Єрмоленко, В. (2018) Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 19. 
2 Єрмоленко, В. (2018). Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА,  
447-448. 
3 Там само, 447. 
4 Бойченко М. (2018). Українська модернізація як культурна революція. Філософія публічного управління, 1, 14. 
5 Єрмоленко, В. (2018). Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 17. 
6 Castoriadis, C. (1987) Imaginary Institution of society. Cambridge: Polity Press. 
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які надають організаційного оформлення і соціально-нормативного характеру діяльності 
колективної свідомості. Згодом, окремі аспекти такої колективної творчості, яка породжує соціальну 
реальність, аналізуватиме також Мішель Маффесолі у своєму дослідженні «Час племен»1, яке, 
до речі також оминув своєю увагою Володимир Єрмоленко. Маффесолі застосовує термін 
«атмосфера» для того, щоби позначити той сталий соціальний простір, у якому можливі, здавалося 
би, довільні зміни соціальних форм, які, втім, ніколи не виходять за межі цієї «атмосфери». Таким 
чином, соціальна уява є тією основою ідентифікації, яка ще потребує свого докладного дослідження, 
адже саме ця уява зумовлює усі можливі модифікації соціальної ідентичності – чи то у режимі 
множинної ідентичності, чи то у режимі ідентичності плинної. 

Як загальний висновок цього огляду, можна стверджувати, що плинна і множинна соціальні 
ідентичності не є взаємно виключними, але є швидше взаємно доповнювальними. Крім того, можна 
висунути припущення, що множинна та плинна соціальні ідентичності набули свої розвинені і 
експліковані форми у останні десятиліття, зокрема – стали предметом спеціального наукового 
дослідження та деталізованої артикуляції. Водночас, самі феномени множинної соціальної 
ідентичності та плинної соціальної ідентичності, вочевидь, існували всю історію еволюції людства – 
у більш чи менш розвинених своїх проявах. Ключовим чинником прискорених змін цих феноменів 
виступає соціальна уява, яка періодично робить їх предметом спеціальної соціальної рефлексії і 
спонукає до більш або менш явних революційних змін соціальної та інституційної структури 
суспільства. 
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ON THE POSSIBILITY OF COMBINING ALTERNATIVE 
TYPES OF MEASUREMENT 

There are many quantities that cannot be measured by applying the standards used in modern 
science. Especially a lot of such quantities are used by the social sciences. The alternative types 
of measurement are used to measure these quantities. Such alternative measurement methods 
include  scaling,  indexing,  testing,  coding,  standardless measurement. Many of  these  types  are 
similar in the mechanism. In many cases, they differ only in name and scope. In the article, the 
possibility of  combining  similar  types of alternative measurements with  types of non‐standard 
measurements, which are used not only in the social sciences but also in the natural sciences is 
examined.  In  the  future  it  is  necessary  to  focus  on  the  careful  development  of measurement 
mechanisms, determining the scope of their application. 
Keywords: measurement, scaling, indexing, testing, coding, standardless measurement. 

Наукою використовується багато величин, які не вимірюються за допомогою еталонів. 
У більшості випадків до них просто неможливо підібрати еталони. Інколи об’єкт вимірювання може 
змінюватися в результаті самого вимірювання. Особливо така проблема стосується вимірювання 
об’єктів у мікрофізиці і у суспільно-гуманітарних науках. Можливість знайти і використовувати 
альтернативні види вимірювання, яка була викликана практичною необхідністю, з’явилася завдяки 
розширенню трактування поняття «вимірювання». Так, крім визначень вимірювання, в яких йдеться 
про застосування еталону вимірюваної величини, існує цілий клас визначень, в яких процедура 
вимірювання розглядається як приписування чисел за певними правилами або як класифікування. 
На нашу думку, визначення, в яких йдеться про вимірювання як про класифікацію (або про 
класифікування) і визначення, в яких йдеться про вимірювання як про приписування чисел 
за певними правилами можна об’єднати в один клас, адже при приписуванні чисел за певними 
правилами відбувається класифікація об’єктів, а класифікація – є логічною операцією, яка теж 
відбувається за певними правилами. Отже, в самому розширеному трактуванні терміну 
«вимірювання» криється можливість розширення вже відомих механізмів вимірювання та пошук 
нових альтернативних способів вимірювання. 

Протягом останніх ста років науковцями було запропоновано багато альтернативних 
еталонному способів вимірювання величин. Серед найпоширеніших способів альтернативного 
вимірювання можна виділити шкалування, тестування, кодування, вимірювання за допомогою 
індексів, тощо. Крім того, в науці існує метод безеталонного вимірювання, який було започатковано і 
випробувано в природничих науках, але який досить швидко розповсюдився в суспільно-гуманітарних 
науках. Серед авторів, які активно розробляли питання про способи і використання альтернативних 
видів вимірювання слід зазначити К. Берку, Н. Ф. Єфімову, В. І. Звоннікова, С. І. Алексєєву, 
М. А. Ступицьку, Н. С. Прокопенка, О. С. Середу, М. Бучіна, В. О. Ядова, М. В. Степанова, 
Ю. М. Толстову, О. В. Попову, І. Д. Ковальченка. Про необхідність, методологію, особливості 
застосування, безеталонного вимірювання йшлося в роботах академіка А. І. Уйомова, 
Г. А. Полікарпова, О. М. Єфімова, В. М. Кутєєва, В. П. Малайчука, А. В. Мозгового, О. П. Пунченка. 

Але слід підкреслити, що більшість альтернативних методів пізнання, які мають різні назви і 
використовуються в різних галузях науки, так би мовити, дублюють одне одного, тобто мають 
однаковий механізм і однаковий спосіб вимірювання. Тому метою даної статті є аналіз існуючих 
альтернативних методів вимірювання і аналіз можливості поєднати їх в один клас безеталонного 
вимірювання на основі подібності механізмів вимірювання. 



ISSN 2533‐4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 136

Серед розповсюджених альтернативних видів вимірювання широко застосовується 
шкалування, вимірювання за допомогою індексів, тестування, кодування, ранжування тощо. 
Найбільш розповсюдженим серед зазначених вище альтернативних видів вимірювання є 
шкалування. Методологами науки було виокремлено чотири види шкал: шкала найменувань (або 
шкала номінальна), порядкова шкала, інтервальна шкала і шкала відношень. Різні типи шкал 
характеризують різні види вимірювань і надають різні за типом та за точністю результати. Так в разі 
використання шкали найменувань інколи числа взагалі не застосовуються або застосовуються як 
умовні позначки. У випадку використання порядкової шкали числа, найчастіше виступають як 
умовна позначка певного класу об’єктів і вказують на відмінність об’єктів. При використанні 
інтервальної шкали числами фіксується різниця між проявами явищ. За допомогою шкали 
відношень можна визначити чотири співвідношення: рівність, ранговий порядок, рівність 
інтервалів, рівність відношень, а числові форми об’єктам приписуються таким чином, що рівні 
відношення між об’єктами у шкалі будуть відповідати рівним відношенням тих чи інших 
властивостей обкатів. В науці шкалування є першим і одним з найчастіше використовуваних 
способів вимірювання. Так розповсюдженими в багатьох галузях є вимірювання за допомогою 
шкали Мооса, шкал англійських адміралів Бофорта, Дугласа, вимірювання стану новонародженої 
дитини за допомогою шкали Апгар, шкала магнітуд Ріхтера та багато інших1. 

Вимірювання за допомогою індексів також є одним з найпоширеніших методів 
вимірювання. Індекси зазвичай визначають і аналізують як відносні величини, які кількісно 
характеризують динаміку сукупностей, яка, в свою чергу, складається з безпосередньо 
неспіввимірних одиниць або частини такої сутності. Найчастіше для вимірювання 
використовують асоціативні показники, які встановлюють подібність між об’єктами, що належать 
до різних сукупностей. Показник черговості вказує на порядок розташування об’єктів 
в сукупності за інтенсивністю проявлення тієї чи іншої ознаки. Асоціативні показники і показники 
черговості зазвичай характеризують якість вимірюваних об’єктів. Показники кількості виражають 
певні міри або ж одиниці вимірювання або його риси і не можуть бути замінені в обраній системі 
іншими показниками. Вимірювання за допомогою найчастіше використовують в політології, 
економіці, соціології й інших суспільно-гуманітарних науках2. 

Іншим розповсюдженим видом вимірювання є тестування. В педагогіці тест виступає 
певним «освітнім стандартом», так би мовити умовним еталоном знань, умінь, навичок, якими 
повинен оволодіти той, хто навчається. Найчастіше цей «освітній стандарт» буває зафіксованим 
в нормативних документах і встановлює обов’язкові мінімальні вимоги до навчання та виховання. 
Тест стає неодмінною частиною освітньої діяльності, яка націлена на виявлення рівня знань і 
об’єктивного оцінювання знань, вмінь та навичок учнів. Критеріально-орієнтовані тести 
складаються так, що всі, хто тестуються, відповідають на одні і ті ж завдання, за однаковий час, 
в однакових умовах і за однаковими правилами. По суті критеріально-орієнтовані тести є деяким 
умовним еталоном рівня знань, з котрим відбувається зіставлення учбових досягнень. 
Нормативно-орієнтовані тести засновані на порівнянні учнів за рівнем їх учбових досягнень. 
В результаті відбувається зіставлення балів кожного учня з результатами інших учнів за для 
отримання рейтингу3. 

Часто такий спосіб вимірювання використовується в психології. Психологічний тест, так як і 
педагогічний, є умовним еталоном, стандартизованою і фіксованою системою випробувань, яка 
дозволяє виявити якісні і кількісні індивідуально-психологічні відмінності. Деякі моделі тесту 
визначають поведінку того, хто тестується, як функцію, змінними в якій є особистість і ситуація. 
Деякі з моделей тесту вимірюють лише імовірність наявності тієї чи іншої властивості і не можуть 
визначити, а разом з тим і вимірити інтенсивність цієї властивості. 

Оскільки вимірювання безпосередньо пов’язано зі спостереженням, так би мовити, воно є 
спостереженням за порівнянням властивості вимірюваного об’єкту з еталоном або ж з деяким 
                                                      
1 Готинян-Журавльова, В. (2012). Класичний погляд на вимірювання за допомогою шкал і потреби сучасної 
науки. Вісник Черкаського університету, 11 (224), 122-127. 
2 Готинян-Журавльова, В. (2015). Про вимірювання у суспільних науках. Актуальні проблеми філософії та 
соціології. Науковий журнал, 5, 44-48. 
3 Готинян-Журавльова, В. (2018). Особливості вимірювання якості знань: філософський аспект. European 
Philosophical and historical discourse, 4 (4), 44-49. 
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умовним еталоном, або зі стандартом, то в деяких випадках вимірювання само представляється як 
деяке дослідження, в ході якого дослідник повинен визначити якісні, а найчастіше кількісні 
характеристики об’єкту вимірювання. 

Крім того, до прямих вимірювань відносять такі види як кодування, вербальна оцінка 
респондентом, наприклад, певної події, числова оцінка, метод індексування, ранжування 
та деякі інші. 

Але слід звернути увагу на певну подібність в механізмах різних альтернативних видів 
вимірювання. Так проглядається подібність в механізмах створення шкал (зокрема, інтервальної 
шкали), нормативно-орієнтовних тестів та індексуванні. Ці методи вимірювання засновані 
на порівнянні двох об’єктів за певними характеристиками. Дещо інший механізм вимірювання 
об’єднує порядкові шкали (такі як, наприклад, шкала Бофорта, шкала Дугласа), критеріально-
орієновані тесті, усна відповідь учня та деякі психологічні тести. В цьому випадку порівнюється 
властивість, яка належить вимірюваному об’єкту, з властивістю, яка обрана як умовний еталон для 
порівняння. Інший механізм об’єднує кодування, шкалу найменувань (таку як, наприклад, шкала 
Апгар) та деякі види тестів. В даному випадку відбувається приписування (або не приписування) 
вимірюваної властивості вимірюваній речі. Основою буде логічна операція дихотомічного поділу 
поняття за наявністю або відсутністю ознаки. 

На наш погляд, слід звернути увагу на подібність механізмів різних способів вимірювання, які 
мають різні назви і використовуються у різних галузях науки. Якщо мова йде про альтернативні 
види вимірювання, то, можливо, слід поєднати всі існуючи методи вимірювання в один клас 
«безеталонного вимірювання», класифікувати їх за способом вимірювання і зосередити увагу 
на удосконалені механізмів вимірювання. 

Проаналізуємо існуючі види безеталонного вимірювання. Нами було виокремлено чотири 
види безеталонного вимірювання1, які відрізняються один від одного механізмами вимірювання. Так 
один з видів безеталонного вимірювання є вид, який засновано на порівнянні вимірюваного об’єкту 
з умовнообраним квазіеталоном. Чому відбувається порівняння з квазіеталоном, замість еталону? 
По-перше, еталон – є чітко визначеним міжнародним стандартом вимірюваної величини. 
Квазіеталон не є міжнародним стандартом вимірюваної величини і найчастіше обирається самим 
дослідником за для певних вимірювань. Квазіеталон може використовуватися лише в декількох 
вимірюваннях. Результат даного виду безеталонного вимірювання може і не мати чисельного 
вигляду, а відношення, яке треба встановити між вимірюваною величиною і квазіеталоном, не має 
бути суто математичним. В основу даного виду безеталонного вимірювання покладена операція 
порівняння (і не лише кількісного, а й якісного) вимірюваної властивості, що належить вимірюваної 
речі, з властивістю, що належить речі, яка обрана як квазіеталон. Абстрагуватися від речей, які є 
носіями властивостей (вимірюваної властивості і властивості, яка обрана як квазіеталонна) в даному 
випадку неможна та й не треба, оскільки, по суті, відбувається порівняння, співставлення двох 
речей, які є носіями цих властивостей.За таким механізмом відбуваються вимірювання 
за допомогою таких інтервальних шкал, як шкала Бофорта, таким чином визначаються рейтинги, 
відбувається дія нормативно-орієнтовних тестів, вимірювання за допомогою індексів. 

Інший вид безеталонного вимірювання заснований на порівнянні вимірюваної ознаки, що 
належить вимірюваному об’єкту, з ознакою, яка обрана як деякий умовний квазіеталон. В даному 
випадку наша увага концентрується саме на властивостях і ми абстрагуємося від об’єктів, які є 
носіями вимірюваної властивості і властивості-квазіеталона. Обидві вони стають ізолюючими 
абстракціями. Як порівняння розуміється не лише кількісне, а й, в першу чергу, якісне порівняння. 
Результат також не потребує лише математичного вигляду, а число найчастіше є умовною 
позначкою. За таким механізмом відбуваються вимірювання за допомогою шкал, зокрема таких, як 
шкала Бофорта, шкала Дугласа, вимірювання якості знань за допомогою крітеріально-орієнтовних 
тестів, усної відповіді учня, деяких психологічних тестів тощо. 

Звернімося до виду безеталонного вимірювання, який засновано на співставленні ознаки 
з вимірюваною річчю, яке має метою визначити: чи належить дана ознака вимірюваній речі, чи 
не належить. Результат даного виду вимірювання може і не бути виражений числом. А якщо вже 

                                                      
1 Готинян, В. (2002) Про одну логічну відмінність еталонного та безеталонного вимірювань. Перспективи. 
Науковий журнал, 2 (18), 71-78. 
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таким є, то число, скоріше відіграє роль певної умовної позначки. В результаті даного 
безеталонного вимірювання відбувається присвоєння певного числа, показника, коду властивості, 
що досліджується. За таким механізмом відбувається кодування, вимірювання за шкалою 
найменувань,зокрема такі вимірювання, як вимірювання за шкалою Апгар, тощо. 

Інший вид безеталонного вимірювання заснований на комбінації ознак, вимірюваних 
властивостей за допомогою яких не лише визначаються певні якості об’єкта, а й визначається сам 
об’єкт1. Таким чином за комбінацією ізоантигенів і ізоантитіл визначаються, а по суті вимірюються 
групи крові людини. Таким чином за комбінацією генів відповідно до законів Г. Менделя в генетиці 
відбувається вимірювання якостей дочірніх особин наступних поколінь при схрещуванні особин, що 
досліджуються. За таким механізмом визначаються фігури простого категоричного силогізму, а 
за ними і результат дедуктивного умовиводу в логіці. 

Висновки. Слід підкреслити, що види альтернативного безеталонного вимірювання, які 
використовуються різними науками, перестали бути винятком і тими видами, які використовуються 
лише тому, що не має можливості застосувати еталонне вимірювання. В багатьох суспільно-
гуманітарних науках (і не лише в суспільно-гуманітарних науках) укорінилися і активно 
застосовуються альтернативні методи вимірювання, зокрема такі як вимірювання за допомогою 
різних видів шкал, індексів, різні види педагогічних та психологічних тестів, кодування, тощо. Крім 
того, в науці існує безеталонне вимірювання, яке складається з різних видів, що розрізняються 
за своїми механізмами, і яке використовується як природничими, так і суспільно-гуманітарними 
науками. Багато з цих видів вимірювань схожі за своїми механізмами і найчастіше відрізняються 
лише назвою і галуззю науки, яка їх застосовує. В статті зазначалась певна схожість у механізмах 
вимірювання за допомогою певних шкал або певних видів тестів, або вимірювання за допомогою 
індексів. Так існує схожість між механізмом виду безеталонного вимірювання, яке засновано 
на зіставлені ознаки з вимірюваною річчю і має за мету визначити: чи належить ознака вимірюваній 
речі, чи ні, з такими альтернативними видами вимірювання як кодування, вимірювання 
за допомогою шкал та інші. Існує певна схожість у механізмах інших видів безеталонного 
вимірювання з певними альтернативними видами вимірювання. 

Альтернативні види вимірювання вже довели, що вони є реально існуючими і часто 
використовуваними методами пізнання. Тому стає дедалі складнішим намагатися зменшити їх 
статус, або порівнювати механізми альтернативних видів вимірювання з механізмом еталонного 
вимірювання, або вказувати на ненадійність результатів цього методу. А тому, на нашу думку, слід 
поєднати схожі за своїм механізмом види альтернативних вимірювань в окремі види і зосередити 
увагу на ретельному вивчені механізмів вимірювання і якості отриманих результатів. Крім того, слід 
ретельно прописати можливі галузі застосування видів вимірювання, чітко визначити статус 
кожного з видів альтернативних вимірювань. Це складатиме перспективу подальших досліджень 
в даній галузі методології пізнання. 
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The  article  actualizes  the  state  of  the modern  education  system  as  an  important  component 
of  society. Through the prism of modern sociological and philosophical approaches (T. Adorno, 
Z. Bauman,  P. Bourdieu),  the  basic  attributes  of  today’s  educational  and  social  reality  are 
critically examined. A key aspect  in  the presented analysis  is  the anthropology of P. Sloterdijk, 
which  is  represented  in  his  so‐called  spherology.  Spheres  are  the  foundations  of  a  person’s 
being, formed on the basis of «training», which main component is the spiritual principle. Thus, 
the  metaphysical  basis  of  human  life  is  «reanimated»,  which  is  not  imagined  today  without 
educational  practices,  in  which  the  main  figure  is  the  teacher.  The  aim  of  the  article  is  to 
intensify philosophical attention to the problems of the transformation of education and the role 
of the spiritual component in the processes of socialization. 
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socialization. 

Постановка проблеми. Можна навести багато прикладів філософської рефлексії щодо 
проблеми умов становленняособистості. В контексті антропологічних розвідок розвивали свої теорії 
представники всіх епох, особливого забарвлення вони набувають у ХХ ст., коли як ніколи 
актуалізуються питання людської свободи, гуманізму, направленості і сенсу життя, а також, під 
впливом стрімких суспільно-культурних змін, сам процес формування і становлення суб’єктивності. 
Провідні течії сучасної філософії демонструють значний вплив марксизму, поглядів Ф.Ніцше та 
психоаналітичної теорії у власних пошукахрозуміння природи людини та того порядку, який вона 
створила і в якому розгортаються події сьогодення. Експлікація визначеної проблеми відбувається 
на межі філософських, психологічних, історичних, педагогічних, соціологічних і політологічних 
здобутків, апелюючи таким чином до всіх можливих шляхів її дослідження. Особливим 
середовищем, що впливає на визначність людського буття є освітнє, яке на думку окремих 
дослідників починається з моменту появи метафоричного способу передачі інформації, розвитку 
комунікації через символи і художні (а не утилітарні) форми поведінки, як прояв відповідних 
когнітивних задатків і здібностей. Освіта і педагогіка, таким чином,інституалізуються і 
супроводжують людство з моменту усвідомлення необхідності в особливій формі передачі знань та 
способу відтворення соціуму. Протягом своєї історії в різних локаціях світу освіта мала відповідні 
особливості. Епоха Просвітництва, яка так часто є об’єктом звинувачень в оманливості обраних 
траєкторій в рефлексіях постмодерну, вносить суттєві корективи в освітню систему, а ХХ ст. 
продукує нові форми, масштаби і педагогічні технології. 

Отже, останнім часом освіта переживає настільки потужні трансформації, що філософія 
не може залишатися осторонь і не піддати ретельному дослідженню процеси, що протікають в одній 
із найголовніших соціалізуючих сфер людства. Але, як показує аналіз філософських доробок в цій 
царині, їх занадто мало, щоб говорити про значну філософську активність в сфері, що відповідальна 
за формування світоглядного потенціалу суб’єктивності, що входить в світ і своєю діяльністю 
зумовлює його майбутнє. В той же час, згідно зі спостереженнями останніх років, освіта все більше 
перетворюється на систему комерційних домовленостей та виконання державного замовлення 
з урахуванням економічних і політичних мотивів. Важлива духовна складова поступово уходить 
з пріоритетів як шкільної, так і університетської освіти, що констатують моніторингові дослідження 
сучасних курикулумів та найбільш популяризованих методів навчання. Все це лягло в основу 
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представленого дослідження проблеми, яку розглянуто через призму основних ідей одного 
із найвідоміших і найоригінальніших мислителів початку третього тисячоліття, головним із аспектів 
філософії якого постає проблема духовності як важливої складової людської суб’єктивності, – 
П. Слотердайка. Таким чином, метою представленої публікації є привернення уваги до духовної 
складової освітнього процесу через аналіз антропології П. Слотердайка. 

Виклад основного матеріалу. Антропологія П. Слотердайка представлена в його відомій 
теорії сфер. Сферологія презентує ідею єдності людини і світу в контексті глобалізації (одна 
з провідних тем міркувань філософа). Філософ використовує власний понятійний апарат, 
стверджуючи про необхідність впровадження нової термінології, бо «нова політика починається 
з мистецтва створювати слова». Так, замість та/або поряд із ключовимпоняттям «світ» пропонується 
вживання поняття «сфера», яке наділено особливим змістом і пов’язане з усім, що не тільки 
створює, підтримує буття, але й вступає в активну взаємодію з людиною, зумовлюючі 
взаємозалежність «людина-сфера», демонструючи гнучкість, пластичність сферичного буття. 

При аналізі антропологічної теорії Слотердайка виникають асоціації з ноосферою 
В. Вернадського, теорією плинної сучасності З. Баумана, габітусу П. Бурдьє тощо. Так, ноосфера, 
створена людською ментальністю, впливає на соціальний порядок, такий собі «кругообіг» впливів. 
Трансформація сучасності З. Баумана також пов’язана із «взаємністю» в системі людське-суспільне, 
коли людське прагнення зміни створеного порядку призводить до змін самої особистості. 
Сучасність у Баумана так само гнучка і пластична, як сфера у Слотердайка, та продукує певні зміни 
соціуму. Але якщо у Баумана першість за мобільністю: «У плинній стадії сучасності осілою 
більшістю керує кочове і екстериторіальна еліта»1 та часом, то у Слотердайка – 
за «трансцендентним відродженням» та простором, а всі негаразди людського існування виникають 
через «забуття сфер»2, винними в чому є субстанційні ідеї Просвітництва та позиція суб’єкта, 
ініційована Р. Декартом.Значення просторових факторів в антропологічному аналізі особливо 
розгорнуто подано в розділі про мікросферічний рівень реальності, що пов’язаний 
із міжособистісною взаємодією та представлений через категорії «внутрішній»/ «зовнішній»(або 
«іззовні» та «ізсередини»). 

Так, через взаємодію з Іншими, формується особистість, що створює власну сферу (пузир), 
в якій живе. Тобто, через соціалізацію відбувається конструювання екзистенційного простору особи, 
коли «внутрішнє» підпадає під вплив «зовнішнього» і навпаки, формуючи власний простір буття. 
Важливість збереження внутрішнього простору людини є причиною для Слотердайка констатувати 
глобалізацію як загрозу захищеному буттю людини. Таким чином, певна «камерність», «інтимність» 
мікросферічного буття презентує унікальність особистісного, але в той же час сукупність 
«унікальностей» утворює макросферічний рівень, людина – просторова істота, що створює кулі і 
в них живе. Отже, предметним полем макросферології є суспільно-історичний світ; з пузирів, як 
базової молекули людських стосунків, утворюються кулі і глобуси (мегарівень буття). 

У контексті нашої теми важливо зупинитися на мікросферічному рівні. Отже, людина входить 
у світ, який їй невідомий і однією з головних екзистенційних потреб суб’єктивностістає потреба 
у безпеці, що у зв’язку з очікуваннями збитків і загроз формує відповідні захисні системи, які 
частково є вродженими, а частково набутими. В цьому контексті антропологія Слотердайка 
ґрунтується на новому розумінні людини, яка має таку систему практик, що допомагають їй 
протистояти певним подіям долі і реагувати на невідворотність смерті. Це так звані імунологічні 
практики, які практикує Homomunologicus – людина нового типу, що утворює нову антропотехнічну 
реальність, формуючи себе, борючись із собою за допомогою того, що Слотердайк називає 
системою тренувань. 

Одним з перших, хто ініціює пошук «практик самості», як системи роботи над собою, над 
духовною складовою суб’єктивності, став М. Фуко. Він занурюється в аналіз античної практики 
«піклування про себе»: «Я думаю, що, можливо, питання epimelcia heautou занадто довго перебувало 
в тіні, куди його відсунув престиж gnothi seauton, та час його з цієї тіні вивести»3, простежує її 
                                                      
1 Бауман, З. (2008). Текучая современность. СПб.: Питер, 240. 
2 Култаєва, М. (2014). Невеличка екскурсія по філософських ландшафтах Петера Слотердайка.  
Філософська думка, 3, 22. 
3 Фуко, М. (2007). Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс  
в 1981-1982 учебном году. СПб.: Наука, 9. 
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продовження у східнохристиянській містичній практиці та актуалізує духовну складову будь-якого 
навчання, виховання та людського буття взагалі. Отже, не «пізнай самого себе», а «піклуйся про 
себе», звертаючись до глибинних основ власної індивідуальності. Слотердайк не тільки підтримує 
таку позицію, він доповнює її й «фізичною складовою», і така «дуальність» стає підґрунтям для 
формування сфер. Сфера – це місце, яке створюють люди і в якому вони існує в якості тих, ким вони 
є; це ефективні з точки зору імунних систем просторові творіння1. 

Як відомо, особистістю не народжуються, нею стають. Пітер Слотердайк також зауважує 
на здатності сфер змінюватися через досвід і навчання, а отже, визнається факт трансформації через 
зовнішній вплив. У своєму творі «Ти мусиш змінити своє життя» він приділяє особливу увагу ролі 
впливу вчителів на еволюцію людства. Так, виходячи з його міркувань, вчителі «тиснуть 
на людство», борючись зі звичками. Отже, освіта – це подолання звичного, «традиційного», задля 
нової якості. Безумовно, «атаки тих, що знають, на тих, що ще не знають», відбувалися в умовах 
опору, коли важко усвідомлювати, що відмова від «hexis, habitus, doxa» та упередженості2 є 
непоганою ідеєю. Але Слотердайк звинувачує «більш пізню школу» в тому, що вона усуває 
«трансцендентальні претензії і чинить спротив уявленню, що за межами школи може існувати щось 
реальне»3. З цього можна зробити висновок, що в сучасній освіті не вистачає «музики сфер». 
Питання щодо відходу освіти від «вищих» цілей і зацикленості на себе самій хвилює дослідників 
протягом всього ХХ ст. і до теперішнього часу. Так, М. Вебер, намагаючись дати відповідь 
на питання як сталося так, що молодь сприймає науку як «царство надуманих абстракцій», далеких 
від реального життя, а та реальність, яка була для Платона грою тіней на стінах печери, 
сприймається як справжня дійсність, робить стислий екскурс в історію, визначаючи Античність як 
добу понять – «шлях до істинного буття», а Відродження як добу експериментів – «шлях 
до істинного мистецтва, тобто перш за все шлях до істинної природи»4, але сьогодні, через 
невиправдані надії Нового часу і метаморфози сучасності, ми втратили те, що лежить в основі 
наукового пізнання: аксіологічне, естетичне, трансцендентне. 

Т. Адорно в своїй лекції «Теорія напівосвіти» зауважив, що «Освіта потребує захисту від 
натиску зовнішнього світу, у певному сенсі – обережного ставлення до одиничного суб’єкту, може, 
навіть наявності шпарин в усуспільнені»5, наголошуючи тим самим на увазі до індивідуальності, 
тонкощів духовного сприйняття світу, що втрачено сучасною освітою: «Безповортне повалення 
метафізики духу поховало освіту під своїми уламками»6. Майже про те саме говорить П. Слотердайк 
в «Критиці цинічного розуму»: «Соціалізація натаскування в школі, як вона сьогодні здійснюється 
у нас, є сприяння глупоті a prioriпісля чого навряд чи можна сподіватися, що навчання змінить стан 
речей на краще. Вже не за горами перетворення життя і школи в абсолютні протилежності: кінець 
віри у виховання, кінець європейської схоластики. Це в рівній мірі лякає і консерваторів, і 
прагматиків, і таємних любителів посмакувати видовище заходу суспільства, і добропорядних 
громадян. В принципі ні одна людина більше не думає, що сьогоднішня освіта вирішить завтрашні 
«проблеми»; скоріше, міцніє впевненість, що вона ці «проблеми» створить»7. 

Критика освіти Слотердайка також перекликається з основними «зауваженнями» в бік 
освітньої системи інших сучасників, починаючи з представників критичної педагогіки (П. Фрейре), 
Франкфуртської школи (хоча марксистсько і постмарксистсько спрямованінапрямки Слотердайк 
вважає застарілими і такими, що дезорієнтують людину у реаліях сьогодення), Б. Рідінгса та інших. 
Ми живемо в суспільстві споживання, мас-медіа, маркетингу, у світі псевдовертикальності, де 
ідентичності складаються з «незаперечних особистісних і культурних лінощів». «Ідентичні особи 
сприймають себе як готові до вжитку (ready- made) і самі крокують до течки з документами під 
широким дахом цінностей з домаганням на визнання. Вони представляють собою інертні системи і 
вимагають їхнього піднесення, наділяючи статусом найвищої культурної цінності усе інертне, 

                                                      
1 Слотердайк, П. (2005). Сферы: Микросферология. СПб.: Наука, 1, 25. 
2 Слотердайк, П. (2014). Ти мусиш змінити своє життя. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2014_1_7> (2019, травень, 25). 
3 Там само, 77. 
4 Вебер, М. (1990). Избранные произведения. Москва: Прогресс, 708. 
5 Адорно, Т. (2017). Теорія напівосвіти, Філософія освіти, 1, 138. 
6 Там само, 139. 
7 Слотердайк, П. (2009). Критика цинического разума. Екатеринбург: У-Фактория, 9-10. 
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що в них осіло»1. Таке існування перетворюється у «звичку», яка підтримується соціальним 
порядком. «Звичка» як слово і як діло, за Слотердайком, – це те, що набуте, засвоєне, схвалене 
оточенням і власним досвідом отримання схвалення від інших, з додаванням закоснілої маси 
привнесених гадок. Це майже те, що П. Бурдьє позначив як «габітус» – система диспозицій, що 
зумовлює практику та уявлення агента, дозволяючи йому соціалізуватися, реагуючи відповідним 
чином на світ. Така система диспозицій – минуле, що проникає у теперішнє та прагне продовжитися 
у майбутньому, актуалізуючись в практиках та внутрішній закон, через який здійснюється закон 
зовнішньої необхідності, є основою впорядкованості, що приписується соціальним практикам2. 

Наведені приклади демонструють певну єдність мислителів сучасності в їх критичному 
ставленнідо організації і тенденцій в розвитку суспільного буття, виділяючи особливу роль освіти і 
особистості в цих процесах. Інститут освіти визнається одним з найпотужніших засобів 
конструювання реальності, який через певний монополізм всередині власної структури здатен 
здійснювати вплив на майбутнє соціуму підтримуючи певний стан в розвитку особистості. Так, 
освіта, на думку П.Бурдьє, «одноосібно» формує потреби в культурній продукції, навчаючи учнів 
задовольнятися тим, що їм пропонується, він визнає той факт, що освіта є тією «інституцією, якій 
довіряють, не перевіряючи», «царицею класифікацій та розташуванням по класах», навчає 
«відмовлятися від неможливого і бажати невідворотного»3. Схожі зауваження висловлює й 
Слотердайк: «Кожна шкільне підприємництво спонтанно розвиває внутрішню вертикальність і рано 
чи пізно утворює систему ступенів, з якої починається становлення «класового» суспільства»4, він 
вимагає реформування освіти, орієнтуючись на створення «габітусіввинахідництва, творчості, 
свободи», а для цього… «необхідно подурнішати». 

Саме з подібної необхідності «подурнішати» (стати не таким розумним) починає свій аналіз 
педагогічного П. Слотердайк, наводячи прикладпро майстра дзен-буддизму і повну філіжанку чаю. 
Звичка, про яку йшлося вище, все, що називається згадуваними «hexis, habitus, doxa», є тим блоком, 
який, якщо залишатиметься непорушним, робить неможливим початок нового навчання. Але саме 
відкриття звичок стало поштовхом до розбудови системи виховання (paideia), а згодом й появи 
відповідної освітньої структури. 

Педагога П. Слотердайк порівнює з дресирувальником, бо за «всім повчанням криється 
дресирування. Через це справжня історія педагогіки є також спільною історією дітей та тварин»5. 
Сьогоднішня освіта дійсно продовжує підтримувати сталі, перевірені механізми педагогічних 
практик, навчаючи набувати ідентичності, бо в певному суспільстві, як системі правил і 
структурних взаємозв’язків, не може бути «свавілля». Саме тому ми шукаємо «точки перетину» 
власного самовідчуття та реальності, часто просто зупиняючись на конформізмі, бо він робить 
життя «зручнішим» для всіх. Неможна сказати, що всі згадані критичні зауваження не почуті. 
Сучасні реформи орієнтовані на особистісні потреби, зміну комунікацій і практик педагогічного 
дискурсу, але «звичка» часто проявляється в тому, що П. Слотердайк назвав «лінощами». На його 
думку, справжнім стає той, хто вміє їх долати через практику зміни себе, хто «переходитьвід 
простого оформленого буття на бік формуючого буття» і повинен «перевершити своє пристрасне і 
габітуальне життя, а також своє життя серед власних уявлень». В своєму інтерв’ю 2012 року 
філософ каже про те, що сьогодні «Ми радше намагаємось зробити егалітарне вирівнювання між 
тими, хто має найвищі досягнення і тими, хто не досяг нічого... Доба антропологічного розрізнення 
для нас в основному завершена». Для того, щоб змінити це становище (яке не може бути 
задовільним через свою духовну непродуктивність, що підтримує «лінощі», в той час, як людство 
рухає «довгий ряд духовних та атлетичних екстремістів, які у минулих тисячоліттях визначили 

                                                      
1 Слотердайк, П. (2014). Ти мусиш змінити своє життя. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2014_1_7> (2019, травень, 25). 
2 Бурдье, П. (1998). Структура, габитус, практика. Журнал социологии и социальной антропологии 
<http://www.old.jourssa.ru/1998/2/4bourd.html> (2019, квітень, 14). 
3 Бурдье П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений. 
<http://bourdieu.name/content/burde-universitetskaja-doksa-i-tvorchestvo-protiv-sholasticheskih-delenij>  
(2019, травень, 20) 
4 Слотердайк, П. (2014). Ти мусиш змінити своє життя. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2014_1_7> (2019, травень, 25). 
5 Там само. 
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образ людства»), необхідно напружуватись. «Ви недостатньо напружені!» – активно зауважує 
Слотердайк, спостерігаючи, що «більшість тягнеться не вгору, а метушиться внизу»1, спонукаючи 
цим закликом розвиватися, воліти, мріяти, мати цілі і виходити за межі «ідентичності», долаючи 
свої духовні «лінощі», що замикають людину в повсякденних традиціях габітусу. 

Висновки. Свою відому сферологію Слотердайк починає з опису того, як дитина бавиться 
мильними кульками, поступово проводячи метафоричні аналогії з актом «вдування» дитиною 
життєвої потенції, частки себе в кульку і актом творення людини Богом, який «вдунув в лице її 
подих життя, і стала людина душею живою» (Книга Буття 2, 4-7). Ця символічна аналогія наводить 
на думку про ті глибинні основи буття, які не тільки закладені чимось більшим, ніж звичайна 
майстерність творця,який створює реальність, але й вимагають своєї підтримки, без якої світ 
перетворюється на купу «глиняних творінь». Ми надихаємося, створюємо власні сфери і горизонти, 
але без Іншого нам важко наповнюватися творчим подихом, бачити і мати сміливість заглядати 
в світ метафізичного, що відкриває обрії. Одними з агентів цієї духовної практики людства є 
вчителі, саме вони здатні направляти і відкривати, надихати і «штовхати», бо така вже в них місія. 
Можливо, Пітер Слотердайк через свою активну позицію філософа, що закликає «напружуватися» 
(або згадаймо «піклування про себе») не тільки будує власну антропологічну систему свого 
ідеального сферичного буття, не тільки підштовхує моноліт освітньої системи повернутися 
до здатності «вчити здивуванню» через орієнтацію на життя поза її межами, а й є одним з тих, кого 
він назвав «людьми у високих культурах», які опікуються тим, «щоб культурний час був часом 
духовних взірців». 
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