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Oleh Kaluhin 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8485-9060 
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine 

THE CONFLICT OF CO-EXISTENCE:  
CHURCH VERSION OF THE HISTORY  
AND TEACHING OF ARCHEOLOGY & HISTORY  
OF PRIMITIVE SOCIETY IN KHARKIV UNIVERSITY 
(XIX – BEGINNING OF XX CENTURY) 

Олег Калугін 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна 

КОНФЛІКТ СПІВІСНУВАННЯ: ЦЕРКОВНА ВЕРСІЯ ІСТОРІЇ  
І ВИКЛАДАННЯ АРХЕОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА У ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
(ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 

The article considers the church attitude to the teaching of archeology and the history of primitive 
society in the universities of the Russian Empire in the XIX – early XX century. The author illustrates 
the relationship of church history dogmatic provisions with progressive scientific doctrines, using 
the example of Kharkiv University. 
The author points out that the church version of history and biblical teachings remained dominant 
in the first half of the XIX century. The deviations from this version were not allowed at that time. 
Significant attention was paid to students’ religious and moral education in Kharkiv, where (likewise 
in other educational institutions) a completely providential view of history was prevalent. Historical 
writings made by students and graduates of Kharkiv University, prove the statement above. 
The researcher emphasizes that there was no confrontation between archeology and church history 
or theology in the first half of the XIX century, because archeology and “history of primitive society” 
as university courses in the present day meaning, were just about to develop or were absent. 
However, "church archeology" appears in theological schools, and it was considered as a part of the 
liturgy, while the term "archeology" was referred to ancient times. The second half of the XIX ct. and 
the beginning of the XX centuries were marked by the rapid development and formation 
of archeological doctrine, meanwhile the Russian Empire began to hold archeological congresses, 
where the issue was discussed regarding the relationship between the church and archeology. There 
was no uniformity and consistency in the relationship between the church and the scientific 
community. The author reports, that the church was ready to accept the existence of the Stone Age 
in human history. However, they unequivocally objected the Theory of Evolution, which asserts the 
descent of man from ape. The clergy tried to use archaeological evidences to prove their biblical 
dogmas. The universities gradually introduced archeology or archaeological related disciplines. 
However, in the Kharkiv University it faced some difficulties, because there was a lack of lecturers 
and specialists who could provide competent level of education in this area. Scientific researches 
continued to be conducted on the field of archeology and history of primitive society. Nevertheless, 
teaching lagged behind science, despite the reduction influence from church side. 
Keywords: archeology, history of primitive society, church, Kharkiv University, teaching. 

Вплив церковного вчення на університетську систему освіти у Російській імперії був достатньо 
сильним, що відчувалося і в Харківському університеті. Релігія мала особливий державотворчий 
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статус – історія країни, процес її духовного і культурного становлення були тісно пов’язані 
із православ’ям. Воно було ідеологічним символом влади, основою національної самосвідомості і 
уособлювало національні традиції. У ХІХ – на початку ХХ століття у Російській імперії без участі 
православної церкви було практично неможливо вирішити деякі завдання суспільного розвитку, 
передовсім в сфері початкової освіти і виховання. У цей же час відбувається процес становлення і 
бурхливого розвитку таких наук як археології та історія первісного суспільства, які мала право 
зайняти важливе місце в університетських навчальних курсах. 

Згідно Університетського статуту 1804 року передбачалось створення факультету моральних і 

політичних наук, до якого входили також дві кафедри – церковної історії та догматичного і 

повчального богослов’я1. Однак, заміщення цих кафедр не вважалось пріоритетним. 

У Московському, Харківському, Казанському і Петербурзькому університетах довгий час ці кафедри 

були вакантними2. Так, у Харківському університеті така кафедра залишалася вільною протягом 

15 років «через брак гідних кандидатів». Заповнити ці вакансії було досить складно, оскільки 

новоутворені кафедри знаходилися у відомстві Міністерства народної просвіти, яке не мало у своєму 

розпорядженні спеціалістів-богословів, а викладачі, які були залучені із церковних навчальних 

закладів мали бути визнані університетськими вченими3. У 1806 році до Ради Харківського 

університету звернувся пастор з Померанії Вільде з проханням прийняти його на роботу професором 

православного богослов’я, але університет відмовив, посилаючись на те, що «іноземець не може 

бути професором богослов’я в російському університеті»4. 

Таким чином, можемо стверджувати, що церква не мала вирішального впливу на початковому 

етапі розвитку університетів в Російській імперії, у першу чергу увага приділялась світській науці. 

Втім, ніхто не заперечував біблійні положення, конфлікту між археологією та історією первісного 

суспільства не було, адже вони тільки розпочинали своє становлення. 

Важливе значення мало релігійно-моральне виховання студентів Харківського університету. 

Відсутність богословської освіти дуже турбувала попечителя Харківського учбового округу 

З. Я. Карнєєва, тому він дав вказівку інспектору студентів тимчасово взяти на себе обов’язки 

професора богослов’я. Однак успіху така задумка не мала. Уже в червні 1817 року попечитель 

З. Я. Карнєєв запросив протоієрея Афанасія Могилевсього (1774-1850) у вільний для нього час, а саме 

о 8 годині ранку, перед літургією у неділю та святкові дні проводити зі студентами бесіди релігійного 

змісту5. У 20-х роках ХІХ століття він став викладачем богослов’я, яке згідно розкладу за згадками 

сучасників розпочиналось о сьомій годині ранку чотири рази на тиждень6. Однак його лекції не мали 

особливої популярності. Як зазначає студент І. І. Боровиковський, «Взагалі вплив на нас 

Могилевського був ні теплий, ні холодний»7. 

Слід також відмітити, що у лютому 1819 року вийшло розпорядження міністра духовних справ 

і народної освіти князя О. М. Голіцина про обов’язкове запровадження в усіх університетах лекційних 

курсів для «набуття достатніх відомостей в богопізнанні і християнському вченні, тільки істотних 

і необхідно потрібних для кожної людини взагалі»8. 

У 1819 році у типографії Харківського університету була надрукована книга випускника 

університету, вчителя історії Слобідсько-Української (Харківської) гімназії Степана Єсикорського 

«Всемирная история, расположенная по народам, сокращенная в пользу детей». Вона являла собою 

 
1 Петров, Ф. А. (2002). Формирование системы университетского образования в России: Российские 

университеты и Устав 1804 года. Москва: Издательство Московского государственного университета, 1, 281. 
2 Вишленкова, Е. А. (1998). Духовная школа в России первой половины XIX века. Казань: Издательство 

Казанского университета, 8. 
3 Сухова, Н. Ю. (2012) Церковная история как богословская дисциплина в контексте исторического образования 

в синодальный период. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 4 (47), 26. 
4 Харьковский университет (1908). Историко-филологический факультет Харьковского университета 

за первые сто лет его существования (1805-1905). Харьков: Типография Адольфа Дарре, 23. 
5 Там само, 2. 
6 Ничпаевский, Л. (2010). Воспоминания о Харьковском университете, 1823-1829 годы. Харківський 

університет ХІХ-початку ХХ у спогадах його професорів та вихованців. Харків: Сага, 1, 83. 
7 Боровиковский, И. И. (2010). Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете 

за полстолетия назад. Харківський університет ХІХ-початку ХХ у спогадах його професорів та вихованців. 

Харків: Сага, 1, 90. 
8 Министерство народного просвещения (1866). Сборник распоряжений: 1802-1834. Санкт-Петербург, 1,  

347-348. 
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цілком провіденційне трактування історії людства. Посібник побудований за схемою «питання – 

відповідь». Учнів націлюють на те, що тільки Бог має відношення до основних періодів історії, саме 

Божа воля є рушієм всіх історичних процесів. На питання: «Що Ви знаєте про створення світу?», 

вчитель відподає: «Бог створив світ за єдиній своїй всемогутності і премудрості ... і в шостий день 

створив Адама і Єву»1, тобто він переповідає основні положення Біблії. Наступне питання «Що ви 

знаєте про довговічне життя перших людей і яка тому була причина?», відповідь: «Перші люди жили 

по 800 років ... чому причиною вважають повітря, помірність в їжі, а більше всього промисел 

Божий». У продовження цього питання наступне: «Який рід діяльності вони вели?», відповідь: 

«Здебільшого пастуший: вони винайшли мистецтва і художества...»2. Російський історик 

М. І. Карєєв бачив в такому розумінні історії нав’язування історичним подіям внутрішньої 

одноманітності, планомірності, розумності і доцільності3. Звичайно, розглядаючи історію 

з провіденційної точки зору, у таких розповідях не було місця результатам тогочасних наукових 

пошуків у галузі археології та історії первісного суспільства. 

Цілком подібне трактування зустрічаємо ще в одному доробку 1822 року С. Єсикорського 

«Опыт исторической очевидности промысла Божия у всех народов и во всех веках»4, яке було також 

надруковано в університетській типографії. Це була урочиста актова промова перед учнями 

Слобідсько-Української гімназії, своєрідна апробація наукового дослідження, що було достатньо 

популярно в першій третині ХІХ століття. 

У 1820 році була підготовлена спеціальна інструкція для вищих навчальних закладів імперії, 

перший пункт якої стверджував: «мета уряду в освіті студентів полягає у вихованні вірних синів 

православної церкви, вірних підданих правителя…». Ще у цьому документі містилися рекомендації по 

викладанню навчальних дисциплін, де основний наголос зроблений на ролі церковних вчень. 

Беззаперечними у суспільстві імперії у першій половині ХІХ століття були Біблійні розповіді 

про створення світу і походження людини. Свідченням цього є параграф 190 «Статуту про цензуру» 

1826 року, складеного міністром народної освіти О. С. Шишковим. У ньому зазначалося: «Будь-яка 

шкідлива теорія, така, як, наприклад, про первісний звірячий стан людини, нібито природній, ... і 

тому подібні, аж ніяк не повинна бути схвалена до друкування …»5. 

Доводить панування церковного вчення у гуманітарній сфері і вплив релігії на розвиток 

наукової думки у цей період університетське видання 1820 року «Сочинения и переводы студентов 

Императорского Харьковского университета, читаные 1820 года, июня 30 числа по окончании 

экзаменов их». Одразу у першій промові студента, вільного слухача, у майбутньому професора, 

Матвія Протопопова (1794-1857) «Об отношении религии к государству», зазначено було таке: 

«…у релігії прихована безцінна таємниця непорушності царств земних ... у ній полягає джерело 

політичного життя великих поколінь»6. Далі здобувач з філософської точки зору намагається 

трактувати певні історичні зміни у народів та країн, доводить, що в основі всього лежить релігія, 

іншого він зовсім не бере до уваги «Що може виробляти подібні чудеса? Що може вселяти героїчні 

почуття народам? Це є священна Релігія ... Релігія, яка становить основну умову об’єднання і руху 

сил наших ... Релігія, яка є загальна приналежність і глибокодумних вчених і самих простолюдинів ..., 

вона становить верховне умова з’єднання і руху сил наших…»7. У наступному надрукованому виступі 

студента Самойленкова «О том, сколь необходимо познание истории для нашего образования» знову 

спостерігаємо той самий погляд на історичний процес «…вона являє нам ті нещастя, яким 

піддавалися давно зниклі народи, помічаючи, що вони завжди відбувалися від того, народи слідували 

 
1 Есикорский, С. (1819). Всемирная история, расположенная по народам, сокращенная в пользу детей. 

Содержащая в себе древнюю историю, т.е. от сотвоения мира до падения Римской империи. Харьков: 

Университетская типография, 1, 3. 
2 Там само, 4. 
3 Кареев, Н. И. (1887). Основные вопросы философии истории. Санк-Петербург: Изд. Л.Ф.Пантелеева, 276.  
4 Есикорский, С. (1822). Опыт исторической очевидности промысла Божия у всех народов и во всех веках. 

Речь, произнесенная при публичном испытании учеников Слободско-Украинской гимназии. Сочинения и 

переводы студентов Харьковского университета. Харьков: Университетская типография.  
5 Формозов, А. А. (1986). Страницы истории русской археологии. Москва: Наука, 176. 
6 Харьковский университет (1820). Сочинения и переводы студентов Императорского Харьковского 

университета, читанные 1820 года, июня 30 числа по окончании экзаменов их. Харьков: Университетская 

типография, 2. 
7 Харьковский университет (1908). Историко-филологический факультет Харьковского университета 

за первые сто лет его существования (1805-1905). Харьков: Типография Адольфа Дарре, 5. 
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прагненню своїх порочних пристрастей ... Навпаки вони прибували в мирі, коли діяли та жили 

по внутрішній чесності ... оскільки тільки чесність може зробити окремих людей і цілі народи 

щасливими»1. Те ж саме доводить і «Утренняя песнь Богу» студента Петровського2. 

У розподіл лекцій на 1831/1832 навчальний рік по історико-філологічному факультету був 

включений курс антропології по кафедрі географії і етнографії, однак попечитель дав розпорядження 

замінити його курсом психології3. Це може свідчити про недовіру до такого роду нових дисциплін. 

Уже в 30-х рр. ХІХ століття у Російській імперії почала формуватись церковна археологія як 

навчальна дисципліна в якості допоміжної до літургіки4. Її викладання розпочалося в духовних 

навчальних закладах. Так, згідно Статуту духовних семінарій 1839 року церковну археологію 

викладали в поєднанні з літургікою. Був складений навіть навчальний посібник «Церковная 

археология в вопросах и оглавлениях»5. Як зазначає дослідник О. Є. Мусін, поширення поняття 

«церковна археологія» відбулося після видання перекладу з латини роботи Йозефа Бінгмана про 

стародавні церковні християнські пам’ятки6. Ця книга сприяла зростанню інтересу освіченого 

суспільства до церковних старожитностей, усвідомлення специфіки цих знахідок для історії та 

культури. Вчений О. П. Голубцов взагалі зазначав, що до поняття «церковна археологія» може бути 

включено абсолютно все, що колись існувало у церкві, а зараз вийшло із використання або 

трансформувалось в інші форми7. Однак, у Російській імперії до революційних подій 1917 року 

для позначення наукової галузі, яка вивчає «матеріальну» історію християнства часто 

використовували термін «церковні старожитності»8. 

Показовою по відношенню церкви до науки є ситуація із дисертацією М. І. Костомарова 

«Про причини та характер унії в Західній Росії», яка склалася у Харківському університеті 

у 1842 році. Захист так і не відбувся через повідомлення Харківського архієпископа Іннокентія 

Борисова. Не дивлячись на те, що зауваження стосувалося декількох невдалих висловів, роботу так і 

не допустили до захисту. «Я почав доводити історичну справедливість моїх думок, а Валицький 

запитав Інокентія, як розуміти його заперечення – у цензурному або ж тільки у вченому сенсі. 

Інокентій сказав, що єдино у вченому, а ніяк не в цензурному»,9 – зазначає М. І. Костомаров у своїх 

спогадах. Не дивлячись на це, за дорученням Міністерства народної освіти дисертація підлягала 

знищенню. Хоча за згадкою сучасника відомого історика Ф. К. Неслуховського «Костомаров був 

людиною віруючою, релігійною і строгии виконавцем православного статуту...він говорив, що якщо 

вже вірити, то вірити всьому, що вчить церква»10. 

Дослідник О. О. Формозов зазначав, що інформація про пошуки залишок первісних людей 

за кордоном періодично з’являлась на сторінках російських журналів таких як «Живописное 

обозрение», «Библиотека для чтения», «Вестник естественных наук» та особливо «Горный журнал» 

протягом 1829-1838 років11. Однак після цього наступає певна перерва, і до 1857 року у відповідній 

пресі не було опубліковано жодної праці російських авторів або перекладів статей іноземних вчених. 

 
1 Там само, 41. 
2 Там само, 90. 
3 Там само, 28. 
4 Мусин, А. Е. (2004). Церковная археология в России второй половины ХІХ-начала ХХ века и ее место в системе 

отечественной археологии и охраны культурного наследия. Невский археолого-историографический сборник: 

К 75-летию кандидата исторических наук А. А. Формозова. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 

университета,79. 
5 Церковная археология в вопросах и оглавлениях (1839). По книге, именуемой Новая скрижаль, для употребления 

в духовных семинариях. Санкт-Петербург: Синод. тип. 
6 Мусин, А. Е. (1993). К вопросу о перспективах изучения русской церковной культуры в российской археологии. 

Археологические вести. <http://annales.info/rus/small/cerkarh.htm> (2020, жовтень, 20). 
7 Голубцов, А. П. (1995). Из чтений по Церковной Археологии и Литургике. Азбука веры 

<https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Golubcov/iz-chtenij-po-tserkovnoj-arheologii-i-liturgike-arheologija-mesta-

molitvennyh-sobranij-istorija-tserkovnoj-zhivopisi/> (2020, жовтень, 01). 
8 Беляев, Л. А. (2010). Христианские древности: Введение в сравнительное изучение. Санк-Петербург: 

Алетейя, 10. 
9 Костомаров, Н. И. (2010). Студенчество и юность. Первая литературная деятельность. Харківський 

університет ХІХ-початку ХХ у спогадах його професорів та вихованців. Харків: Сага, 1, 197. 
10 Неслуховский, Н. Ф. (2010). Из моих восоминаний. Харківський університет ХІХ-початку ХХ у спогадах 

його професорів та вихованців. Харків: Сага, 1, 235. 
11 Формозов, А. А. (1986). Страницы истории русской археологии. Москва: Наука, 176. 
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На думку вченого, подібна тема була під забороною і закрита для друку1. Прикладом цього може бути 

ситуація зі статтею тогочасного дослідника – краєзнавця В. К. Гутцейта, лікаря і палеонтолога-аматора 

«Об ископаемых Курской губернии», де автор, посилаючись на Біблію, писав про виникнення людини, 

але зазначав, що до того розвивались різні форми і види представників тваринного і рослинного світу. 

Представники Міністерства освіти звернули на неї увагу, було зазначено, що уявлення деяких геологів 

не співпадають з біблійною космологією2. За наказом імператора Миколи І неофіційна частина журналу 

«Курские губернские ведомости», де вийшла стаття, стала підлягати глибшій загальній цензурі. Згідно 

розпорядження Санкт-Петербурзького цензурного комітету, виданого у 1854 році, зазначалося, що 

цензура повинна була заперечувати будь-які думки, які могли суперечити церковним традиціям. 

Такі постанови демонструють достатньо суворий контроль держави за професійними 

університетськими вченими і викладачами, тому не дивно, що початок вивчення первісного суспільства 

пов’язаний із діяльністю краєзнавців-аматорів. 

Наприкінці 50-х – початку 60-х рр. XIX ст. у контексті загального підвищення інтересу 

до освіти і науки було поставлено питання про розширення богослов’я в структурі університетської 

знання. Слід зауважити, що ще при розробці Статуту 1863 виявилося протиріччя в розумінні того, що 

собою представляє церковна історія в університетах – це дисципліна богословська або історико-

філологічна. У відгуку на проект Статуту митрополит Філарет (Дроздов) (1782-1867) звертав увагу 

на те, що передбачувана факультетська підготовка по кафедрах церковної історії виявляє їх розуміння 

«не як богословських ... а як історико-філологічних», але церковна історія, на його думку, поза всяким 

сумнівом, належить «до кола наук богословських», отже, підготовка викладацьких кадрів для цих 

кафедр повинна здійснюватися в духовних академіях3. 

Сучасний дослідник В. В. Скирда вказує, що на початку 50-х років ХІХ століття 

археологічними дослідженнями у Харківському університеті майже ніхто не цікавився4, хоча одразу 

наводить інформацію про професора Харківського університету М. Т. Костиря (1818 – 1853), який, 

не дивлячись на короткий період роботи в університеті, проявив зацікавленість археологією і хотів 

привернути увагу громадськості до цієї науки. Його перші дослідження пов’язані були 

з м. Переяславль, у результаті чого було складену «Записку об археологических поисках 

в Переяславле в 1851 г.»5. Однак цікавим для нас є те, що саме цей науковець у своїй статті «Об учено-

литературной деятельности в Харькове» охарактеризував працю єпископа (згодом – архієпископа) 

Харківського і Охтирського Філарета (1805 – 1866) «Историко-статистическое описание Харьковской 

епархии», яка, за словами професора, була «історія цілого краю у фактичному, статистичному, 

ієрархічному і археологічному відношенні», дійсно історія «…у строгому значенні цього слова». Книга 

священослужителя видана у п’яти частинах, чотири з яких містять археологічний матеріал. 

Максимально дослідивши всю необхідну інформацію Філарет описує у своїй роботі всі відомі йому 

кургани та городища повітів Харківської єпархії, додаючи відомі легенди та народні перекази 

стосовно окремих цих археологічних пам’яток. За словами В. В. Скирди, це взагалі була перша праця, 

яка містила дані про археологію Харківщини та взагалі на теренах Російської імперії вона була 

достатньо прогресивною, адже подібних праць у науковому доробку було зовсім небагато. 

Не дивлячись на свій духовний сан, Філарет за свої за розвідки був удостоєний членства у таких 

наукових товариствах, як московське Товариство історії та старожитностей російських (1847), 

імператорське Російське археологічне товариство6. 

У 1850-1858 рр. професором богослов’я, логіки та психології у Харківському університеті був 

протоієрей Павло Іванович Лебедєв (1807 – ?). Його лекції з православного богослов’я не особливо 

користувалися популярністю і для того, щоб залучити і зацікавити студентів викладач вдавався до певних 

насміхань та жартів, піддаючи таким чином сумніву Закон Божий. Наприклад, говорячи про створення 

 
1 Там само, 177. 
2 Там само, 178. 
3 Герасимов, О. (1998). История церкви в системе научных дисциплин в Российских университетах.  

XIX вежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, 1, 354. 
4 Скирда, В. В. (2015). Археологічна наука в Харківському університеті (1805-1920 рр). Харків: ХНУ  

імені В. Н. Каразіна, 41.  
5 Там само, 40. 
6 Скирда, В. В. (2015). Археологічна наука в Харківському університеті (1805-1920 рр). Харків: ХНУ  

імені В. Н. Каразіна, 41. 
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світу, зазначав: «у другий день Господь Бог, як оповідають, створив твердь або видиме небо; але як відомо 

в даний час, ніякої тверді не існує! Отже, що ж створив Господь Бог в цей день? Нічого!»1. 

Показовим є те, що у 1866 році Міністерство народної освіти направило професора богослов’я 

Московського університету М. О. Сергієвського (1827-1892) об’їхати світські вищі навчальні заклади 

з метою розробки нової навчальної програми для викладання богослов’я і вироблення заходів 

боротьби з безвір’ям студентів. Бачимо, що моральному вихованню на принципах християнської 

духовності приділяли значну увагу. Слід відмітити, що у робочому плані богослов’я займало 

15 відсотків навчального часу студентів. Навіть для самого викладача це було також велике 

навантаження. Так, у 1865 році при інспектуванні богословських кафедр в університетах 

М. О. Сергієвським, виявилося, що університети не мають пропозицій щодо кандидатів на кафедри 

церковної історії. Аналіз документів спеціальної комісії, створеної для розгляду подібних проблем, 

дозволяє виявити причини цієї ситуації. Перш за все, як і раніше, не було ясності, у підпорядкуванні 

кого знаходилася підготовка кандидатів на ці кафедри. Комісія визнала, що цей процес обов’язково 

повинен відноситися до опіки Святійшого Синоду2. 

Після появи вчення Дарвіна, як уже зазначалося, розпочалася широка дискусія. Церковні кола 

не сприймали цю теорію. Показовою цьому плані є робота Серафимова, яка вийшла друком 

у 1866  році, «Библейское учение о природе и ее отношение к творцу и человеку», де говориться про 

непохитність ідеї створення людини Богом3. Однак наукові розробки Дарвіна користувалися 

популярністю в наукових колах. Про них було відомо і у Харківському університеті. Так, студент 

медичного факультету 1869-1871 рр. Й. В. Аптекман (1849-1926) у своїх спогадах зазначає, що ім’я 

«Дарвін» у студентському колі було на слуху, його вимовляли особливим тоном, у першу чергу 

старшокурсники-природники. Враження від праці «Походження видів» характеризує як «величайший 

памятник человеческого гения». Ця наукова розробка вплинула на світогляд студента наскільки, що 

він пише: «Не виходив з дому, не відвідував лекції, не будучи в змозі відірватися від книги. Моє духовне 

життя відтепер отримало потужний поштовх у чіткому напрямку. І від цього напрямку 

я не ухилявся вже»4. 

У 60-х роках на історико-філологічному факультеті на перше місце виходять дисципліни, які 

були пов’язані з проблемами сучасності, а класична філологія, навпаки, втрачає своє значення. Також 

спостерігається філософське осмислення фактів науки. Якщо раніше в лекторі цінували 

красномовство, вміння справити зовнішнє враження, то тепер, навпаки, в студентській аудиторії 

зростало скептичне ставлення до гучних, але пустих фраз. Вище тепер цінувалась простота, ясність, 

доказовість5. 

У 60-70-х роках ХІХ століття почалося порозуміння церкви із вченими. Представники 

церковних кіл були готові погодитися на існування кам’яного віку, але не такого тривалого як це 

уявляли науковці, також заперечувалося походження людини від мавпи. 

У 1878 році вийшла друком праця церковного історика О. П. Лєбєдєва (1845-1908) «Попытка 

Дарвина помирить свою теорию с религиозно-нравственным чувством христианина», де він зазначав, 

що «… ця теорія не чужа почуттю кровожерливості. Дарвін досить ясно розуміє, що релігійна і 

моральна симпатія людини, наскільки остання дорожить своєю гідністю і своїм християнським 

переконаннями не може позитивно ставиться до його теорії»6. Також автор наголошував на тому, що 

релігійні почуття людини і моральні устої не можуть бути порушені словами вченого. Однак, найбільша 

дискусія і заперечення у нього пов’язані з еволюційним положення про походження людини від мавпи. 

Ця робота яскраво ілюструє відношення церкви до історії первісного суспільства. 

 
1 Леваковский, Н. (1917). Университет пятидесятых годов. Харківський університет ХІХ-початку ХХ у спогадах 

його професорів та вихованців, Харків: Сага, 1. 428. 
2 Герасимов, О. (2008). История церкви в системе научных дисциплин в российских университетах XIX в. 

Актуальные проблемы новейшей истории русской церкви. <https://pstgu.ru/download/1281268245.gerasimov.pdf> 

(2020, Серпень, 11). 
3 Серафимов, А. А. (1866). Библейское учение о природе и ее отношение к творцу и человеку. Духовный 

вестник. Харьков, 9, 10. 
4 Аптекман, О. В. (2010). Записки семидесятника. Студенческие годы. Харківський університет ХІХ-початку 

ХХ у спогадах його професорів та вихованців. Харків: Сага, ІІ, 75. 
5 Эймонтова, Р. Г. (1993). Русские университеты на путях реформы. Москва: Наука, 132. 
6 Лебедев, А. П. (1878). Попытка Дарвина помирить свою теорию с религиозно-нравственным чувством 

христианина: (К характеристике англичан). Москва: Университетская типография, 1. 
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У 1869 році друком вийшла лекція магістра ботаніки Харківського університету (у цьому ж році 
він став доцентом) Густава Шперка (1840-1870) «О распределении полов у растений и о законе Дарвина: 
природа не терпит постоянного оплодотворения». У передмові викладач вказує, що до друку цієї лекції 
його підштовхнуло те, що, не дивлячись на новизну теми і важливість піднятих питань, про це не було 
нічого написано у вітчизняній літературі1. Г. Шперк у кінці підсумовує: «… більш повний виклад 
відносин і застосування цього закону забрало б у мене занадто багато місця, але і зазначеного досить, 
щоб оцінити його важливе значення і побажати повної і всебічної розробки»2. 

У 1879 році у Москві повинна була відкритися Антропологічна виставка під егідою Товариства 
любителів природознавства, антропології та етнографії при Московському університеті, однак не все 
суспільство сприймало таку подію повністю позитивно. Напередодні відкриття виставки 
до Міністерства народної освіти надійшло декілька скарг стосовно «негожих і недопустимих 
замислів». Після чого зі сторони уряду була видана вказівка про усунення частини експонатів 
із вітрин. Занепокоєний цим А. П. Богданов вирішив піти на співпрацю із церквою. Він запросив 
оглянути виставку митрополита московського Макарія, автора книги «Історія російської церкви». 
Відгук священнослужителя був достатньо позитивний, особливо його зацікавили археологічні 
знахідки, тому він заявив, що нічого проти релігії не виявив. А. П. Богданов згодом зазначав, що 
виключно науковий характер виставки і її наукова цінність для стародавньої історії Росії дали 
можливість огляду її вищими представниками церкви3. 

Слід зазначити, що таке порозуміння продовжувалось недовго. Після вбивства російського 
імператора Олександра ІІ у 1881 році розпочався період реакції. Показовим у цьому плані є виступ 
на VII археологічному з’їзді в Ярославлі магістра богослов’я та доцента (згодом професора) Духовної 
академії О. Д. Бєляєва з доповіддю «Значение книги Бытия для археологии». Його основний посил 
полягав у тому, що кам’яний період в історії людства був, але зовсім недовго. Доповідач намагався 
також підкріпити деякі біблійні легенди археологічними матеріалами. Однак, успіху доповідь 
не мала – багато учасників з’їзду виступили проти його основних тез. Після повернення О. Д. Бєляєв 
дав звіт про відвідини археологічного зібрання, а згодом навіть написав статтю, яка була надрукована 
у журналі філософсько-богословського напряму, що виходив у Харкові, «Віра і розум». Стаття 
трансформувалась у книгу «Характеристика археології». Професор зазначав, що «первісні 
старожитності стали викликати жвавий інтерес, і доісторична археологія зайняла панівне 
становище серед інших галузей археології»4, тобто він позитивно сприймав розвиток археологічної 
науки, але вважав її зовсім молодою, щоб перевернути уявлення людини і вплинути на біблійні 
основи. Навпаки, деякі археологічні знахідки він намагався використати для підтвердження основ 
Біблії5. Критика археології, особливо первісної історії, з його була достатньо жорсткою6. Він закликав 
повернутися до традиційного сприйняття історичних подій, спиратися на Біблію. Його розвідка є 
достатньо показовою у плані характеристики взаємовідносин церкви та археології. Однак цікавим є 
той факт, що, не дивлячись на достатньо агресивну критику, О. Д. Бєляєв був не проти відкриття 
кафедр археології в університетах Російської імперії, які могли б сприяти розробці теорії цієї науки, 
визначити її основні терміни та задачі, звісно тільки під пильним контролем духовенства. 

На засіданні історико-філологічного факультету Харківського університету від 12 грудня 
1879 року факультет прийняв рішення про поділ предметів на загальні для всіх, спеціальні і додаткові. 
Саме до загальних на 1 курсі відносили богослов’я7. Тобто бачимо, що, не дивлячись на науковий 
прогрес, богословські основи залишалися у студентських аудиторіях. 

У грудні 1902 року факультет дозволив професору А. М. Краснову (1862-1914) читати курси 
з антропології та етнографії студентам 1 курсу, однак лекції так і не відбулися. В 1901 році факультет 
рекомендував курс приват-доцента Покровського з антропології8. 

 
1 Шперк, Г. Ф. (1869). О распределении полов у растений и о законе Дарвина: природа не терпит постоянного 

самооплодотворения" (в "Приложение к растительному царству"). Харьков: Университетская типография. 
2 Шперк, Г. Ф. (1869). О распределении полов у растений и о законе Дарвина: природа не терпит постоянного 

самооплодотворения" (в "Приложение к растительному царству"). Харьков: Университетская типография, 31. 
3 Формозов, А. А. (1986). Страницы истории русской археологии. Москва: Наука, 194. 
4 Беляев, А. Д. (1890). Характеристика археологии. Харьков, 6. 
5 Там само, 24. 
6 Там само, 64. 
7 Харьковский университет (1908). Историко-филологический факультет Харьковского университета 

за первые сто лет его существования (1805-1905). Харьков: Типография Адольфа Дарре, 111. 
8 Там само, 30. 
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Остаточний розрив із традиційними освітніми положеннями у Російській імперії був 

документально оформлений Декретом Раднаркому від 23 січня 1918 року «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви»1. 

Таким чином, можемо стверджувати, що церква не мала одноманітного положення 

до викладання археології та історії первісного суспільства. Однозначно панівними у першій половині 

ХІХ століття були біблійні вчення. Духовенство мало великий вплив на вищу школу, що було 

пов’язано з існуванням кафедр богослов’я та історії церкви. Відхилення від релігійних догм 

не допускалося, тому священнослужителі не визнавали наукових положень стосовно історії 

первісності. Відношення до археології почало змінюватися у результаті появи у духовних закладах 

церковної археології, яку спочатку розглядали як частину літургіки. Тільки термін «археологія» 

використовували для позначення давніх часів. Однак церковна археологія як навчальна дисципліна 

не стала окремим предметом в університетах, що ми прослідкували на прикладі Харківського 

університету. У другій половині ХІХ століття ставлення церкви до археологічної науки почало 

змінюватися. Взаємовідносини церковного і археологічного активно обговорювалися 

на археологічних з’їздах. Та духовенство не визнавало вчення про первісну історію, про еволюцію 

людини. Але у цей час влив церкви на академічне життя стає меншим. В університетських аудиторіях 

все частіше лунали на лекціях прогресивні точки зору. Але викладання відставало від науки. 
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Постановка проблеми. Радянська політична ідеологія передбачала процес поступового злиття 

усіх народів та народностей які проживали на теренах СРСР. Таке злиття повинно було 

супроводжуватися національно-культурним знеособленням і нав’язуванням населенню єдиних 

загальносоюзних ідей та цінностей, які б мали бути об’єднуючими факторами при формуванні так 

званого «радянського народу». Такими об’єднуючими факторами, радянські ідеологи-теоретики 

вважали єдину політичну (комуністичну) ідеологію, суспільно-побутовий устрій, єдині 

загальнолюдські цінності тощо. Одним з найважливіших об’єднуючих чинників була російська мова. 

Вона вважалась головною мовою в Радянському Союзі, мовою міжнаціонального спілкування, 
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яку вивчали усі, без винятку, громадяни СРСР, незважаючи в котрій із союзних республік ті 

проживали. Отож, загальносоюзна ідеологічна політика з вивчення російської мови, нав’язування 

неслов’янському населенню СРСР єдиних тогочасних комуністичних суспільно-побутових парадигм 

й стали основною причиною приїзду на навчання в Україну – в Луцький державний педагогічний 

інституті імені Лесі України молоді з Узбекистану в 1966 році. 

Мета дослідження полягає у тому, аби об’єктивно та всебічно відобразити минуле узбецької 

студентської спільноти в місті Луцьку (тогочасна Українська РСР) в останній третині 60-х – 

на початку 70-х років ХХ ст. Реалізація поставленої мети передбачає виконання наступних завдань: 

– комплексно дослідити окремі аспекти тогочасної освітньої політики, які стали причиною 

приїзду студентів з Середньої Азії на Волинь у досліджуваний час; 

– проаналізувати особливості навчально-виховного процесу, який спеціально був розроблений 

для студентів з Узбекистану; 

– пояснити значення та роль здобуття студентами з Середньої Азії вищої освіти в Українській 

РСР у контексті загальнорадянської асиміляторсько-русифікаційної політики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спеціальних науково-історичних досліджень цієї 

теми не проводилося, проте згадки про зазначену тематику неодноразово трапляються у науково-

публіцистичних виданнях, статтях, рубриках, тезах доповідей, які присвячені історії окремих закладів 

вищої освіти1. Серед них слід відзначити колективні монографії: «Нариси історії Волинської обласної 

партійної організації» (1968 р. вид.)2 і «Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки 

(Нарис історії)» (1992 р. вид.)3, науково-популярному виданні «Професори Волинського 

національного університету імені Лесі Українки» (2010 р. видання)4. 

Також окремі відомості про навчання студентів із Узбекистану в педагогічних інститутах 

Української РСР розміщені на сайтах деяких сучасних українських закладів вищої освіти5. 

Виклад основного матеріалу. У жовтні 1964 р. після зміни партійно-державного керівництва 

в СРСР та приходу до влади Л. Брежнєва асиміляторські тенденції і русифікація населення ще більше 

посилились. Одним із чітких виразників цього процесу було покращення викладання та збільшення 

кількості навчального часу на вивчення російської мови в освітніх закладах, особливо це було 

помітно в союзних республіках Середньої Азії (Узбецькій РСР, Туркменській РСР, Киргизькій РСР, 

Таджицькій РСР і Казахській РСР). Для більшості місцевого (корінного) населення, російська мова 

була чужою і складною, але володіння нею значно розширювало соціальні можливості й перспективи 

тамтешнього неслов’янського населення, тож його більшість сприймала ідею вивчення російської 

мови як об’єктивну й закономірну річ. Проте в середині 60-х рр. ХХ ст. вчителів російської мови і 

літератури в середньоазіатських союзних республіках, які б володіли російською і місцевою 

національною мовою, усе ще не вистачало. Тому у вищих ешелонах КПРС було вирішено 

у найближчі роки залучити деякі педагогічні інститути Російської РФСР та Української РСР 

до підготовки й випуску вчителів російської мови і літератури для закладів середньої загальної та 

середньої спеціальної освіти середньоазіатських республік. 

Варто зауважити, що у той же час в Узбецькій РСР існували заклади вищої освіти, які займались 

підготовкою вчителів російської мови і літератури, – Узбецький республіканський державний 

педагогічний інститут російської мови та літератури, Ташкентський державний педагогічний інститут 

імені Г. Нізамі, Хорезмський державний педагогічний інститут в м. Ургенч, Бухарський державний 

педагогічний інститут імені Ф. Ходжаєва, Термезький державний педагогічний інститут імені М. 

Айбека та інші ЗВО. Проте вони не могли впродовж найближчих декілька років випустити тисячі 

 
1 Сірак, І. І. (1990). З історії філологічного факультету. Минуле і сучасне Волині. Освіта. Наука. Культура: 

тези доповідей та повідомлень ІV Волинської історико-краєзнавчої конференції. Присвячено 50-річчю ЛДПІ 

ім. Лесі Українки. Частина І. (м. Луцьк, 13–14 квітня 1990 р.), 20-25. 
2 Алексєєва, Н. Л., Замлинський, В. О., Заброварний, Б. Й., Швидак, О. М. (1968). Нариси історії Волинської 

обласної партійної організації. Київ: Політвидав України, 240. 
3 Михайлюк, О. Г., Заброварний, Б. Й., Кудь, В. О., Українець, Л. К. (1992). Луцький державний педагогічний 

інститут імені Лесі Українки (Нарис історії). Львів: Світ, 19. 
4 Цьось, А. В., Сірук, Н. М., Турчик, С. В., Коцан, І. Я. (2010). Професори Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 56. 
5 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (2020). Навчально-науковий інститут філології, 

перекладу та журналістики <http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/fukyltetu/filologichnij>.  

(2020, листопад, 16).  
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вчителів цієї спеціальності1. Також досить вагомою причиною була ідеологічна складова: радянська 

влада прагнула підготувати майбутніх освітян уже без національних (середньоазіатських) культурно-

ментальних рис і особливостей. Фактично за роки навчання студенти повинні були асимілюватись і 

русифікуватись у слов’янському соціалістичному середовищі. Додатковою причиною направлення 

студентів на навчання за межі Узбецької РСР став руйнівний землетрус, який відбувся в столиці 

республіки – у м. Ташкенті – 26 квітня 1966 р. й залишив без даху над головою близько 300 тис. осіб 

та завдав руйнувань понад 36 тис. житлових і громадських будівель2. 

Отож, між Узбецькою РСР, з одного боку, та Російською РФСР і Українською РСР, з іншого 

боку, велися спеціальні перемовини щодо вирішення цього питання. Також перемовини відбувались 

і на урядовому рівні: між Радою Міністрів Узбецької РСР та Радою Міністрів Української РСР 

за посередництвом Ради Міністрів СРСР, відбувалося й профільне міжміністерське листування 

з цього приводу. Згодом на міжреспубліканському урядовому рівні були узгоджені організаційні 

моменти підготовки вчителів російської мови та літератури конкретно для середніх навчальних 

закладі, переважно для загальноосвітніх шкіл Узбецької РСР. Отож, за результатами таких договорів 

було складено перелік педагогічних інститутів України, які мали прийняти студентів на навчання 

з Узбекистану. До цього списку увійшли: Полтавський державний педагогічний інститут імені 

В. Короленка3, Ніжинський державний педагогічний інститут імені В. Гоголя, Херсонський 

державний педагогічний інститут імені Н. Крупської4, Вінницький державний педагогічний інститут 

імені М. Островського5, Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут імені 

В. Затонського6, а також Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки7. 

Влітку 1966 р. в Самаркандському державному університеті імені А. Навої відбувались вступні 

випробування абітурієнтів, які бажали вступити на навчання за спеціальністю «Російська мова та 

література». Слід зауважити, що до складу вступних екзаменаційних комісій входили викладачі-

екзаменатори з Української РСР, Білоруської РСР та Російської РФСР. Ті вступники, які мали хоча б 

мінімальний рівень знань з російської мови і літератури або здібності до її вивчення та успішно 

складали вступні випробування, – зараховувались до спецгруп для подальшого відправлення 

на навчання за межі Узбекистану. Отож, до початку 1966/1967 н. р. в українські педагогічні інститути 

прибули уже сформовані групи студентів-першокурсників на навчання8. 

Ще в квітні 1966 р. було узгоджено, що на початку 1966/1967 н. р. Луцький державний 

педагогічний інститут імені Лесі Українки прийме на І курс 25 студентів з Узбекистану9. Проте 

в серпні 1966 р. в Луцьк прибула група узбецьких студентів у кількості 30 осіб: 25 юнаків та 5 дівчат. 

За національністю – 22 узбеки, 4 таджики та по-одному українцю, росіянину, татарину і корейцю, які 

на момент набору проживали в Узбекистані. За віком: 2 народжені у 1945 р., 1 – 1947 р., 5 – 1948 р., 

17 – 1949 р. та 5 у 1950 році. Достеменно відомо, що половина з них були уродженцями 

Сурхандарʼїнської та не менше ніж 4 Хорезмської області Узбецької РСР. Також в групі узбецьких 

студентів був кореєць Р. Шин (1948 р. н., уродженець Джалакудуцького району Андижанської області 

Узбецької РСР) та українець В. Сабіров – народився у 1948 р. в місті Дніпродзержинськ (сучасне 

Кам’янське) Дніпропетровської області (Українська РСР), але загальноосвітню школу закінчив 

у місті Ургенч Хорезмської області10. 

 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 746, Арк. 47. 
2 Васильченко, Г. (1966, 31 серпня). Ласкаво просимо. Радянська Волинь, 3. 
3 Год, Б. В., Єрмак, О. П. (2011). Полтавський педінститут у 1960-1980-их роках. Історична пам’ять. 

Науковий збірник. Полтава, 1 (25), 111-134. 
4 Бєляєв, Ю. І., Мішуков, О. В., Федяєва, В. Л., Самсакова, І. В. (2007). Херсонський державний університет. 

Історичний нарис (1917-2007). Херсон: Видавництво ХДУ, 151. 
5 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2020). Історія університету. 

<https://vspu.edu.ua/index.php?p=history>. (2020, листопад, 16). 
6 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (2020). Літопис університету. 

<http://kpnu.edu.ua/istoriya-universytetu/litopys-universytetu>. (2020, листопад,16). 
7 Бондаренко, Г. В. та інші (1990). Літопис пам’ятних подій. З історії Луцького державного педагогічного 

інституту імені Лесі Українки (1940-1990). Бібліографічний покажчик. Луцьк: Р-ВВ Волинського 

облполіграфвидаву, 16. 
8 Вельма, Л. (1991, 11 червня). Зустріч через двадцять років. Радянська Волинь. 3. 
9 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 94, Арк. 102. 
10 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 97, Арк. 55-58. 
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Вступна кампанія 1966/1967 н. р. на російському відділенні історико-філологічного факультету 

Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки мала свої особливості. У зв’язку 

з тим, що на навчання повинна була прибути група студентів з Узбекистану, зменшилась кількість 

набору місцевих абітурієнтів, а це значно підвищило прохідний бал для місцевих вступників, тож 

на спеціальність «Російська мова і література» їх було зараховано менше ніж у попередні роки, але 

з вищими оцінками1. Така ситуація стала приводом для незадоволення певної кількості місцевих 

абітурієнтів, які не змогли вступити на ту ж спеціальність, оскільки узбецькі студенти становили 53 % 

від кількості зарахованих першокурсників на спеціальність «Російська мова і література» і 9,2 % 

від загальної кількості вступників в інститут2. 

У серпні 1966 р., в день першого приїзду узбецької групи студентів в Луцьк, відбулась урочиста 

їх зустріч, а ректор інституту Д. Цимбалюк особисто зустрічав першокурсників. Наприкінці серпня 

для них була влаштована невеличка екскурсія містом, а також студенти-новобранці побували 

на ювілейному вечері, присвяченому 110-річчю з дня народження І. Франка. Вони були поселені 

в студентському гуртожитку таким чином, щоб в одній кімнаті проживали по одному приїжджому 

студенту та двох, або трьох корінних студентів – українців, або росіян. Це спеціально було зроблено 

для того, аби студенти неслов’янських національностей переймали побут, звичаї, а головне могли 

постійно чути російську мову для її кращого засвоєння. По суті це і був один із елементарних 

побутових виразників асиміляторського процесу3. 

Уже з вересня 1966 р. розпочалось навчання. Для викладачів кафедри російської мови і кафедри 

російської і зарубіжної літератури така специфічна педагогічна діяльність була, певною мірою, 

дидактичним викликом-експериментом, адже досвіду викладання дисциплін для неслов’янських 

студентських аудиторій практично не було ні у кого з викладачів. Складнощів додавало й те, що 

значна частина узбецьких студентів не володіла на достатньому рівні навіть розмовною російською 

мовою, не кажучи уже про граматичні структури чи фонетико-орфоепічні аспекти мови. Тож така 

особливість узбецьких студентів вимагала розробки спеціального індивідуального навчального 

плану, який укладався та корегувався уже безпосередньо в ході навчального процесу. Особливість 

цього плану полягала у тому, що він передбачав п’ятирічний термін навчання, тоді як інші студенти 

здобували ту ж спеціальність за чотири роки. Ще однією методичною особливістю цього плану було 

відведення великої кількості навчального часу на теми з фонетики та орфоепії російської мови задля 

вироблення навичок хорошої розмовної мови. Для цього викладачі використовували магнітофони, 

диктофони та іншу звукозаписуючу й звуковідтворюючу апаратуру. Також з цією метою студенти 

переглядали фільми та прослуховували російськомовні пісні4. 

У 1967/1968 н. р. відбувся другий набір студентів з Узбецької РСР. Цього разу до Луцька 

прибула група студентів в кількості 25 осіб, але згодом троє студентів вибуло: А. Мадієв – перевівся 

на навчання в Термезький державний педагогічний інститут імені М. Айбека у зв’язку 

з несприйняттям вологого волинського клімату, що негативно відобразилося на його здоров’ї, 

У. Якубов через складне матеріальне становище родини змушений був залишити навчання. 

На початку 1969 р. він уже закінчив курси водіїв у м. Термезі. Наступний студент був відрахований 

за неуспішність. Отож, з 22 студентів, які залишились з набору 1967 р., налічувалось 11 узбеків, 

7 татар і 4 таджики. За статтю: 12 чоловіків і 10 жінок. Більшість з них були з багатодітних сімей5. 

До кінця січня 1969 р., коли студенти 1966 р. вступу навчались на ІІІ курсі, уже вибула майже 

третина від кількості їх набору – 9 осіб: 5 з них перевились в інші заклади вищої освіти (В. Сабіров 

і К. Юлуашев у Хорезмський державний педагогічний інститут в м. Ургенч, туди ж, через 

несприйняття клімату, перевівся А. Курязов, О. Рахматулаєва одружилася і перевелась  

в Термезький державний педагогічний інститут імені М. Айбека, Н. Джепарова також через 

несприйняття клімату, – перевелась в Херсонський державний педагогічний інститут імені 

Н. Крупської). Х. Нуралієв змушений був залишили навчання восени 1967 р. через хворобу батька. 

Решту двох було відраховано з інституту за неуспішність, з них Р. Аллабергенов згодом був 

призваний на службу в радянську армію6. Впродовж наступних п’яти місяців відбулось ще незначне 

 
1 Вельма, Л. (1991, 11 червня). Зустріч через двадцять років. Радянська Волинь. 3. 
2 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 97, Арк. 29. 
3 Васильченко, Г. (1966, 31 серпня). Ласкаво просимо. Радянська Волинь. 3. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166, Оп. 15, Спр. 6984, Арк. 26. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 193, Арк. 6-7. 
6 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 193, Арк. 4. 
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відсіювання студентів узбецької спільноти. Тож станом на 12 липня 1969 р. ІІІ курс закінчило 

19 студентів, а ІІ курс – 21 студент1. 

Приступаючи до навчання студентів з Узбекистану й формування у них норм російської 

літературної вимови, викладачі кафедри російської мови, перш за все, намагались виявити типові 

помилки при вимові. З’ясувалося, що студенти твердо вимовляють м’які приголосні звуки і суфікс 

«ть» в невизначеній формі дієслова, а також часто плутають звуки «ш» на «ж», «с» на «ц» і не завжди 

розрізняли тверді і м’які приголосні: «и»–«і». Усі ці фонетичні й граматичні незнання й невміння 

відображались в усній і писемній мові студентів-азіатів. Тому викладачам довелося працювати у двох 

напрямках: 1) усунути неправильності у вимові, пов’язані з особливостями фонетичного складу 

узбецької мови; 2) проводити навчання норм російської літературної вимови. Посилену увагу 

викладачі звертали на російськомовні звуки, яких немає в узбецькій мові (м’які приголосні), 

засвоєння яких, особливо, важко давалося студентам. Для цього педагоги застосовували спеціальні 

фонетико-орфоепічні тренувальні вправи на різницю у вимові звуків, також студенти напам’ять 

вивчали приказки, прислів’я, скоромовки, крилаті вислови, сентенції і вірші, оскільки в римованому 

тексті слова та їх вимова краще запам’ятовувались2. 

З метою розвитку усної і писемної мови педагогами застосовувалися різні методи, зокрема 

перекази уривків невеликих художніх творів російської класичної і радянської прози. Практикувались 

й усні перекази переглянутих кінофільмів. До прикладу, студенти переглядали екранізацію роману 

Л. Толстого «Війна і мир», а на заняттях переповідали сюжет. Також писали власні твори невеликого 

обсягу на теми: «Моя республіка», «Наш інститут» і твори на довільні теми3. 

Особливо складно для узбецьких студентів давались деякі теоретичні лінгвістичні навчальні 

дисципліни: «Старослов’янська мова», «Історична граматика російської мови», «Вступ 

до мовознавства» та інші. Тому, в 1968/1969 н. р. тематичне наповнення цих предметів було значно 

зменшене та спрощене. Спрощеною була й подача навчального матеріалу з фонетико-орфоепічної 

діалектології російської мови, оскільки у студентів виникала плутанина цих тем з нормами 

літературної вимови4. 

Навчальний план і програми передбачали написання курсових робіт. Беручи до уваги те, що 

на початкових курсах студенти-азіати ще недосконало володіли російською мовою, викладачам 

доводилось складати спеціальні теми для написання курсових робіт таким чином, щоб вони містили 

російську (чужорідну) і національну складову. Оскільки звичайні теми курсових робіт були надто 

складними й незрозумілими. До прикладу: «Лексичні запозичення з тюркських мов у сучасній 

російській мові», «Російська наукова термінологія в узбецькій мові», «Спільні художні риси 

російської та узбецької радянської літератури» тощо5. 

Уже після закінчення ІІІ курсу (1966 р. набору) студенти В. Зотов, І. Якубов, З. Харасова, 

Ж. Нормулінов і Р. Шин майже вільно володіли російською мовою, могли самостійно підготувати 

доповідь, написати реферат, змістовно виступити перед аудиторією. Значні успіхи демонстрували 

С. Пулатова, О. Машарипов, Н. Турсунов, К. Ахмедов, Ш. Абдурахманова, Е. Кадиров і Н. Кунгратов. 

Ще вісім студентів уже добре розмовляли російською мовою, розрізняли м’які і тверді приголосні 

звуки, майже завжди правильно їх вимовляли, мали значний лексичний запас, але граматична 

структура мови їм давалась складно, особливо часові форми і вживання родів. Найбільш старанними 

й наполегливими студентами були В. Зотов, Н. Турсунов, Ч. Назаров, С. Тиміров, А. Раджабов, 

Н. Кунгратов, С. Пулатова. Були й такі, які не надто виявляли бажання до навчання. До прикладу, 

студенти ІІІ курсу закінчили V семестр навчання (зимова сесія) та склали іспит з «Сучасної російської 

мови» з такими результатами: 2 «відмінно», 10 «добре» та 8 «задовільно»6. 

У той же час студентська група ІІ курсу (1967 р. набору) була досить неоднорідною 

в навчальному аспекті. В ній з 21 студента, семеро (З. Алікберова, Р. Курняєва, Д. Насипова, 

Д. Сагідова, Р. Хадирова, М. Шакірова і А. Шамієва) майже вільно володіли російською мовою, 

оскільки на батьківщині вони закінчували російськомовні школи. Решта студентів закінчували школи 

з національною (узбецькою) мовою викладання, тому їм навчання давалось складніше. До прикладу, 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 193, Арк. 14-15. 
2 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 191, Арк. 99-100. 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 191, Арк. 101. 
4 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166, Оп. 15, Спр. 6984, Арк. 28. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 191, Арк. 65. 
6 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 191, Арк. 96–97. 
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на осінньо-зимовій сесії ІІ курсу студенти склали іспит з «Вступу до мовознавства» з наступними 

оцінками: 1 «відмінно», 9 «добре» і 11 «задовільно». 

Помітною була тенденція, що студентами-азіатами простіше засвоювались і більше 

їм подобалися літературознавчі навчальні дисципліни, аніж лінгвістичні. До прикладу, у 1969 р. 

на іспиті 23,8 % студентів-азіатів ІІ курсу отримали оцінку «відмінно» з «Російської літератури 

ХVІІІ ст.», а з «Сучасної російської мови» лише 14,2 %. З тієї ж групи студентів 3 особи отримали 

оцінки «відмінно» з «Вступу до літературознавства», тоді як з «Вступу до мовознавства» таку ж 

оцінку отримала лише єдина Д. Насипова1. Відтак, 12 грудня 1968 р. на засіданні Ради історико-

філологічного факультету, викладач М. Гребенніков пропонував додати в деякі літературознавчі 

дисципліни вибіркові теми з узбецької літератури2. Тому вже у 1969 р. в навчальному плані з’явився 

спецкурс «Література народів СРСР», який викладав І. Сірак. Більшості студентам з Узбекистану цей 

спецкурс подобався3. 

У квітні 1969 р. кафедра російської та зарубіжної літератури і студенти-філологи готувались 

до внутрішньофакультетської конференції «Образ Леніна в радянській літературі». До цієї події були 

залучені й студенти-азіати, а деякі з них підготували доповіді: «Ленін в узбецькій літературі» та «Ленін 

в таджицькій літературі»4. Завдяки наполегливій праці більшості викладачів, узбецькі студенти щоразу 

краще оволодівали російської мовою та знаннями і вміннями з літератури. Тож за плідну педагогічну 

діяльність шестеро працівників Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки 

постановою Міністерства освіти Узбецької РСР № 8 від 16 травня 1969 р., були нагороджені значком 

«Відмінник освіти Узбецької РСР»: ректор Д. Цимбалюк, проректор з навчальної і наукової роботи – 

С. Церковницький, декан історико-філологічного факультету – О. Михайлюк, старший викладач 

кафедри російської і зарубіжної літератури – Л. Оляндер, асистент кафедри російської мови – 

М. Паталаха і асистент кафедри російської і зарубіжної літератури – Н. Зубер5. 

Буденне (позанавчальне) життя студентів з Узбекистану проходило як і в інших студентів. 

Проживали вони в студентському гуртожитку, харчувались в їдальні та буфеті, які розташовувались 

неподалік від інституту. Часто отримували посилки з Узбекистану, якими батьки та родичі передавали 

інжир, фініки, цитрусові, гранати, горіхи, курагу та інші солодощі, тож ділились ними з місцевими 

студентами6. Вечорами разом з українською молоддю готувались до занять, юнаки спільно переглядали 

футбольні матчі, грали в шахи тощо. В основному вели себе толерантно, тактовно, не порушували 

дисципліну й субординацію7. На початку квітня 1969 р. в актовому залі Луцького державного 

педагогічного інституту імені Лесі Українки відбувся концерт оркестру народних інструментів 

державної філармонії Узбецької РСР, який був ініційований узбецькими республіканськими органами 

влади8. В червні 1970 р. кращі студентки ІІІ курсу (набору 1967 р.) – З. Алікберова, Г. Буранова 

і Д. Насипова за безкоштовними студентськими путівками побували на курорті на Чорному морі9. 

Як пригадує тогочасна завідувач канцелярією педагогічного інституту Р. Левчук, «хлопці 

з Узбекистану запрошували українських дівчат на побачення, разом відвідували кіно, театр, усі були 

молодими, жартували, ходили на танці». Були випадки, що між українською та узбецькою молоддю 

складались любовно-романтичні стосунки10. Тогочасна студентка-волинянка А. Зубко (нині Грищук), 

яка навчалась паралельно на одному курсі зі студентами узбецької групи, так пригадує того самого 

єдиного українця з узбецької групи В. Сабірова: «Він був молодий і красивий, настільки 

симпатичний, що подобався, напевно, усім дівчатам з нашого факультету»11. 

Відкритої міжетнічної конфронтації між місцевими і приїжджими студентами не було,  

проте єдиний зафіксований випадок відбувся в грудні 1967 р., коли на парті  

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 191, Арк. 98–99. 
2 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 202, Арк. 38 зв. 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 202, Арк. 45. 
4 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 202, Арк. 50. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 193, Арк. 12. 
6 Свідчення Левчук Раїси Павлівни, 1937 р. н., прож. м. Луцьк Волинська обл., запис від 16.11.2019 р. 
7 Свідчення Кудя Вадима Олексійовича, 1927 р. н., прож. м. Луцьк Волинська обл., запис від 10.03.2020 р. 
8 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 191, Арк. 105. 
9 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 230, Арк. 7. 
10 Свідчення Левчук Раїси Павлівни, 1937 р. н., прож. м. Луцьк Волинська обл., запис від 16.11.2019 р. 
11 Свідчення Грищук Ангеліни Іванівни, 1949 р. н., прож. с. Вільхівка Горохівський р-н Волинська обл., 

запис від 08.07.2018 р.  
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в аудиторії № 46 з’явились написи, які демонстрували можливу неприязнь між місцевими 

та узбецькими студентами1. 

У той час заклади освіти повинні були плекати й виховувати у свідомості своїх вихованців 

«радянський інтернаціоналізм» та формувати у них розуміння культурної і ментальної єдності усіх 

народів СРСР, в основі якої лежала російська (слов’янська) сутність. Таким чином, радянська 

ідеологія, у певній мірі, передбачала викорінення окремих народних звичаїв, уявлень і деяких 

національних елементів нематеріально-духовної культури, що й було ознакою радянської 

асиміляції2. Один із прикладів відбувся з узбецькими студентами в Луцьку: у 1966 р., у зв’язку із їх 

приїздом, в приміщенні навчального корпусу з’явилась вивіска «Прохання скидати головні убори», 

тоді як для народів Середньої Азії традиційним є носіння тюбетейки – невеликого національного 

головного убору. Молоді студенти не хотіли виконувати це проханням й така ситуація створювала 

привід для насмішок і образливих жартів з боку місцевих студентів. В грудні 1967 р. в студентському 

гуртожитку відбулась бійка, спричинена цією ситуацією3. Зазначене питання розглядалося навіть 

на засіданні Ради історико-філологічного факультету 13 січня 1968 р., тоді ж мудре вирішення цієї 

проблеми запропонував викладач В. Покальчук – зробити виняток щодо зняття головного убору для 

студентів із Середньої Азії, що й було в подальшому здійснено4. 

Ті студенти, які демонстрували гарні результати в навчанні, отримували стипендію. Станом 

на липень 1970 р. всього в інституті навчалось уже 38 студентів з Узбекистану: по 19 на ІV і ІІІ курсах, 

з них 31 отримували стипендію, з яких дві студентки ІІІ курсу (Р. Курняєва і Д. Насипова) отримували 

підвищену стипендію. Слід зауважити, що узбецькі республіканські органи влади впродовж усього 

терміну навчання своїх студентів постійно цікавились їхніми успіхами, поведінкою, побутом та навіть 

особистим життям. У Москві при Раді Міністрів СРСР був постійний представник Ради Міністрів 

Узбецької РСР, який контролював навчання студентів з Узбекистану, які навчались в інших 

республіках, тож в ректорат Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки 

постійно надходили офіційні запити на студентів5. У 1969 р. голова Ради Міністрів Узбецької РСР 

К. Раміхов у листі до ректора інституту Д. Цимбалюка, просив особисто повідомляти його 

про успішність у навчанні студентів з Узбекистану, про їхню поведінку та побутові аспекти6. 

Щорічно від органів влади Узбецької РСР в бухгалтерію Луцького державного педагогічного 

інституту імені Лесі Українки надходили грошові перекази. До прикладу, у 1969 р і у 1970 р. щорічно 

перераховувалося по 1000 крб., які впродовж року розподілялись поміж студентами-азіатами 

по мірі потреби7. 

Станом на лютий 1971 р. в педагогічних інститутах Української РСР та Російської РФСР 

навчалось 4335 студентів з Узбекистану, які здобували кваліфікацію вчителя російської мови та 

літератури8. Упродовж другого семестру 1970/1971 н. р. для студентів V курсу паралельно з основним 

навчанням відбувалася й підготовка до державних випускних іспитів. Особливо багато й наполегливо 

з майбутніми випускниками працювала куратор їхньої групи М. Паталаха, яка додатково проводила 

групові та індивідуальні консультації і позапланові навчальні заняття. 
Впродовж майже усього червня 1971 р. на філологічному факультеті тривали державні випускні 

іспити. Очолював державну екзаменаційну комісію С. Максимчук – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри російської і зарубіжної літератури Ровенського державного педагогічного інституту 
імені Д. Мануїльського. Випускники складали чотири іспити: з російської мови з методикою її 
викладання, з російської літератури з методикою її викладання, з педагогіки і з наукового комунізму. 
З усіх 19 узбецьких студентів-випускників, 5 склали російську мову з методикою її викладання 
на «відмінно», 10 «добре» та 4 «задовільно»9. Іспит з російської літератури з методикою її викладання 
випускники склали з наступними результатами: 4 «відмінно», 8 «добре» і 7 «задовільно». Глибокими 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 202, Арк. 25 зв. 
2 Каганов, Ю. О. (2019). Конструювання «радянської людини» (1953-1991): українська версія. Запоріжжя: 

Інтер-М, 313. 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 202, Арк. 24. 
4 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 202, Арк. 27. 
5 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 230, Арк. 2. 
6 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 193, Арк. 1. 
7 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 230, Арк. 7. 
8 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 258, Арк. 1. 
9 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 265, Арк. 26. 
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за змістом і грамотними за формою відзначилися відповіді І. Якубова, Н. Турсанова, В. Зотова, 
О. Машарипова, З. Харасової і С. Пулатової. Вони виявили ґрунтовні знання і вміння пов’язати 
теоретичний матеріал з вимогами шкільної педагогічної практики, обізнаність з різними прийомами 
дидактики. У звіті голови державної екзаменаційної комісії зазначалось: «Студенти узбецької групи 
підготовлені до практичної діяльності, зможуть успішно працювати вчителями російської мови та 
літератури в школах Узбецької РСР»1. 

Випускний вечір відбувся 1 липня 1971 року. На урочистостях був присутній представник 
з Міністерства освіти Узбецької РСР, який відзначив деяких викладачів нагородами за педагогічну 
діяльність2. Незабаром молоді спеціалісти отримали направлення на роботу в Узбекистан: 
11 в Сурхандар’їнську область, по 2 в Хорезмську і Наманганську та по 1 в Андижанську, Бухарську, 
Кашкадар’їнську та Ферганську області3. 

Зі студентської групі другого набору (1967 р.), упродовж ІV і V курсів навчання 
(вересень 1970 р. – червень 1972 р.) ще двоє студентів вибули, тож другий (останній) випуск 
узбецьких студентів у червні 1972 р. відбувся у кількості 17 осіб. З них найкращі результати під час 
складання випускних іспитів продемонстрували: Х. Карімов, Г. Буранова, Д. Насипова, а також 
таджичка Г. Тулаганова. Незабаром усі 17 спеціалістів-педагогів отримали дипломи про вищу освіту 
та направлення на роботу в Узбекистан, тому згодом залишили Луцьк4. 

Восени 1972 р. два минулорічні випускники С. Мустафакулов і Е. Кадиров після одного року 
роботи у школі в Узбекистані, знову приїхали в Україну – були призвані в армію, де й проходила їхня 
служба до 1974 року. «Як же нам, по-доброму, заздрили», – з ностальгією пригадував 
С. Мустафакулов, розповідаючи про той момент, коли дізнались його колишні одногрупники про те, 
що служба проходитиме в Україні. 

Після двох випусків спеціалістів для Узбецької РСР двічі вони приїздили в Луцьк на зустріч 
випускників: у 1983 р. та в 1991 році. У червні 1991 р., після 20 років з часу випуску першої групи 
узбецьких студентів, в Луцьку побували випускники обох випусків, які на той момент працювали 
в Узбекистані вчителями, директорами шкіл, керівниками органів освіти, культури та депутатами 
місцевих рад. Перебуваючи в Луцьку, вони відвідали навчальний корпус інституту, зустрілися 
зі студентами, відвідали музей Лесі Українки та побували біля пам’ятних місць Луцька. Також 
поспілкувались з своїми наставниками: колишнім ректором Д. Цимбалюком, колишнім деканом 
факультету І. Сіраком, викладачами: Л. Оляндер, Л. Бублейник, Є. Сухомлин та іншими5. 

Висновки. Отож, у 1966 р. Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки був 
внесений до переліку педагогічних інститутів Української РСР та Російської РФСР, у яких в наступні 
роки повинні були навчатися й здобувати кваліфікацію вчителя російської мови і літератури студенти 
з Узбекистану. В Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки така педагогічна 
діяльність здійснювалась впродовж 1966–1972 років. Загалом було проведено два набори студентів: 
30 осіб у 1966 р. і 25 у 1967 році. Упродовж навчання з різних причин відбувалось відсіювання 
студентів, тож усього було випущено 36 спеціалістів: 19 в 1971 р. та 17 у 1972 році. Уже на початку 
останньої третини 1960-х рр. у Міністерстві освіти Української РСР було вирішено не направляти 
в наступні роки студентів з Узбекистану в Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі 
Українки з декількох причин. По-перше, вивчення російської мови студентами-азіатами в Луцьку 
відбувалося складніше, аніж в інших інститутах у зв’язку з тим, що Луцьк – це місто, населення якого, 
здебільшого, україномовне, тож студенти вивчали російську мову, а поза навчанням чули українську, 
а це створювало для них плутанину. Тож в наступні роки студенти зі середньоазіатських республік 
СРСР направлялись у ті педагогічні інститути, котрі розташовувались, переважно, в російськомовних 
містах. Другою причиною стали кліматичні умови Волині: студенти з Узбекистану часто скаржились 
на погіршення здоров’я весною і восени через вологий клімат. 

Сутність цієї радянської міжреспубліканської освітньої кампанії слід розглядати  не лише як 
цивільний освітній процес, а й як один з елементів русифікаторського процесу в контексті 
загальносоюзної (партійно-державної) політики асиміляції народів і народностей Радянського 
Союзу, їхнього національно-культурного знеособлення та перманентного витіснення національних 
мов російською мовою. 

 
1 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 265, Арк. 35–36. 
2 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 258, Арк. 4–7. 
3 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 275, Арк. 43. 
4 Державний архів Волинської області, Ф. Р-376, Оп. 7, Спр. 295, Арк. 20–21. 
5 Вельма, Л. (1991, 11 червня). Зустріч через двадцять років. Радянська Волинь. 3. 
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Identification is an original form of emotional connection with an object or a person. Language 
is social and important for the formation of the idea of self-identification in society. It is a 
component of social relations and knowledge that gives rise to complex discursive practices. 
The article deals about the study and analysis of how words and phrases used in the Soviet press 
influenced the human character and shaped the worldview. The article considers the methods 
of human control by the Soviet authorities, which used a significant arsenal of methods of 
agitation, propaganda, and party guidelines. The paper shows how a person emotionally 
identifies himself/herself with others, and starts believing in utopian promises with the help of 
attachment to a leader who became a symbolic father. It was characterized by the transition 
from individualistic interests to the principles of collectivism. The well-known practice of general 
supervision carried out in the USSR took place in all spheres, including the private 
correspondence. Thus, a person had no right to think differently from the guidelines «above,» 
like about a happy childhood, adulthood, and free thought. 
Authorities were characterized by schizophrenic distrust and a desire to control people 
in everything: not only spiritually, but also physically. In the press and literature, one can often 
find appeals to young people to join the army and defend the borders with all their might. Thus 
reckless courage was brought up in people. In the context of a global experiment on humans, no 
risk seemed excessive. Sometimes the boundaries of science and fiction could be blurred. 
The Soviet government could keep different peoples and nations around it through cultural 
expansion, a sense of constant fear within the state (anyone but me), and hatred to «external 
enemies». The state conducted an incredible political campaign, the results of which influence 
modern people (the new generation) today. 
Keywords: USSR, Bolshevik government, Soviet press, propaganda, language, manipulation, 
spiritual leader, NKVD, Red Army, Komsomol. 

Communication, writing, and reading are an integral part of everyday life, where language is the key 

tool for expression and communication. Words crystallize the ideas that shape our beliefs, guide our behavior, 

and ultimately create our world. Their power arises from our emotional reactions when we read, speak, or 

hear them. All you have to do is to say the word «fire» during a barbecue, or at work, or in a crowded theater, 

and you will get three completely different but powerful emotional reactions. Thus, with the help of specific 

words, you can build associative feelings in a person. 

Linguists consider language as a cultural, social, and psychological phenomenon. 

The following stories represent some of the ways linguists study many aspects of language, including 

its semantics and syntax, phonetics and phonology, and social, psychological, and computational aspects. 

Along with the theories, examples of the use of some verbal turns in practice are given. Simonetta Resta’s 

study1 states that language plays a vital role in shaping «social and domestic reality», creating a framework 

for consistency. Languages are systems of categories and rules based on fundamental principles 

 
1 Resta, S. (2012). Words and social change. The impact of power and ideology on the language of Economics and Law. 

Open Edition Journals. <https://journals.openedition.org/asp/2760> (2021, March, 25). 
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and assumptions about the world. For instance, Benjamin Wharf1 calls these assumptions science and 

metaphysics immersed in life, which then give rise to an «ideology» defined as «a systematized set of ideas 

organized from a certain point of view». 

Language forms an ideology that points to the concept of the world. These concepts are manifested in 

law, non-economic activities, science, art, and political ideologies. 

The economic struggle for power is linked to other prevailing ideologies in order to gain hegemony, 

which represents leadership and power in the economic, political, cultural spheres of society; this is achieved 

not by subjugating the classes, but by winning their support, educating the youth according to concepts that 

are beneficial to the government. According to Antonio Gramsci2, this concept implies the manifestation of 

individual and collective life in a society where certain ideologies become naturalized or automatic. 

Therefore, they become, as Norman Fairclough suggests3, «universal». Language becomes a tool of 

management and communication, language forms allow you to convey and distort meaning. According to 

Joseph Stalin himself, «the press is the only tool by which the party speaks its language to the working class 

every day, every hour»4. The role of the Soviet press is quite influential. Its task was to have a full impact on 

the population and to form in it the necessary worldviews for the government. At the union, republican, 

regional, district, and institutional levels, the press transmitted the same messages. Consider in more detail 

how the government influenced the minds of the people and formed the necessary messages through the 

press. We will pay attention to the examples based on the newspaper «For the Bolshevik Pedagogues» issued 

during 1937. The following expression conveys the main purpose of the Soviet press, even at the local level: 

«The workers of the Soviet Union, reworking the faces of our homeland according to Stalin’s plan, are 

reworking themselves. They have become more cultured...»5. Such phrases had a significant influence on the 

general mood of the working population. 

Quite often utopian statements can be found in the newspaper, such as: «All the peoples of the Soviet 

Union study the Stalin Constitution and the report of its creator, Comrade Stalin, with great pleasure and 

love»6. Have you ever enjoyed (with great pleasure) studying legal documents or reports? However, such 

phrases settled in the minds of people that Joseph Stalin is a «creator», «comrade» and «intelligent man», 

who independently compiled important documents. This style of writing has influenced many citizens who 

find themselves in prisons and camps writing letters to the «leader» explaining that they accidently happened 

to be here. People sincerely believed that Stalin did not know what was happening in the country. 

It even came to where the newspaper published the following quotes from Stalin about the new 

constitution. In his text, he compared the Bolsheviks to the heroes of Greek mythology: «I think the 

Bolsheviks remind us of the hero of Greek mythology. They, like Antaeus, are strong in keeping in touch 

with their mother with the masses who gave birth to, nurtured, and raised them. And as long as they keep in 

touch with their mother, with the people, they have every chance of remaining victorious»7. 

The newspaper constantly contains such phrases as: «fraternal people», «fraternal country», etc. For 

example, in an article on the Bulgarian countryside in Ukraine, the author added: «The social and national 

oppression of tsarist Russia lay a heavy yoke on the necks of the Bulgarian working peasants who lived in 

«poor savagery». However, the fraternal peoples helped»8. Authors of newspaper articles often wrote that 

tsarist Russia oppressed and harassed various nationalities, but (according to their version) Lenin freed 

everyone (think you still hear these narratives from some people). Should also mention that in the newspaper 

there were often quotes or entire articles in Russian when the newspaper was published in Ukrainian. The 

Russian language was always written like «great Russian language», as well as the Russian people. 

For example, in the article «The Constitution of the Free Ukrainian People» you can find the 

following phrases: «… The Ukrainian people in alliance with the great Russian people and other fraternal 

folks of the USSR under the invincible flag of the Lenin-Stalin party, under the ingenious leadership of the 

 
1 Whorf, B. L. (1956). Language, thought, and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf. Technology Press 

of MIT, 21.  
2 Gramsci, A. (1971). Selection from the Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart, 235. 
3 Fairclough, N. (1989). «Language and Ideology». English Language Research Journal, 9-27. 
4 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 05). День більшовитської преси, 1. 
5 За більшовицькі педкадри (1937, лютий). Всесоюзний перепис Населення, 1. 
6 За більшовицькі педкадри (1937, лютий). Чи знає про них КСМ комітет, 1. 
7 За більшовицькі педкадри (1937, квітень, 05). Прикінцеве слово товариша Сталіна на пленумі ЦК ВКП(б) 

5 березня 1937 (закінчення), 3 
8 За більшовицькі педкадри (1937, січень, 21). 1905 рік і болгарське село на Україні, 2. 
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prominent leader of the peoples of Comrade Stalin»1. This phrase uses various turns that not only evoke 

association with friendly folks but also the inferiority complex of the Ukrainian people through such verbal 

pairs «brotherly peoples», «invincible party flag», «ingenious leadership of a great comrade leader». 

In articles, there are often used utopian phrases such as «Soviet Ukraine celebrates its sunny socialist life, 

from the lips of every worker of socialist Ukraine comes a fervent gratitude to the one who provided this 

joyful life, the great beloved Stalin»2. 

While Ukraine was under the Soviet state, the authorities relentlessly instilled the idea that the 

Ukrainian people were liberated and inseparable from the Russians. «The glorious path of struggle was taken 

by the workers of Ukraine in the name of conquering the majestic and beautiful that is now written with 

golden letters in the Constitution. Through the blood of its best sons and daughters, in an inseparable alliance 

with the Russian people, under the leadership of the Lenin-Stalin party, the Ukrainian people won and 

defended their will, their true independence, their prosperous republic»3. These passages use clericalism, as 

well as speculative phrases about the inseparability of peoples in one country, i.e. attempts to blur the 

boundaries between two languages, nations, and social orientation. 

The front page of the newspaper, dedicated to May 1 mentioned the war in Spain, «Brother greetings 

to the courageous people of heroic Spain»4. In the welcome article to the May 1 holiday, there is a constant 

shift in the facts that in the Soviet Union, everyone is happy and there are no unemployed and dissatisfied 

people5. In addition, the idea of enemies continuing, which constantly hinders the development of the state. 

For example, Mykhailo Hrushevsky and Symon Petliura are described as bourgeois-nationalist gentlemen 

who wanted to turn Ukraine into a colony of capitalist states, and the western part of Ukraine suffers from 

poverty and dominance of «fascist Poland». «Paw in paw with bloodthirsty, fascist predators, a gang of 

Trotskyist scrapers, on the direct orders of their "Fuhrer" Trotsky-Bloody, killed and poisoned workers and 

their children… With a bomb and a revolver, they crept to the heart of the country, to its leaders»6. We should 

note that in the passage the leaders are described as the heart of the country, i.e. as a vital organ, and «evil 

enemies» were compared to animals. Even in the poem to the first of May, the author mentions how 

everything is good in the country of the Soviets and bad in other states: 

«But how much blood they shed 

Abroad on this day. 

There is no talk about freedom 

There is a fierce battle going on»7. 

And, of course, it all ends with the words that the Soviet «proletarian» is already rising to «defend» the 

state from «fascism,» «the will of the people is fulfilled. 8 fascist spies were shot»8. The desire for power and 

domination over other folks was justified as a «higher principle», and the individual must be dissolved in a 

higher power. The slogans used in the Soviet state essentially gave illusory power to the almighty group. 

There are often used such phrases in the articles, like «faithful sons of our homeland». The key idea in 

the texts tells about contact danger, that everyone else constantly wants to attack the Soviet Union and prevent 

it from building socialism. «They wanted to take away from the Soviet working people a bright, joyful life»9. 

At the same time, the building of the NKVD’s reputation as an institution that passes just sentences 

begins, and the army, in general, is described as the most important entity in the state: This is how the NKVD 

was formed, which is a state body that searches for spies: «Our country is strong… millions of working-class 

workers and peasants, led by a large party of Lenin-Stalin, are on guard. Spies of fascism will not hide from 

the watchful eye and a reliable guard – the NKVD»10. 

In the press, one can often see the use of words that refer to family, to relatives with paramilitary 

bodies. The upbringing of the new Soviet youth took place in such a way that relatives are not parents and 

relatives because tomorrow they may turn out to be traitors, but the Soviet country and the army are eternal. 

 
1 За більшовицькі педкадри (1937, лютий, 05). Конституція вільного українського народу, 1. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 01). Хай живе Перше травня, 1. 
5 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 01). Перше травня, 1. 
6 За більшовицькі педкадри (1937, лютий, 05). Справедлива кара, 1. 
7 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 03). Дружба, 3. 
8 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 24). Волю народу виконано, 1. 
9 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 24). Мітинг гніву й ненависті, 1. 
10 Ibid. 
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«The destruction of this gang means only the further strengthening of our dear, native Red Army, saving 

the lives of millions of workers and peasants»1. The army was idealized, and the populace was forced to the 

ideas of invincibility and kinship with it: «The Soviet people and the Red Army are invincible»2. It came to 

the corporality of the symbol of the army: «The Red Army is the flesh from flesh, the blood from the blood 

of the people… Its strength, its power protects our people like the apple of an eye, and it is ready to give 

everything necessary to further strengthen their army»3. 

In the article «The Heroic Army of the Heroic People» one can find such expressions as «... the army is 

imbued with the spirit of proletarian internationalism and fraternal solidarity of workers of all races and 

nations». They created our Army as an army firmly united and cemented by the unity of interests and goals, 

high political consciousness, and devotion to the cause of the revolution»4. Young people were often mobilized 

for action5. It was offered either to allocate its own funds for the army or serve there voluntarily: «It is the duty 

of every student to master military skills, strengthen the defense capabilities of the socialist country»6. 

The USSR was described, not as a country, but as a fraternal union of people. «Surrounded by the love and care 

of the peoples of the USSR and the workers of all countries, formidable for the aggressors, the invincible 

workers ‘and peasants’ Red Army guards the peace, guards the homeland of socialism»7. 

Along with descriptions of the activities of the Red Army, the newspaper often published poems that 

formed a sense of devotion and willingness to sacrifice their lives. The general sacrifice is a common thread 

in many literary works of this time. «... Comrade Stalin said that in the past, we did not and could not have a 

homeland. But now we have overthrown capitalism and our government is workers’, we have a homeland 

and we will fight for its independence»8. The press constantly hints that sacrificing one’s own life in the name 

of the party and Stalin is OK. For example, in the verse «Stalin» there are the following phrases: 

«You gave us a happy life, 

How cheerful we all are, 

And how many, how many such benches 

In the blind’s country… 

As we should go in battle, we will go again 

As soon as the time comes»9. 

The Bolshevik Party itself was reduced to the most important role. The role of the all-controlling, 

omniscient body. «The party teaches that criticism and self-criticism, ruthless criticism, criticism of the 

person are the tools by which we check people, educate personnel, identify enemies, direct the activities of 

each person and each organization in one direction – the channel of socialism-communism»10. Words of 

victory and success were used to describe the party’s activities. «The Bolshevik Party wins by exposing 

mistakes, establishing their causes, analyzing the situation that gave rise to them, carefully considering and 

correcting them»11. The ways meant repressive persecution of citizens, compliance with the rules on arrests 

and executions. Admiring the «achievements» of the party, the authors wrote: «A party that hides the truth 

from the people, a party that is afraid of criticism, is not a party, but a gang of deceivers of the people, traitors 

to the people»12. Ironically, such words exposed the principal activities of the Bolsheviks, who lied to the 

people about the universal friendship of folks, and those who had a different opinion became traitors. In fact, 

the party persecuted those who disagreed with it, persecuted their relatives and family members. The 

«majestic» party killed people just for the sake of statistics to imitate violent activity. In this part you can find 

such words about communist education, «There is nothing more honorable than to educate the younger 

generation in the spirit of Soviet patriotism, love, and devotion to the great Soviet homeland, imbued with 

the pathos of socialist construction and in the spirit of hatred for the enemies of the people»13. 

 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 За більшовицькі педкадри (1937, червень, 30). Позика зміцнення оборони СРСР, 3. 
4 За більшовицькі педкадри (1937, лютий, 17). Героїчна армія героїчного народу, 1. 
5 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 01). Готуємо обороноздатну молодь, 2. 
6 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 05). Молодь – у військові школи, 2. 
7 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 01). Перше травня, 1. 
8 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 05). Захист батьківщини, 2. 
9 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 05). Сталін, 1. 
10 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 08). День більшовицької преси, 1. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 За більшовицькі педкадри (1937, червень, 30). Ми вже радянські педагоги, 1. 
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Despite the fact that the Soviet Union was formed in 1921, the rulers often traced its history to ancient 

times1. And creators who lived and worked in the USSR were added to their list of merits. For example, in a 

newspaper where the issue was dedicated to Taras Shevchenko’s birthday, the authors came to conclusions that 

Shevchenko had common ideas with the Bolsheviks: «The poet’s rapid ideological and creative development 

reflected the growth of revolutionary peasant movements and his cooperation with Russian revolutionary 

democracy. In his early works (1833-1842s) Shevchenko was significantly influenced by bourgeois-landlord 

literature. Here he idealized the past history of Ukraine with its hetmans and Cossack officers»2. However, 

in the article dedicated to the centenary of Alexander Pushkin, the authors often manipulate. For example, they 

noted that critical thinking, new styles of fine art, «painting, sculpture and theater, illustrations to texts of 

Pushkin’s book and artistic portraits of Pushkin in verse and new themes by Pushkin were all focused forever 

on the works of the poet who founded Russian literature. He brought new combinations in our language»3. 

In this sentence, literature is called «our», which builds a vision of kinship, involvement. Although the article 

is written in Ukrainian, the titles of Pushkin’s works are given in Russian. 

Due to the fact that the newspaper «For the Bolshevik Pedagogues» is an educational publication, it 

often provides statistics on compliance. And the term «socialist competition» is used in the description of 

didactic4, which is constantly poorly deployed and lags behind the requirements because the enemies of the 

people hinder them. Thus, the report for June 1 mentions the following points: «I must say frankly that in the 

first year of restructuring its work the institute has done very little… Unsuccessful attempts to replenish the 

staff of the Faculty of History (we blame Professors Gren and Reizhevsky, who are an enemy of the soviet 

people, etc.). They caused significant damage and had a very negative impact on the armament of graduates-

historians with knowledge and historical sciences… Significant shortcomings were in the organization of 

independent work of students. Consultations and faculty examination commissions should carry out their 

work at a high level, avoid tricky questions, give a strict assessment of the knowledge, do not show liberalism 

in assessments»5. In this passage, there are such phrases as: «equipping students with knowledge», 

«the struggle for language literacy», «to give a strict assessment of knowledge», «do not show liberalism». 

They are clearly militating a simple situation with education, pointing out the shortcomings of the curriculum 

in the role of a teacher who was accused of malicious activity for failure to implement the plan. As you can 

see the words of hatred and intolerance can often be found in Soviet newspapers. For example, in the article 

«Rally of Anger and Hate» there are the following phrases: «We as students, professors, teachers, 

administrative and technical staff of the Pedagogical Institute, together with all workers of the Great Soviet 

Union are deeply outraged by the actions of a handful of miserable scoundrels, vile traitors of the socialist 

homeland, fascist traitors as Yakir, Tukhachevsky, Uborevich, Cork, Eidemann, Primakov, Putnia»6. This 

passage uses a tautology to enhance the effect of «vile scoundrels», there is the word «homeland», which 

imposes the idea of the kinship of people of the USSR. Ukrainian-speaking students were often ridiculed for 

their grammar. The newspaper often printed their letters and mentioned how uneducated they are. Thus 

the idea of the illiterate Ukrainian people was formed. In response, the idea that the Russian language is 

the language of intelligent people, the «language of science» gained popularity7. 

Literary meetings were also held in educational institutions, and authors didn’t discuss the literature 

but condemned other people. «Prof. Tsyganenko made a report on the enemies of the people in the literature 

of Averbach, Kirshov, Afinogenov, Yasensky, etc. Students Broitman, Berinevich, Lyubashevsky in their 

speeches disgrace the enemies of the people of Averbach and K… Their supporters wrote pornographic 

poems… In their speeches, students condemned the actions of Zhuk, Bogutsky and Lyzhan, who do anything 

but study and tarnish the name of a Soviet student»8. 

In the work of Olga Marlin9 «Group psychology in the totalitarian system: a psychoanalytic view», 

there is an analysis of how the substitution of concepts works in totalitarian states. Her scientific analysis 

 
1 Дмитриев, С. С., Тихомиров, М. Н. (1948). История СССР с древнейших времен до 1961 года. Москва. ОГИЗ, 411. 
2 За більшовицькі педкадри (1937, березень, 09). Шевченко, Т. Г., 4. 
3 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 07). Літературний ювілей, 4 
4 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 24). До виборів нового місцевкому, 1 
5 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 24). Завдання держекзаменів, 1 
6 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 24). Мітинг гніву й ненависті, 1. 
7 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 24). «Не порадившись» з граматикою, 2. 
8 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 24). Вижити богемщину з побуту студента, 2. 
9 Marlin, O. (1990). Group psychology in the totalitarian system: A psychoanalytic view. 

DOI: https://doi.org/10.1007/BF01458125. 
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is based on previous research by three psychoanalysts: Sigmund Freud, Wilfred Bion, and Erich Fromm. 

Freud1, whose work was banned in the Soviet state, wrote that if a group connection replaced religion, and 

the socialist movement seemed to do so successfully, then there would be the same intolerance of outsiders 

as in the War of Religion era when intolerance was actively promoted and people were called to combat 

others. Thus, such sentiments were perfectly manifested in the formation of the image of the Stalin-NKVD-

Red Army trinity, which was elevated to the highest level of holiness. 

Here is a striking example of the substitution of concepts from children’s textbooks. For example, 

in one problem you can find the following phrases: «Firewood is not taken to the forest. You can’t throw 

words out of a song. The patient is breathing hard. We will build a new world»2. And here are more examples 

of phrases taught to children in schools: «Rivers bring significant benefits to man». «The working class 

will fight to the end». «I start work early in the morning». «Lenin is the world-famous leader 

of the proletariat». «A book is a person’s best friend». «The Cultural Revolution is a necessary condition 

for building socialism». «In a communist society, everyone will get everything they need»3. In each exercise 

of the textbook, new labor achievements are proclaimed, but nearby, as a rule, there is a mention of the forces 

interfering with creation. 

Freud argued that «love relationships are the essence of the group mind». Such relations can be formed 

through two groups: the Church and the Army. According to him, both groups hold together the illusion that 

the leader loves all individuals in the group equally, he plays the role of deputy father. Such connections form 

a lack of individual freedom in groups. During his reign, Stalin was elevated to the position of a semi-religious 

leader like an omniscient, perfect, kind symbolic father of his people, often called «our light», «our good 

father», «our sun», «our savior». At the same time, there are messages that self-sacrifice is the most important 

«most sacred» duty: «... Now the Workers ‘and Peasants’ Red Army is equipped with advanced military 

equipment, all Red Army soldiers are great Soviet patriots, patriots of our native great socialist homeland. 

Being a hero in our country is a sacred duty of every young citizen, every member of the Komsomol»4. 

Melanie Klein researched the theory of child development5. According to her work, the first years 

of childhood resemble a paranoid-schizoid position where fear is seen as an expression of the primary anxiety 

of fragmentation (destruction). Denial, projection, and projective identification are protective responses that 

predominate in the paranoid schizophrenic position. Later, a depressed position is achieved, which is 

associated with integral objects. At this stage, anxiety about the harm of the subject and guilt prevails. Klein 

considers these mechanisms and defenses to be part of normal development, as well as the basis of later 

psychotic illnesses or regressions. Bion argues that the more the group is disturbed, the more important for 

its dynamics is the activation of psychotic (child) anxiety and protection from it. He believes groups are 

particularly prone to the activation of primitive mechanisms described by Klein as characteristic of paranoid-

schizophrenic and depressive positions. The researcher calls these behaviors and feelings in groups «basic 

instincts». The central concept of Bion is that each society is divided into two groups: «working group» and 

«group of basic instinct».6. The basic instincts include different emotional states of groups, originating from 

irrational, unconscious aspects of personality, and present to varying degrees in all groups. The primary 

instincts are 1) dependence, 2) battle and flight, and 3) procreation. If these basic assumptions prevail 

in the group, its values change and it does not learn or adapt to reality. 

On the other hand, the «working group» is analogous to the functions of the conscious ego, and it 

deals with reality. The working group constantly tests its findings through scientific experiments, seeks 

knowledge, learns from experience, and constantly asks questions about how best to achieve its goal. It is 

clearly aware of passaging time and progress in learning and development. Thus, Bion argues that the 

overall goal of the core group is to achieve security through the protection of its members by one person. 

A leader is idealized and made a kind of God who cares for his children. These symbols can be easily 

traced in the Soviet press. In turn, in the 1970s, Rioch conducted research on two groups proposed by Bion. 

According to Rioch7, the main group is formed to save themselves, and this can only be done by fighting 

 
1 Freud, S. (1959). Group psychology and the analysis of the ego. New York: Norton, 30. 
2 Бахударов, С. (1930). Русский язык. Пособие для заочной подготовки в комвузы и для самообразования. 

Ленинград-Москва, 69. 
3 Ibid, 11. 
4 За більшовицькі педкадри (1937, травень, 05). Захист батьківщини, 2. 
5 Klein, M. (1977). Envy and gratitude and other works, 1946-1963. New York: Dell, 122-142. 
6 Bion, W. R. (1959). Experience in groups. New York: Ballantine, 139-189. 
7 Rioch, M. J. (1975). The work of Wilfred Bion on groups. Group relations reader, 21-33. 
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someone or something or running away from someone or something. The action is needed for both struggle 

and escape. An individual is of secondary importance to preserve a group. A leader who is considered 

appropriate for this type of group is one who can mobilize a group to attack or lead it in flight. In such 

a society, the idea is easily formed, the leader needs a group because he can recognize the danger and 

enemies. Such a leader usually has paranoid traits, so he can find the enemy, even if none of them are 

obvious. He must worry about keeping the group; if he cannot do so, he will be ignored. This type 

of behavior is very typical for the Soviet state. 

The communist totalitarian system took control of the mentality of the main ideologies and prevailed 

in the society. Many of the processes described by Bion as typical of the basic assumption mentality of 

primitive, impulsive feelings and actions were characteristic of the system and its ideology; for example, 

dogmatic thinking, clichéd slogans, a fantasy about omnipotent leaders and dependence on them, lack of 

realistic criticism, calls to struggle, the use of battle phrases in everyday life. Based on Bion’s research, 

Soviet society belonged to a «group of instincts» that led itself to a state of emotional regression, agreeing 

with the slogans that were instilled daily. To some extent, this is like an abusive relationship in which 

a person does not feel happy and satisfied, but because the other one is told the opposite and dominants 

it starts to be reality. 

In one study1 scientists have studied critical vision in children. The researchers showed the children 

objects and asked what color and shape they were. However, together with children, adults took part in 

the study, and their task was to say the opposite. At the end of the study, the children fully agreed with what 

the adults said, giving up their previous words. The infantilization of Soviet society took place in the same 

way. The reality was one, and in the media and books were different, so people decided not to struggle. 

In such a society there is a constant struggle to find enemies. The split continues between a «good» 

member of the group (or system) and a «bad» outsider (with different views) who was seen as the enemy. 

Because there was an understanding that if you don’t have a life that is talked about in newspapers and on 

the radio, then someone next to you is interfering with it. In this paranoid worldview, people were not 

individuals with the right to think and speak independently, everything was decided for them. Thus, different 

political, religious, or artistic opinions were treated as immoral, dangerous, or criminal. 

Erich Fromm also studied the influence of the totalitarian state on the formation of society. 

He integrated Freud’s theory with Karl Marx’s dialectical theory of history and social criticism. According 

to Fromm, man is not so much a being of instincts as a being of culture, that is, a man who is creating himself 

in history.2 According to the researcher, the main problem why a person allows the existence of totalitarianism 

in the state is to avoid intolerable loneliness and isolation. To do this, a person agrees to create a certain 

framework of orientation or devotion. Such behavior is manifested in religion and political institutions. 

In the work «Escape from Freedom»3 Fromm concludes that modern man has become freer, but also 

lonely and isolated, oppressed by impersonal forces. The key question is whether people will give up their 

integrity and freedom in order to feel a kinship with others in the symbiotic key on which they relied before 

the development of their individuality. If a person does not choose «positive freedom», he/she eliminates 

the loneliness, transferring all responsibility to the state or politicians. Such irrational methods of destructive 

personality are quite common in totalitarian states. 

Thus, if a person discovers cultural patterns that satisfy masochistic aspirations (for example, 

submission to a «leader» in a fascist or totalitarian ideology), he/she gains illusory security by uniting with 

others who share the feelings. It is important to mention that Fromm notes that even if people with 

an authoritarian nature revolt, their desire for subordination remains present, consciously or unconsciously. 

That is why they can change so easily and suddenly from extreme radicalism to extreme authoritarianism, 

where the predominance of subordination to a higher power and the belief that life is not determined by their 

own desires and interests, and the family as an institution functions as a specific psychological agent 

in society. The learning process is another mechanism by which the character of children is formed, so it is 

easier to lay the right messages. When educating in kindergarten and school, the main theses on the supremacy 

of the interests of the nation or political system are taught; these interests have always been emphasized 

as if by individual choice. 

The key ideas of the Soviet state were the clinical need to control everything and everyone. These ideas 

were transmitted through language. People lived under pressure to accept the norms and values of state 

 
1 Мухина, В. (2010). Мы все конформисты. Сноб. <https://snob.ru/selected/entry/15051/> (2021, March, 25). 
2 Fromm, E. (1941). Escape from freedom. New York: Holt, Rinehart & Winston, 177. 
3 Ibid, 186-279. 
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ideology. In all social groups, starting from school, they could not express different opinions or seriously 

question what they were being taught. In the press and on the radio promoted community (as opposed 

to reciprocity), and in the public sphere, there was a split, a simplified view of the world (good inside against 

unwelcome outside). 

This social experience nurtured intolerance, domination over others. On the other hand, subordination 

to the authorities and the group was also required. Because people were embarrassed and punished in groups 

for different views and inconsistencies, they often felt humiliated and helpless or isolated as outcasts. These 

experiences heightened fear of others and feelings of shame and guilt. Thus, the cultural experience 

contributed to further characteristics that supported the basis of the regime. Of course, in the Soviet Union, 

there have always been people who did not succumb to ideology and who formed their own views; however, 

several generations were deeply impressed by the dynamics of the system in which they grew up. 

The family was part of the system and traditionally passed on the centers and attitudes of the authorities. 

The use of force and corporal punishment, as well as increased shame and guilt to ensure obedience, was 

common in the upbringing of children and youth. When it was necessary to choose between fragile beauty 

and brute force, the «citizen of the new world» preferred force. 
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communist ideology, a new page of Ukrainian-Polish intercultural cooperation began, a number 
of festivals, cultural and educational events were initiated, organized and held, a number of 
institutions, newspapers and magazines, media channels and educational institutions were 
established. Civil society in both countries has a major role to play in these processes. The author 
also traces the main achievements that arose in the process of fruitful work of public organizations 
of the Polish minority in Ukraine. 
Keywords: intercultural interaction, public organization, cultural and educational activity, 
festival, Polish language. 

The issue of studying the situation and development of ethno-political processes in independent 

Ukraine acquires special significance in the context of the development of Ukraine as a sovereign, democratic 

state, which has chosen the European path of historical development. Considering the principles and 

paradigms of democratic policy for national minorities adopted by the Constitution and laws of Ukraine, it is 

of primary importance to consolidate Ukrainian society around supporting and promoting the free 

development of different ethnic groups, while respecting the limits of national and cultural needs OF 

sovereignty of Ukraine. 

Representative in this case is the development of cross-border cooperation and ethnocultural 

dialogue of the Ukrainian and Polish communities, which were successfully restored and established 

on the eve of Ukraine’s restoration of the state independence. One of the aspects of this interaction is to 

meet the cultural and educational needs of the Polish ethnic group in Ukraine. These issues are studied to 

a large extent by Y. Varyvoda, L. Vakhnina, V. Hazhaman, O. Kalakura, L. Mazepa, L. Loiko, 

A. Lyubonevych, S. Rudnytsky, and others. We will try to consider the role of Polish public organizations 

in Ukraine in matters of cultural and educational support of the Ukrainian Polish community in terms 

of building civil society in Ukraine. 

The purpose of this work is to study the process of cultural and educational self-realization of the Polish 

minority in Ukraine after the Ukraine’s independence. 
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The task of this article is to study the role of public organizations of the Polish minority in meeting 

their own cultural and educational needs and establishing a Polish-Ukrainian dialogue within the current 

legislation of Ukraine and agreements between Ukraine and Poland. 

It should be noted that among the key cultural and educational needs of the Polish community in 

Ukraine are the following issues: study of the Polish language, literature, cultural traditions, customs, and 

teaching them at different levels of education in Ukraine. 

Cultural and educational activities of Polish NGOs in Ukraine have a long tradition, because, even if 

we talk about Ukrainian-Polish cooperation after the restoration of independence of both countries from the 

communist past, before the adoption and ratification of the Treaty between Ukraine and Poland on good 

neighborliness, friendly relations and cooperation began the first cross-border interactions1. 

Thus, in the late 1980s in many cities of Ukraine the reform of the so-called Soviet-Polish friendship 

societies began, which performed mostly ideological functions set by the Soviet leaders and sided with the 

problems of the Polish people in the USSR and USSR. In addition, Polish national and cultural societies 

began to be established, and during 1990-1991 the Union of Poles of Ukraine (ZPU, chairman Stanislaw 

Shalatsky, later Stanislaw Kostecki) and the Federation of Polish Organizations in Ukraine (FOPU, chairman 

Emilia Khmelova) were founded. Both organizations have been actively working for almost 30 years to 

strengthen Ukrainian-Polish relations, both at the state and public levels2. 

The main purpose of these organizations is the national revival of the Polish minority, raising its national 

spirit and consciousness, encouraging participation in socio-political, cultural and social life of the country on 

the basis of respect for ethnic history and difficult issues of interethnic cooperation between Ukrainian and 

Polish peoples, strengthening partnership and cooperation between Ukraine and Poland. The Union of Poles 

in Ukraine, the Federation of Polish Organizations in Ukraine and other public associations of the Polish 

minority operate in accordance with the Constitution of Ukraine, legislation and their own statutes. 

Public organizations of the Polish minority in Ukraine, as a rule, are engaged in the following activities: 

conduct researches, publishing, cultural, educational activities, teach or promote the teaching of the Polish 

language in Ukraine, establish libraries and educational institutions, organize festivals and tourist routes, help 

in the development of amateur art groups, etc. 

It is worth mentioning that they were cultural and educational activities that became decisive for the 

Union of Poles, as it is no coincidence that its first name was the Polish Cultural and Educational Society. 

Whole families start learning Polish in Sunday schools here. Such educational activities spread throughout 

Ukraine in cities where there are branches of the Union of Poles of Ukraine or other Polish organizations, 

such as the Federation of Polish Organizations with the Polish House in Kyiv, Lviv, Khmelnytsky, Zhytomyr, 

Vinnytsia, Kamianets-Podilskyi, Gorodok and others. 

The situation remains worse in places of compact and mixed settlement of the Polish community in 

rural areas. Not all the villagers have preserved the Polish language in their active life, but in the memory of 

many of them folklore works and prayers have been preserved3. 

A similar situation today applies to many settlements of Ukraine, because Poles, as well as 

representatives of other national minorities in the conditions of the independent Ukrainian state received the 

constitutional right to education and free development of their culture. 

Some difficulties also exist and continue to exist. Poles, like other ethnic groups in Ukraine, which had 

long been part of the Russian Empire and the USSR, were limited in their ties to their homeland, and there 

were constant problems, and frequent bans, on the national press and publishing. However, in recent decades, 

in the context of establishing relations between Ukraine and Poland, the situation has improved significantly. 

In the new conditions, Polish branches, enjoying the right to the status of national minorities, began to revive, 

engage in journalism and publishing. 

Educational work is carried out by almost all Polish national public organizations in various forms. 

Thus, the Adam Mickiewicz Cultural and Educational Society was established at the Adam Mickiewicz 

Library in Kyiv. 

 
1 Договір між Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, 1992 

(Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_172> (2021, February, 02).  
2 Калакура, О. (2011). Польська меншина як чинник українсько-польської співпраці на сучасному етапі. 

Історичний архів, 6, 74. 
3 Вахніна, Л. (2008) . Розвиток культури поляків України в незалежній українській державі. Українсько-польські 

культурні взаємини, 2, 171. 
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Polish language courses are constantly operating at the Polish House in Kyiv, and the Federation 
of Polish Organizations of Ukraine has initiated the creation of a union of Polish language teachers, which 
has been operating successfully for many years. The study of the Polish language is important 
for the development of Polish amateur art in Ukraine, which is currently experiencing its true revival1. 

Polish non-governmental organizations in Ukraine support 5 Polish-language schools with about 
2,000 students, in particular, in the Lviv region in 4 of them education is conducted in Polish. Another Polish-
language school operates in Ivano-Frankivsk. In addition to teaching in Polish, subjects such as «History 
of Poland» and «Geography of Poland» have been introduced in these schools. 

In general, as a subject, more than 4,000 students study Polish in Ukraine, and more than 3,000 students 
study optionally or in groups. Polish is also studied in numerous Ukrainian higher education institutions2. 

Thus, during the years of Ukraine’s independence, Polish public organizations managed to realize their 
interest in learning the Polish language, while the realization of these needs through secondary and Saturday-
Sunday schools proved to be a much more difficult test. 

In 1992, the Ministry of Education approved the Provisional Regulation on Sunday School for National 
Minorities in Ukraine, which contributed to the formation and improvement of their network3. As of the 
2006/2007 school year, there were already 26 Polish Saturday-Sunday schools in the regions of Ukraine, 
but these data could only be applied to institutions registered in local education departments (according to the 
Polish data, there were 72 such schools within the only Lviv Consular District4. 

In 2010, the Ministry of Education and Science approved Polish language programs for Saturday 
schools, which significantly improved the situation with Saturday schools. Thus, at the end 
of the 2011/2012 school year in Ukraine there were already 532 institutions of the Polish language study 
(12 groups in kindergartens, 5 Polish schools, 29 classes with the study of Polish, 53 schools with the study 
of Polish as a foreign language, optional study of Polish in 83 schools, 200 Saturday/Sunday schools and 
150 different Polish language courses)5. 

However, the problem of researching the issue of learning the Polish language in the courses of Polish 
organizations in terms of quantitative and qualitative indicators remains important and difficult, namely, due 
to the lack of accurate data. We can note that as of 1993, with the support of the Republic of Poland 
28 teachers from Poland worked in Ukraine and in 2009 their number increased to 416. In total, 190 Polish 
language teachers worked in Ukraine7. It is clear that the situation has changed significantly in recent years, 
but there are difficulties in systematizing such data. 

Schools and courses operating in Roman Catholic parishes also remain understudied, and can only be 
discussed with the support of the Polish Community Society, which in 2008 provided assistance to Polish 
language courses in Roman Catholic parishes in Brozdowce, Dolyna, Mykolayiv, Romanov, Sharovechka, 
monastic congregations of Dominican sisters in Chortkiv, sisters of Jesus’ servants in Nova Borova, Volodar-
Volyn district, Zhytomyr region, Benedictine sisters in Zhytomyr, etc8. 

More documented are the issues of functioning of educational institutions that promote 
the development of the Polish community in Ukraine. Among preschool educational institutions, for example, 
there are both public and private institutions. Thus, in the 2010/2011 school year in Lviv and in the city 
of Stryi, Lviv region, there were 3 groups with education in Polish in public preschools and a group 
in a private preschool. Similarly, in the Horodok district of the Khmelnytsky region, a Polish language group 
operated on the basis of a child development center, which was attended by an average of 30 preschool 
children. 2 preschool institutions of Chernivtsi region used forms of work with children that promote 
the learning of the Polish language. 

 
1 Вахніна, Л. (2008) Розвиток культури поляків України в незалежній українській державі. Українсько-польські 

культурні взаємини, 2, 173. 
2 Жосан, О. (2009). Особливості українсько-польських стосунків на сучасному етапі. Форум націй 

<http://www.forumn.kiev.ua/2009-09-88/88-07.html> (2021, Січень, 15). 
3 Калакура, О. (2014). Полонія Галичини у суспільно-політичних процесах сучасної України. Наукові записки 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 4-5 (72-73), 291. 
4 Рудницький, С. (2014) Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України. Житомир, 439. 
5 Ibid, 440.  
6 Raport o sytuacji Polonii i Polaków za Granicą, 2009. Warszawa. <http://polska szkola.pl/images/moodledata/1/ 

Raport_o_Polonii_i_Polakach_za_granic_B1.pdf> (2020, April, 10). 
7 Калакура, О. (2007). Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. Київ: Знання 

України, 428. 
8 Калакура, О. Я. (2014). Полонія Галичини у суспільно-політичних процесах сучасної України. Наукові 

записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 4-5 (72-73), 292. 
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The Polish community also contributes to the educational needs of the Polish minority, in particular 

in secondary schools. For example, in 2002 – September 1, two Polish schools were inaugurated – in Gorodok, 

Khmelnytsky region and Mostyska, Lviv. Funds for the construction were allocated both by the Polish 

community in Ukraine and by Polish government programs. Children study in Polish in public schools, the 

number of which in 2010/2011 school years increased compared to the situation in the USSR, when there were 

only two Polish schools in Lviv, to 5, due to new schools in Ivano-Frankivsk, Lviv and Khmelnytsky regions. 

In addition, there is one secondary school with instruction in Polish and Ukrainian and with instruction in Polish 

and Russian (a total of 1,357 students studied in Polish in state and municipal secondary schools)1. 

The Federation of Polish Organizations of Ukraine regularly puts on the agenda of public authorities 

the issue of recognizing schools with Polish language teaching in schools of national minorities. This problem 

is actualized due to the unjustified reduction of the number of hours of Polish language study in some 

secondary schools. Authorities refer to the lack of funds, so, according to E. Khmelova, in Stary Skalata, 

Polupanivka, Galushchyntsi Ternopil region by the decision of the regional department of education 

abolished the teaching of Polish, although until 2008 there were 4 hours of Polish per week2. 

In addition, the Federation of Polish Organizations in Ukraine, which unites majority Polish NGOs 

in Ukraine in 1999, favored the admission of Poles to the Faculty of Polish Studies at Lviv National 

University, thus proposing a certain «ethnicization» of Polish education. Also, in 2003, organizations 

representing the Polish minority in Ukraine stressed the need to improve contacts between Polish NGOs 

in Ukraine and the Polish Ministry of Education, but these proposals have not found the support in either 

Ukraine or Poland. 

Instead, fruitful cooperation with Polish educational institutions was carried out by domestic higher 

education institutions, among which the Department of Polish Philology of the Ivan Franko National 

University of Lviv can be singled out. Similar cooperation is present among secondary schools of Ternopil 

region, which have concluded cooperation agreements with Polish educational institutions. Similar direct 

cooperation has been carried out and continues to be implemented by other educational institutions in many 

regions of Ukraine. 

Thus, we can note that the issue of meeting the educational needs of the Polish ethnic group was on 

the agenda of Ukrainian-Polish cross-border cooperation in the early 1990s, but there are many issues that 

need clear coordination and further solution for effective interethnic cooperation and building a democratic 

society that cares about the capabilities of each of the population groups. 

Cultural cooperation between the two countries is distinguished by a special diversity. Polish and 

Ukrainian NGOs are doing even more in this direction. One of dominant forms of this interaction is the 

holding of festivals and cultural and artistic events, which allow a large number of people to join the Ukrainian 

and Polish cultures. 

The annual festivals of Polish culture in Ukraine, which are certainly supported by Polish NGOs in 

Ukraine, as well as in the field of cultural cooperation between our countries are already traditional. Such 

festivals and ethnocultural actions allow ordinary Ukrainians to learn about Polish culture, traditions, cuisine, 

art and many other forms of ethnic expression in an unobtrusive way, to overcome existing ethnostereotypes. 

Also, another form of cross-border cooperation deserves special attention – the European Days of Good 

Neighborliness on the Ukrainian-Polish border. This form of festivals is relatively new and for the first time 

such border events took place in 2004 under the slogan «Cross-border dialogue of Polish and Ukrainian 

cultures». The festivals of the following years had a similar meaning in their name – cooperation and 

development of cultural interaction, unification of the inhabitants of the border regions, overcoming 

stereotypes, which are of the prior importance the purpose of the meetings. 

In 2010–2012, the Neighborhood Days were held in several stages. The Ninth European Neighborhood 

Days were held in the year of Euro 2012 and became the most massive in the history of border celebrations. 

Within the Days of Good Neighborliness there are forums and conferences of cross-border cooperation, 

musical and artistic activities, ecumenical prayers, football matches, culinary picnics with traditional cuisine, 

folk crafts fairs, workshops, integration events for children and youth, etc3. 

 
1 Калакура, О. (2014). Полонія Галичини у суспільно-політичних процесах сучасної України. Наукові записки 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 4-5 (72-73), 293. 
2 Polska Szkola (2009). Raport o sytuacji Polonii i Polaków za Granicą <http://polskaszkola.pl/images/moodledata/1/ 

Raport_o_Polonii_i_Polakach_za_granic_B1.pdf> (2020, April, 10). 
3 Романюк, І., Пачос, Ю. (2014). Фестивалі української культури в Польщі як елемент мистецької українсько-

польської співпраці початку ХХІ ст. Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика, 19, 211. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 1 2021 

 37 

Festivals of Polish culture have become annual in Khmelnytsky and Zhytomyr regions, in places of 

compact residence of the Polish minority, such as «Rainbow of Polissya» and «Flowers of Podillya», which 

are supported by the Union of Poles in Ukraine. At the same time, many events are held with the support 

of both countries, these festivals have become traditional for Lviv and Kyiv. Such events are a source of 

support for amateur folk groups, dance studios and choirs. Polish language courses often take place in such 

groups and sections. 

An exemplary case of a combination of educational and cultural education is the ensemble of ancient 

music «Kantychki»; Kyiv team «Lastivky – Yaskulki», which operates at the Teacher’s House in Kiev. 

Among the members of the ensemble are students of Kyiv Slavic University studying Polish philology. 

The band’s program includes Polish folk songs that live in Ukraine. It should be noted that the number of 

children’s groups is growing, so the acknowledgement of Polish songs, trips to Poland, as well as participation 

in festivals, traditional concerts on the occasion of Polish Constitution Day on May 3 or the Independence 

Day of Poland in Kiev or Zhytomyr , can be a favorable factor for learning the language itself, filling the 

vacuum in education in Polish for people of Polish nationality or mixed families, which, unfortunately, exists 

in places of compact settlement of the Polish community, in particular in Zhytomyr region, which in our 

opinion , is experiencing not only the revival of Polish culture, but also became for the Polish minority one 

of the manifestations of their national identity1. 

However, the Polish community in Ukraine is represented not only by creative groups and circles. The 

activity of the Polish community in the media sphere is also active, especially in the western regions of 

Ukraine. For example, Slovo Polske is aired weekly on the regional TV channel «Zhytomyr», and the 

broadcasting company Soyuz-TV broadcasts programs for the Polish national community on a daily basis at 

the request of Polonia TV. 

Polish radio broadcasting is also represented in Ukraine. First, Polish Radio Abroad plays an important 

role in intercultural communication. Secondly, Radio Lwow broadcasts on the frequency of «Nezalezhnist» 

radio station on different days and the Program «Program katolicki» is broadcasted. The Lviv City Non-

Governmental Organization «Polskie Towarzystwo Radiowe» also operates here. Thus, Lviv can be 

confidently called the capital of Polish radio broadcasting in Ukraine. Radio programs include news releases, 

press reviews, commentaries, reports from around the world, interviews and discussions, and literary and 

musical stories. 

Periodicals of the Polish national minority are represented by the following groups of publications: 

• informational: Głos Podola (Kamianets-Podilskyi), Volyn Monitor (Lutsk), Kurier Stanisławowski 

and Kurier Galicyjski (Ivano-Frankivsk), Gazeta Polska (Zhytomyr), Dziennik Kiiowski (Kyiv); 

• public: Lwowskie Spotkania (Lviv), Harcerz Kresow (Lviv), Wspolne Dzedzictwo (Ternopil), 

KOTWICA (Mykolaiv); 

• cultural and educational: «Mosaic of Berdychiv» (Berdychiv), «Voice of a teacher» (Drohobych), 

«Krynica» (Kyiv); 

• religious: «Cries from Volhynia» (Ostrig), «Joy of Faith» (Lviv)2. 

Recently, joint Ukrainian-Polish projects in the media sphere, such as the international interdisciplinary 

magazine «Ucrainica Polonica» and «Ukrainian Polonistics» are becoming popular and recognized 

by public3. 

Thus, in addition to the educational component, the Polish community in Ukraine is actively engaged 

in organizing and conducting cultural and artistic events that each year promote knowledge about Polish 

culture, increase interest in the original Polish traditions. At the same time, NGOs, with the assistance of both 

countries, do not stop there, expanding the horizons of activities to new components: sports, gastronomic, 

environmental activities that support the Polish minority in Ukraine, and knowledge of Poland, its culture, 

including modern, overcoming stereotypes and the formation of a positive image of Poles among Ukrainians 

and vice versa. 

Thus, we considered the key aspects of the Polish community in Ukraine, under the auspices of public 

organizations operating in accordance with the Constitution and laws of Ukraine, in the context of cultural 

 
1 Вахніна, Л. (2008). Розвиток культури поляків України в незалежній українській державі. Українсько-польські 

культурні взаємини, 2, 173-174. 
2 Куришко, С. (2014). Польська національна меншина як суб’єкт суспільно-політичних процесів в Україні. 

Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська 

академія». Серія: Політологія, 228, 216, 102. 
3 Там само, 103. 
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and educational work. Based on this, we conclude that the situation of the Polish national minority in Ukraine 

differs significantly from the situation of other national minorities, due to the close neighborhood and good 

neighborly relations with Poland, as well as due to the size of the Polish community in Ukraine. Equally 

important is the material, institutional and ideological support of the Republic of Poland. Throughout 

the years of Ukraine’s independence, Polish NGOs in Ukraine have made significant efforts to establish 

educational institutions, hold cultural and artistic events and festivals, lectures and creative circles, as well 

as to enter the Ukrainian media space to promote Polish culture, customs, language and others ethnic features. 

And most importantly, they care about establishing a peaceful, friendly dialogue, which carries the seeds 

of understanding of both cultures, by finding common ground and abandoning confrontational rhetoric. 

No less important and promising is further study of the financial basis and material support of public 

organizations of the Polish minority and consideration of other areas of their activities to understand 

the problems and prospects of meeting the needs of the Polish community in Ukraine. 
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EDUCATIONAL AND UPBRINGING WORK  
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(1990–2011) 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА  
У ВОЛИНСЬКІЙ ДУХОВНІЙ СЕМІНАРІЇ  
УПЦ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ  
(1990–2011) 

The article chronologically examines the revival and activities of the Volyn Theological Seminary, 
based on a comprehensive analysis of diocesan church and private archival sources, and individual 
scientific publications. In every educational institution, especially in the spiritual one, the process 
of education is closely connected to the upbringing process. Particular attention is paid to the 
analysis of the educational and upbringing work of the seminary in the period from 1990 to 2011, 
when the Volyn Theological Seminary was reorganized for the first time in its history into a higher 
institution of higher theological education – Volyn Orthodox Theological Academy. The research 
methodology is based on the principles of historicism and scientificity. Historical-comparative, 
problem-chronological and structural-functional methods were used in writing the work. The 
scientific novelty is that for the first time in Ukrainian historiography a significant part of 
documents from church and private archives was introduced into scientific circulation. 
Since 1992, students and teachers of the Volyn Theological Seminary have taken an active part in 
a number of events on national and religious upbringing: exhibitions, lectures, excursions, 
meetings with prominent church hierarchs, public figures, historians, writers and other. 
Participation in the celebrations of the statehood of Ukraine, the days of unification, the annual 
Shevchenko academies in March, the evenings dedicated to Lesya Ukrainka, Ivan Franko, the 
bright memory of the hierarchs of our Church were extremely useful. 
During the twenty-year period of its activity (1990–2011), the Volyn Theological Seminary of the 
UOC of the Kyiv Patriarchate had nine rectors, trained more than a thousand candidates for priests 
and deacons, regents of church choirs, scholars, and black and white clergy. The revived Volyn 
Theological Seminary has become one of the largest and most prestigious theological educational 
institutions in historical Volyn and confidently continues its development and flourishing in the 
status of an institution of higher theological education – Volyn Orthodox Theological Academy. 
Keywords: Volyn Theological Seminary, Theological Education, Holy Synod, Rector, educational 
and upbringing work. 

Постановка проблеми. Важливим осередком духовної освіти на Волині протягом останніх 
двох століть є Волинська духовна семінарія (нині – Волинська православна богословська академія), 
яка з 1796 року має славну історію та поділяється на декілька періодів існування. Важливою 
сторінкою її діяльності є останній період – відродження Волинської духовної семінарії (ВДС) у 1990-
х роках в Луцьку. Особливим напрямком розвитку семінарії у цей час була навчально-виховна робота, 
яка сприяла формуванню і духовному росту майбутніх кандидатів для пастирського служіння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця проблематика не була об’єктом спеціального 
вивченням науковців. Питання навчально-виховної роботи у Волинській духовній семінарії частково 
висвітлено у дослідженнях прот. І. Швеця, прот. О. Федчука, В. Борщевича та В. Лозовицького. 
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Залучивши неопубліковані церковні та приватні архівні джерела зроблено спробу комплексно 
дослідити навчально-виховну роботу у Волинській духовній семінарії УПЦ Київського патріархату 
у 1990-2011 роках. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі архівних джерел і спеціальних публікацій 
висвітлити історію відродження та діяльності Волинської духовної семінарії, а також проаналізувати 
навчально-виховну роботу духовного закладу у зазначений період. 

Виклад основного матеріалу. Для кожного духовного закладу освіти важливе значення 
відіграє навчально-виховний процес, під час якого формується і духовно зростає майбутній кандидат 
для священничого служіння. Як і в попередні періоди діяльності Волинської духовної семінарії, так і 
в новітній час, велика увага приділялася навчально-виховній роботі, кваліфікованості викладацького 
складу, а також науково-видавничій, місійній і громадській діяльності. Великою мірою це залежить 
від якісного добору керівництва, викладацького складу, студентського контингенту. Головною метою 
існування навчального закладу незмінно залишається підготовка майбутніх високоосвічених 
пастирів, регентів церковних хорів та викладачів християнської етики, надання їм усебічної сучасної 
освіти, морально-релігійної зрілості для праці на духовній ниві1. 

Діяльність Волинської духовної семінарії (ВДС) у Луцьку відновлено 16 жовтня 1990 року 
з відкриттям спочатку Волинського духовного училища, яке розмістилося в приміщеннях біля Свято-
Троїцького собору. 23 квітня 1991 року згідно з постановою Священного синоду Української 
Православної Церкви під головуванням митрополита Київського і всієї України Філарета (Денисенка) 
Духовному училищу в Луцьку надано статус Волинської духовної семінарії2. 

12 серпня 1992 року на підставі розпорядження першого заступника представника Президента 
України у Волинській області Юрія Ленартовича Свято-Троїцький кафедральний собор і комплекс 
споруд навколо нього, якими користувалося єпархіальне управління та Волинська духовна семінарія 
УПЦ, передано релігійній громаді Української Православної Церкви Київського патріархату 
(УПЦ КП). На базі частини колишніх студентів, які залишилися і бажали продовжити навчання, а 
також абітурієнтів, котрі подали заяви для вступу до першого класу було сформовано два курси 
чисельністю понад 40 семінаристів3. 

Волинську духовну семінарію УПЦ Київського патріархату офіційно відкрито 5 жовтня 
1992 року. Того ж дня у Свято-Троїцькому соборі відбулося урочисте богослужіння, по завершенні 
якого архієпископ Луцький і Волинський Спиридон (Бабський, †2011) виголосив проповідь і 
благословив викладачів та студентів на плідну працю. Напутнє слово сказав також інспектор духовної 
семінарії отець настоятель Микола Бочкай. Після урочистої церемонії в соборі, того ж дня відбулося 
освячення приміщень семінарії і розпочалися заняття4. 

Початки відродження духовної школи виявилися непростими. Першими ректорами Волинської 
духовної семінарії були: архієпископ Спиридон (05.10.1992-06.12.1992), протоієрей Микола Бочкай 
(06.12.1992 – 15.09.1993), єпископ Серафим (Верзун, 15.09.1993 – 30.12.1993). Серед перших 
викладачів семінарії з часу її відновлення бачимо єпископа Спиридона, який читав Святе Писання 
Нового Заповіту, протоієреїв Івана Кравчука – викладав церковний устав, моральне богослів’я, 
Миколу Бочкая – Святе Писання Нового Заповіту, історію УПЦ, Анатолія Ліпчика – 
церковнослов’янську мову, Миколу Удовина – Святе Писання Старого Заповіту, а також світських 
учителів: Мисака Петра – історія України і порівняльне богослів’я, Шаварову Катерину – українська 
мова, Штихалюка Володимира, Шаюка Євгена – церковний спів, Зою Навроцьку – етика. 

У 1993-1994 роках до них долучились отці Сергій Мельничук-Мартинюк, Богдан Гринів, 
Микола Цап, Орест Юнак, Леонтій Тоцький, миряни Петро Вінцукевич, Марія Вітинська, Володимир 
Борщевич. Одні відходили з тих чи інших причин, інші приходили. Але всі викладачі з глибокою 
вірою і великою любов’ю та трепетом ставились до викладання своїх предметів. Це були роки 
духовного піднесення і становлення навчального закладу. 

У 1993/1994 навчальному році програма складалася з 20 предметів, серед них: Святе Писання 
Старого і Нового Заповітів, догматичне, моральне, основне богослів’я, загальноцерковна історія, 
літургіка, церковнослов’янська мова, церковний спів та інші5. 

 
1 Відомчий архів Волинської єпархії Православної Церкви України. Звіт Волинської духовної семінарії за 2005 р., 3. 
2 Федчук, О., прот. (2017). Відродження Волинської духовної семінарії та вплив церковного розколу  

на її функціонування (1990-1993 рр.). Труди Київської духовної академії, 25, 44. 
3 Корецька, К. (1995). На крилах віри. Народна трибуна, 43 (474), 3. 
4 Даниленко, К. (1992). Осередок духовності та науки. Народна трибуна, 79, 1. 
5 Корецька, К. (1993). Новий навчальний рік – старі проблеми у Волинській духовній семінарії УПЦ Київського 

Патріархату. Народна трибуна, 67 (298), 6. 
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З моменту відкриття семінарії, окрім богословських предметів, вивчалася українська мова, 

історія України, логіка, історія церковної архітектури та іконопис, а також ряд інших предметів. 

Програма навчання була затверджена Синодом УПЦ Київського патріархату. «Незважаючи 

на труднощі, єдиний на Волині духовний навчальний заклад розпочав свою роботу. Будемо надіятися, 

що він стане осередком духовності та науки і переросте в майбутньому в богословський факультет 

Волинського університету»,1 – висловлювала свої сподівання свідома громадськість. 

11 листопада 1993 року новим керуючим Луцько-Волинської єпархії УПЦ Київського 

патріархату призначено митрополита Іоана (Боднарчука), а владика Серафим став єпископом 

Володимир-Волинським, вікарієм Волинської єпархії і ректором Волинської духовної семінарії. Після 

того, як 30 грудня 1993 року єпископа Серафима було переведено на Житомирсько-Овруцьку 

єпархію, обов’язки ректора перебрав на себе митрополит Іоан. 

Незважаючи на слабке здоров’я й опіку над двома єпархіями (Луцько-Волинською та 

Дрогобицько-Самбірською), новий ректор докладав багато зусиль для налагодження життя семінарії, 

зокрема надсилав прохання до різних організацій та установ про надання матеріальної допомоги 

духовній школі. У результаті цього в 1994 році суттєво покращилася дисципліна, різко збільшилась 

кількість бажаючих навчатись у семінарії. Того року під час вступних іспитів конкурс становив понад 

два абітурієнти на одне місце. У зв’язку зі збільшенням числа студентів і браком приміщень правлячий 

архієрей особисто звертався до міської влади про передачу колишніх приміщень семінарії, які займала 

художня школа2. Тенденція щодо збільшення кількості вступників зберігалась і в наступні роки. 

Наполеглива праця митрополита Іоана (Боднарчука) обірвалася його трагічною смертю 

в автокатастрофі 9 листопада 1994 року3. 

Тимчасово виконуючий обов’язки керуючого Луцько-Волинською єпархією єпископ 

Житомирський і Овруцький Серафим (Верзун) 24 листопада 1994 року звернувся з рапортом 

до Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Володимира (Романюка), Священного 

синоду та до голови учбового комітету єпископа Вишгородського Даниїла (Чокалюка) з проханням 

призначити постійного ректора Волинської духовної семінарії. У тому ж зверненні він просить 

призначити проректором семінарії Вінцукевича Петра Миколайовича, вважаючи, «що ця людина 

зможе принести велику користь і нормалізувати життя Волинської духовної семінарії в Луцьку»4. 

Рішенням Священного синоду 29 листопада 1994 року (журнал № 13) Вінцукевича Петра 

Миколайовича призначено тимчасово виконуючим обов’язки ректора Волинської духовної семінарії5. 

В усіх документах він підписувався як ректор. Петро Миколайович володів глибокими знаннями, 

добрими організаторськими здібностями і за короткий час зумів підняти на належний рівень 

навчально-виховний процес, налагодити дисципліну серед викладачів і студентів, покращити 

матеріально-технічну базу духовного закладу6. 

Поступово, завдяки пожертвам парафіян, українців діаспори, стала формуватись бібліотека 

семінарії, яку очолив у січні 1995 року отець Микола Цап. Багато книг у ній – це дарунки митрополита 

УАПЦ в Західній Європі Анатолія (Дублянського, †1997), українських православних церков зі США, 

Канади, управи Інституту дослідів Волині у Вінніпезі, таких щедрих меценатів, як Пилип Шайда 

зі США, отець Степан Ярмусь із Канади, Наталія Тиравська з Австралії, Катерина Немира та інших7. 

Серед виховних заходів студентів семінарії – зустрічі з видатними ієрархами і священниками, 

знаними людьми краю, України. Це – зустріч з Патріархами Володимиром (Романюком, †1995) і 

Філаретом (Денисенком), митрополитом УПЦ Канади Василієм (Федаком, †2005), отцем Степаном 

Ярмусем та іншими. 

 
1 Даниленко, К. (1992). Осередок духовності та науки. Народна трибуна, 79, 1. 
2 Цап, М., прот. (2013). Митрополит Іоан (Боднарчук) і третє відродження УАПЦ та проголошення Київського 

Патріархату. Волинський благовісник: богословсько-історичний науковий журнал ВПБА, 1, 227. 
3 Див: Цап, М., прот. (2018). Маловідомі події із життя та архіпастирського служіння митрополита Іоана 

(Боднарчука). Волинський благовісник: богословсько-історичний науковий журнал ВПБА. Луцьк, 6, 191-217. 
4 Вінцукевич, П. М. (19994-1996). Приватний архів, ректора Волинської духовної семінарії. Мої документи 

по семінарії, 2. 
5 Там само, 3. 
6 Лозовицький, В. (2010). Навчально-виховна робота у відродженій в 90-х роках Волинській духовній семінарії 

Української Православної Церкви Київського Патріархату. Волинська духовна семінарія (до 20-річчя відродження): 

зб. матеріалів наук.-практ. конф. з нагоди ювілею 20-річчя відродження Волинської духовної семінарії. Луцьк, 70. 
7 Борщевич, В. (1996). Служитимуть Богові і рідній Церкві. Православний вісник, 5-6, 13. 
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У середині 1990-х років при Волинській духовній семінарії організовано із числа студентів три 

хори: чоловічий, жіночий та мішаний. Їх виступи в обласному драматичному театрі 

ім. Т. Г. Шевченка, будинку «Просвіта», інших сценах Луцька й області справляли незабутні 

враження на слухачів. Звучали твори не лише духовні, але й народні та національно-патріотичні1. 

Чоловічий семінарський хор під керівництвом протодиякона Миколи Коця брав участь у численних 

вечорах пам’яті, присвячених владикам Української Церкви, митрополитам Полікарпу (Сікорському, 

†1953) і Никанору (Абрамовичу, †1969), архієпископам Геннадію (Шиприкевичу, †1972) та Ігорю 

(Губі, †1966), єпископу Платонові (Артем’юку, †1951), – в Луцьку, Рівному, Ковелі, Ківерцях, 

Мизові. У 1996 році хор нагороджено дипломом за високу виконавчу майстерність у конкурсі 

фольклорних колективів Волинської області. 

З відродженням семінарії при ній було засновано недільну школу, пізніше реорганізовано 

у Центр християнського виховання дітей та молоді, викладацький колектив якого складався з кращих 

студентів закладу. Крім цього, в деяких дитячих садках, школах та ліцеях міста Луцька проводились 

уроки Закону Божого. Розгалужена мережа місійної діяльності дала можливість студентам 

випробовувати себе в проповідництві й відкрити для себе особливості викладання цього предмету. З 

1997 року семінаристи розпочали проводити лекції біблійних курсів у Волинській обласній лікарні. 

У цій же лікарні функціонувала капличка Святого мученика і цілителя Пантелеймона, прихожан якої 

духовно окормлювали священники-семінаристи2. 

Наприкінці 1994 року серед духовенства, інтелігенції міста і віруючих волинян ставилося 

питання про відкриття на Волині духовної академії. Одні вважали, що це має бути богословський 

факультет Волинського університету, інші – філія Київської духовної академії, а ще частина 

наполягала на відкритті у Луцьку Волинської духовної академії. Особливо актуальною ця ідея стала 

на початку 1995 року, коли керуючим Луцько-Волинською єпархією було призначено архієпископа 

Якова (Панчука) – кандидата богословських наук, випускника Ленінградської духовної академії. 

24 березня 1995 року на ім’я Священного синоду надіслано прохання такого змісту: «Виходячи 

з інтересів УПЦ і в цілях відродження духовного життя на Волині, а також беручи до уваги давнину 

і значення Волинської єпархії, прихожани Свято-Троїцького собору м. Луцька, духовенство області, 

представники громадських організацій, викладачі Волинської духовної семінарії і студенти просять 

Священний Синод Київського Патріархату благословити відкрити в м. Луцьку філію Київської 

Духовної Академії»3. У зверненні повідомлялося, що в травні цього року Волинській духовній 

семінарії передається приміщення художньої школи, а також було прохання піднести в сан 

митрополита архієпископа Луцького і Волинського Якова4. Серед тих, хто підписав це прохання, 

окрім представників церкви, були: Анатолій Свідзинський – ректор Волинського державного 

університету ім. Лесі Українки, Йосип Струцюк – голова Волинської крайової організації товариства 

«Просвіта» ім. Тараса Шевченка та інші. 

5 квітня 1995 року делегація від Волинської єпархії у складі секретаря єпархії прот. 

Анатолія Ліпчика, секретаря вченої ради Волинської духовної семінарії свящ. Миколи Цапа і 

студента IV курсу семінарії Едуарда Тарарука відвідали Київ, де мали зустріч із Блаженнішим 

митрополитом Філаретом, заступником Патріарха Київського і всієї Руси-України (Патріарх 

Володимир на той час перебував у лікарні), а також головою учбового комітету єпископом 

Даниїлом (Чокалюком). Головним питанням під час зустрічей було відкриття у Луцьку філіалу 

Київської духовної академії. Митрополит Філарет схвалив таку ініціативу і благословив  

на подальшу працю щодо її реалізації. 

Важливе значення для духовної школи мав указ архієпископа Якова від 14 березня 1995 року: 

«благословляю передати нижній храм Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька 

в користування Волинській духовній семінарії для відправлення богослужінь і надання практичних 

 
1 Толочний, Ю. (1998). Роль Волинської духовної семінарії УПЦ КП у духовному відродженні краю. 

Волинський православний вісник. Неперіодичний науково-популярний збірник праць Наукового товариства 

імені митрополита Полікарпа. Луцьк, 2, 65. 
2 Толочний, Ю. (1998). Роль Волинської духовної семінарії УПЦ КП у духовному відродженні краю. 

Волинський православний вісник. Неперіодичний науково-популярний збірник праць Наукового товариства 

імені митрополита Полікарпа. Луцьк, 2, 66. 
3 Вінцукевич, П. М. (19994-1996). Приватний архів, ректора Волинської духовної семінарії. Мої документи 

по семінарії, 18. 
4 Там само, 18-19. 
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навиків вихованцям семінарії, як майбутнім священникам»1. Усі семінаристи були розподілені 

на богослужбові групи («двадцятки») і відповідно до своєї черги щоденно звершували ранні й вечірні 

богослужіння. 

7 червня 1995 року у Волинській духовній семінарії відбувся перший випуск. Зі стін духовної 

школи вийшли 25 випускників стаціонарного відділення, 43 – заочного і 18 дівчат регентського 

відділення2. Благословили майбутніх пастирів Української Церкви і регентів хорів новопризначений 

на Волинську кафедру архієпископ Яків та один із попередніх ректорів Волинської духовної семінарії 

єпископ Житомирський і Овруцький Серафим3. 

Станом на 1 вересня 1995 року в духовній семінарії навчалися 171 студент богословського 

відділення і 32 – на регентському відділенні. За регіональним походженням на І–IV курсах 

богословського відділення навчалися 29 студентів з Волинської, 30 – із Рівненської, 62 – 

зі Львівської, 42 – із Тернопільської, шість – з Івано-Франківської, один – із Хмельницької областей, 

один – з Румунії. Подібним було регіональне походження регентського відділення4. 

1 липня 1995 року митрополит Луцький і Волинський Яків затвердив Статут Волинської духовної 

академії УПЦ Київського патріархату, а 1 серпня того ж року під його головуванням відбулося 

розширене засідання єпархіальної ради, на якому було прийняте рішення відкрити в м. Луцьку 

Волинську духовну академію5. Її першим ректором став митрополит Яків, а проректором священник 

Іван Нідзельський. На початок вересня був сформований 1-й курс академії із 26 студентів, 11 з яких 

виявили бажання навчатися екстерном6. Основу студентів склали недавні випускники Волинської 

духовної семінарії. Навчальний рік у Волинській духовній академії на базі семінарії розпочався 

16 вересня 1995 року. На жаль, заходи із організації вищої богословської освіти на Волині не підтримав 

учбовий комітет, у результаті чого в середині лютого 1996 року академія припинила існування. 

Також варто згадати про тих, хто власне відповідав у той час за виховання майбутніх пастирів 

у стінах семінарії. Це інспектор семінарії. За невеликий, але такий значущий відрізок часу цю посаду 

займали: прот. Микола Бочкай (05.10.1992-06.12.1992), прот. Анатолій Ліпчик (06.12.1992- 

30.07.1993), прот. Богдан Гринів (30.07.1993-16.12.1996), Борщевич Володимир Трохимович 

(16.12.1996-13.03.1999), прот. Микола Гінайло (26.05.1998), прот. Віктор Пушко (10.1999-20.02.2002), 

прот. Володимир Присяжнюк (20.02.2002-29.08.2003), протодияк. Ярослав Місюк (29.08.2003-

20.09.2006), прот. Іван Семенюк (20.09.2006-10.2009), Тишкевич Богдан Петрович (2009-[2011])7. 

Згідно з рішенням Священного синоду (журнал № 23) указом Святійшого Патріарха Філарета 

від 16 липня 1996 року ректором Волинської духовної семінарії призначено протоієрея Сергія 

Мельничука-Мартинюка, кандидата богословських наук8. Головною причиною звільнення Петра 

Миколайовича Вінцукевича була та, що він не мав духовного сану, був людиною світською, а це 

перечить традиції, яка встановилася у Православній Церкві щодо керівника духовного навчального 

закладу. Протоієрей Сергій Мельничук-Мартинюк, як і митрополит Яків, закінчив Ленінградську 

духовну академію. Вони обидва мали величезний духовний і життєвий досвід, обоє з честю пройшли 

через переслідування і приниження з боку безбожницької радянської влади. Ректор і архієрей 

намагалися в семінарії й академії досягнути тих стандартів, які були в їх альма-матер. Разом з тим, 

будучи патріотами, вкладали в серця вихованців любов до своєї Батьківщини і закликали 

до самопосвяти в справі розбудови Помісної Православної Церкви в Україні. 

 
1 Там само, 6. 
2 Цап, М., прот. (1995-1997). Приватний архів секретаря Вченої ради Волинської духовної семінарії. Поточна 

документація, укази, розпорядження, протоколи єпархіальних та педагогічних Рад, статистика про вступ 

і випуски, листування та ін., 9. 
3 Корецька, К. (1995). На крилах віри. Народна трибуна, 43 (474), 3. 
4 Борщевич, В. (1996). Служитимуть Богові і рідній Церкві. Православний вісник, 5-6, 13. 
5 Цап, М., прот. (1995-1997). Приватний архів секретаря Вченої ради Волинської духовної семінарії. Поточна 

документація, укази, розпорядження, протоколи єпархіальних та педагогічних Рад, статистика про вступ 

і випуски, листування та ін., 11. 
6 Швець І., прот. (2010). Волинська духовна семінарія: процес відродження і розвитку. Волинська духовна 

семінарія (до 20-річчя відродження): зб. матеріалів наук.-практ. конф. з нагоди ювілею 20-річчя відродження 

Волинської духовної семінарії. Луцьк, 9. 
7 Цап, М., прот. (1995-1997). Приватний архів секретаря Вченої ради Волинської духовної семінарії. Поточна 

документація, укази, розпорядження, протоколи єпархіальних та педагогічних Рад, статистика про вступ 

і випуски, листування та ін., 26-41. 
8 Цап М., прот. (2002). Ювілей Волинської духовної семінарії. Православний вісник, 9-10, 21. 
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Найбільший наплив бажаючих отримати богословську освіту був починаючи з 1994 року і 

до середини 2000-х років. У 1994 році на стаціонар богословського відділу зараховано із 62 абітурієнтів 

40 чоловік; у 1995 році подано 96 заяв. Враховуючи таке число бажаючих, адміністрація семінарії 

прийняла рішення зарахувати на навчання дві групи по 35 чоловік у кожній. Найбільша кількість 

бажаючих навчатись у Волинській духовній семінарії була в 1996 році – 157 абітурієнтів, із яких було 

зараховано на стаціонарне навчання 90 чоловік на богословське відділення (дві групи по 45 осіб), 

14 – на заочну форму і 30 дівчат – на регентське відділення. Починаючи із 1999 року, при кількості 

130 абітурієнтів число бажаючих навчатись у семінарії зменшується: у 2000 – 97, 2001 – 66, 2002 – 521. 

Головними причинами зменшення кількості вступників до духовної школи, на нашу думку, є: 1) спад 

національно-церковного відродження початку 1990-х років; 2) розвіяння міфу про нібито легке і 

забезпечене життя священника; 3) низка семінарій і духовних училищ, яких на той час було чимало, 

забезпечили кадрами єпархії Західної України, звідки традиційно приходило найбільше абітурієнтів, що 

спричинило проблему надання парафій випускникам семінарії; 4) далося взнаки зменшення 

народжуваності внаслідок кризи в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття. 

Але найбільшої шкоди для Волинської духовної семінарії завдала пожежа, яка трапилась в ніч 

на 1 квітня 2005 року і зруйнувала третину її приміщень. Руїна, звичайно, відлякувала бажаючих 

вступати саме до Волинської духовної семінарії, оскільки поруч, у Рівному, Львові чи Києві, були всі 

умови для навчання2. 

У 2003 році згідно з рішенням Священного синоду ректором Волинської духовної семінарії 

призначено протоієрея Івана Нідзельського, який навчався у Санкт-Петербурзькій духовній семінарії 

і академії. Невідомо, як склалася б доля Волинської духовної семінарії, якщо б у найскладніший 

період не був призначений на Волинську кафедру єпископ Михаїл (Зінкевич), який замінив 

митрополита Якова після упокоєння 16 березня 2004 року. Молодий, повний бажання потрудитися 

на благо Церкви, він енергійно взявся за упорядкування єпархії. Семінарія стала одним 

з найважливіших об’єктів його уваги. Побачивши, що у попередньому, 2003 році було тільки 

26 абітурієнтів, владика, спілкуючись із ректоратом та благочинними єпархії, спонукав їх до більш 

активної участі у вступній кампанії, чим зупинив падіння кількості вступників. Вже у 2004 році число 

абітурієнтів збільшилося до 35, а в наступному 2005-му – до 47. І все ж ситуація була загрозливою: 

у 2008 році кількість абітурієнтів впала до критичної межі – 26 вступників3. 

Протягом 2006–2008 років у навчальному закладі велася активна робота щодо приведення 

у відповідність до державних вимог навчальних планів, програм і в цілому навчального процесу 

з метою державної акредитації Волинської духовної семінарії, реорганізації її у вищий богословський 

заклад. З 1 вересня 2006 року введено у навчальний план низку нових предметів, зокрема 

«Українознавство», «Історія філософії», «Історія релігій», «Містичне богослів’я» та сформовано 

чотири кафедри4. У 2006/2007 навчальному році вперше випускники отримали дипломи після захисту 

бакалаврських робіт. 

13 травня 2008 року Священний синод УПЦ Київського патріархату звільнив з посади ректора 

прот. Івана Нідзельського. Виконуючим обов’язки ректора було призначено кандидата богословських 

наук Василя Миколайовича Лозовицького, випускника Київської духовної академії. 

Згідно з рішенням Священного синоду УПЦ КП (журнал № 14 від 28.11.2008 року) указом 

єпископа Михаїла на посаду ректора Волинської духовної семінарії призначено протоієрея Ігоря 

Швеця – кандидата богословських наук, випускника Московської духовної академії. 

Новому ректорові правлячий архієрей поставив завдання удосконалити виховний процес 

семінарії і максимально підняти навчальний та науковий рівень з метою реорганізації Волинської 

духовної семінарії у Волинську духовну академію. Ця ідея згуртувала весь колектив духовної школи, 

включаючи студентів та працівників. 

 
1 Цап, М., прот. (1995-1997). Приватний архів секретаря Вченої ради Волинської духовної семінарії. Поточна 

документація, укази, розпорядження, протоколи єпархіальних та педагогічних Рад, статистика про вступ 

і випуски, листування та ін., 18-23. 
2 Швець І., прот. (2010). Волинська духовна семінарія: процес відродження і розвитку. Волинська духовна 

семінарія (до 20-річчя відродження): зб. матеріалів наук.-практ. конф. з нагоди ювілею 20-річчя відродження 

Волинської духовної семінарії. Луцьк, 11. 
3 Там само, 12. 
4 Відомчий архів Волинської єпархії Православної Церкви України (2007). Звіт Волинської духовної семінарії 

за 2006, 3. 
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Протягом 2008-2010 років у навчальному закладі відбулися суттєві зміни. Намітилася тенденція 

підвищення викладацького рівня за посередництвом залучення кандидатів богослів’я та інших наук. 

Так у 2004/2005 навчальному році в семінарії працювало 4 кандидати богословських наук: прот. Іван 

Нідзельський, прот. Сергій Мельничук-Мартинюк, свящ. Любомир Хомин, Лозовицький Василь 

Миколайович; у 2007 році штат поповнився ще одним кандидатом богослів’я – це випускник 

Київської православної богословської академії Черенюк Ярослав Миколайович. Протягом наступних 

років тенденція підвищення наукового рівня викладацького складу кандидатами богослів’я 

зберіглася, зокрема у 2008 році замість вибулого прот. Івана Нідзельського – прот. Ігор Швець, а 

також випускники КПБА: свящ. Степан Старевич і свящ. Віталій Лотоцький1. 

Усі лекції проводилися виключно за навчально-тематичними планами, затвердженими 

педагогічною радою, для чого було упорядковано і надруковано конспекти лекцій з усіх предметів. 

Виступаючи 29 квітня 2010 року з вітальним словом і благословенням на відкритті науково-

практичної конференції «Духовна освіта на Волині в ХІ-ХХ ст», архієпископ Михаїл зауважив: 

«рівень освіти на Волині є дуже високим і стане ще вищим після реорганізації Волинської духовної 

семінарії у Богословську академію та подав інформацію, що у Волинській єпархії священнослужителі 

віком до 35 років складають близько 70 % і вони є майбутнім нашої Церкви»2. 

Невдовзі, того ж 2010 року, Ректорат семінарії звернувся до Патріарха Київського і всієї Руси-

України з проханням надати закладу академічного статусу. У квітні 2011 року Волинську духовну 

семінарію відвідала комісія Синодального управління в справах духовної освіти. Головою комісії 

єпископом Переяслав-Хмельницьким і Бориспільським Епіфанієм (Думенком) на Священний синод 

було представлено рапорт з якого довідуємося, що станом на 14 квітня 2011 року викладацький склад 

ВДС налічував 37 осіб, з них: викладачів семінарії – 33, викладачів регентського відділу – чотири, 

11 викладачів мають кандидатський ступінь: дев’ять – богословських наук, один – філософських наук 

та один – історичних наук. У семінарії діяли п’ять наукових кафедр. Станом на цю ж дату у ВДС 

навчалося 68 студентів на стаціонарі та 53 на заочному секторі (загалом 121 чоловік)3. 

13 травня 2011 року Священний синод, враховуючи що Волинська духовна семінарія відповідає 

усім вимогам вищого духовного закладу, благословив з 2011/2012 навчального року реорганізувати 

Волинську духовну семінарію у Волинську православну богословську академію4. 

Висновки. Таким чином, Волинська духовна семінарія УПЦ Київського патріархату упродовж 

двадцятилітнього періоду своєї діяльності (1990–2011) мала дев’ять ректорів: єп. Спиридон (1992), 

прот. Микола Бочкай (1992-1993), єп. Серафим (1993), митр. Іоан (1994), Вінцукевич Петро 

Миколайович (1994-1996), прот. Сергій Мельничук-Мартинюк (1996-2003), прот. Іван Нідзельський 

(2003-2008), Лозовицький Василь Миколайович (2008), прот. Ігор Швець (2008-[2011]). Отже, 

бачимо, що найбільша увага у духовній семінарії приділялася навчально-виховному процесу, 

оскільки головною метою існування навчального закладу незмінно залишається підготовка майбутніх 

високоосвічених пастирів, надання їм всебічної сучасної освіти, морально-релігійної зрілості 

для праці на духовній ниві. 
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DOCUMENTS OF THE VORONTSOV FAMILY 
COLLECTION ABOUT E.K. VORONTSOVA’S PUBLIC 
ACTIVITY: COMPOSITION AND HEURESTIC 
POTENTIAL 
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Державний архів Одеської області, Україна 

ДОКУМЕНТИ СІМЕЙНОГО ФОНДУ ВОРОНЦОВИХ  
ПРО ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ Є. К. ВОРОНЦОВОЇ: 
СКЛАД ТА ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

The paper reveals the scientific and cognitive potential of archival documents of the Vorontsov 
Family Collection with regard to the study of public activities of E. K. Vorontsova, the wife of the 
Governor-General of Novorossiysk and Caucasian Governor M. S. Vorontsov. The author highlights 
the basic groups of documents, their specific features, information potential and the degree of 
preservation and representativeness, as well as the relationships between the content and type 
of archival documents, and the time and motives for their creation. The paper emphasizes that 
availability of copies of texts of reports, rescripts, petitions and other documents in the 
correspondence expands significantly the information potential of the archival materials. The 
paper reconstructs the key stages of E. Vorontsova’s public activity, supplements the information 
on her participation in public organizations and her contribution to the dissemination of education 
by means of a problem-thematic approach used herein. The data revealed from the archival 
materials supplement the information from other sources, allow to specify the total amount of 
funds contributed by E.K.Vorontsova to the assets of charitable institutions. It is emphasized in a 
summary hereof that the study and generalization of archival documents provides an opportunity 
to assess the breadth of charitable and cultural and educational activities of E. Vorontsova, her 
contribution to the development of women’s charitable movement in the south of the Russian 
Empire, the spread of women’s education idea. The paper emphasizes the important scientific 
value and high level of information of this complex of historical sources in the context of studying 
the biography of E. K. Vorontsova. 
Keywords: E.K. Vorontsova, charity, charitable institutions, archival documents, the Novorossiysk 
Krai, Caucasian Governorate. 

В кінці ХХ – початку ХХІ ст. на хвилі розвитку біографістики в українській та російській 
історичній науці сформувалася особлива область наукових досліджень «воронцовознавство». Поряд 
із дослідженням життя і діяльності видатного державного та військового діяча, новоросійського 
генерал-губернатора та кавказького намісника М. С. Воронцова дослідники звертаються також 
до вивчення життєпису його родини та найближчого оточення. Зокрема, в останні роки 
спостерігається підвищення інтересу до постаті його дружини Є. К. Воронцової. 

Єлизавета Ксаверівна Воронцова народилася 19 вересня 1791 р. в родині короного гетьмана  
К.-Ф. Браницького і О. В. Енгельгардт, племінниці Г. О. Потьомкіна і фрейліни імператриці Катерини 
ІІ. Дитинство і юність Є. Браницька провела в родовому маєтку в Білій Церкві. В 1819 р. вона вийшла 
заміж за М. С. Воронцова та з призначенням його на посаду новоросійського генерал-губернатора 
(1823) розпочала провадити громадську діяльність. 
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У 1829 р. вона заснувала Одеське жіноче благодійне товариство, що займалося наданням 

допомоги біднякам та опікувалося сиротами. Вона була його безмінним головою до 1879 р. і 

витрачала значні суми на його розвиток. У 1845 р. Є. Воронцова заснувала в Кавказькому намісництві 

Тифліське жіноче благодійне товариство Св. Ніни з училищем для дівчаток при ньому. Головним 

завданням навчального закладу стало поширення освіти серед дівчаток-дворянок (здебільшого 

із числа збіднілого дворянства). Незабаром за її матеріальної підтримки були відкриті два подібних 

училища в Кутаїсі та Шемасі. Також Є. К. Воронцова стала головним фундатором Ставропольського 

товариства Св. Олександи та Ериванського жіночого благодійного товариства Св. Рипсимії. 

Питання благодійної діяльності Є. К. Воронцової частково знайшло висвітлення 

у дослідницькій літературі. У працях одеських вчених І. С. Грєбцової та В. В. Грєбцова «Становление 

государственного попечительства и общественной благотворительности в Одессе в конце ХVIII – 

60 – гг. ХІХ ст.»1, І. С. Грєбцової і С. А. Накаєвої «Очерки развития женского благотворительного 

движения на юге Российской империи (первая половина ХІХ в.)»2 розглянуто діяльність 

Є. К. Воронцової в руслі розвитку громадського доброчинного руху. Джерелознавчий аспект 

благодійної діяльності Є. Воронцової розглядався й в статтях «Постать Є. К. Воронцової в спогадах 

сучасників»3, «Благотворительная и культурно-просветительская деятельность Е. К. Воронцовой»4, 

«Документы о жизни и деятельности Е. К. Воронцовой в фондах Российского государственного 

архива литературы и искусства»5. 

Широка доброчинна і культурно-просвітницька діяльність Є. К. Воронцової знайшла 

відображення в архівних документах, зокрема в сімейному фонді Воронцових (ф. 1261), 

що зберігається в Російському державному архіві давніх актів (далі – РДАДА). 

Мета роботи – розкрити евристичний потенціал та склад архівних документів родинного фонду 

Воронцових в питанні вивчення громадської діяльності Є. К. Воронцової. 

Сімейний фонд Воронцових в РДАДА є безцінним пластом для досліджень історії ХVІІ-ХХ ст. 

Архівне зібрання сформовано з господарських, службових і особових документів кількох поколінь 

роду. Значну його частину складають документи про громадську діяльність Є. К. Воронцової. 

Документи різноманітні за характером і змістом та вирізняються варіативністю походження. 

Перший пласт складає «особовий наратив». До даної частини архіналій відносимо листи-

клопотання громадян до Є. К. Воронцової. Всього виявлено понад 350 таких звернень. У даній статті 

ми не станемо детально зупинятися на кожному з них, а лиш узагальнимо їх інформаційні можливості. 

Кількісні показники листів та їх аналіз позиціонують Є. К. Воронцову як відому благодійницю, що 

активно працювала в приватному напрямку доброчинного руху. Прохання були найрізноманітніші: про 

матеріальну допомогу6 призначення пенсії7, працевлаштування і навіть надати в борг певну суму 

грошей8. Типовим для змісту листів є пояснення причини, що спонукали людей звернутися 

за допомогою до Є. Воронцової це: хвороба9, переїзд10 тощо. Наприклад, студент Новоросійського 

університету В. Мураневич, сподіваючись на Є. Воронцову як відому благодійницю і прихильницю 

поширення знань, звернувся до неї з проханням прийняти його на роботу в її домову церкву11. 

Особливістю даного джерельного комплексу є його обмежені інформативні можливості. 

В розпорядженні науковців є лише звернення, а за поодинокими маргіналіями Є. К. Воронцової 

 
1 Гребцова, И., Гребцов, В. (2006). Становление государственного попечительства и общественной 

благотворительности в Одессе в конце ХVIII-60-гг. ХІХ ст. Одесса: Астропринт, 320. 
2 Гребцова, И., Накаева, С. (2007). Очерки развития женского благотворительного движения на юге Российской 

империи (первая половина ХІХ в.). Одесса: Астропринт, 280. 
3 Лісунець, Л. (2014). Постать Є. К. Воронцової в спогадах сучасників. Гілея: науковий вісник, 89, 79-84. 
4 Лисунец, Л. (2016). Благотворительная и культурно-просветительская деятельность Е. К. Воронцовой. 

Вестник Брянского государственного университета. Исторические науки и археология. Литературоведение. 

Языкознание. Педагогигические науки, 4 (30), 56-64. 
5 Лисунец, Л., (2019). Документы о жизни и деятельности Е. К. Воронцовой в фондах Российского 

государственного архива литературы и искусства. Воронцовский сборник. Одесса, 9, 55-60. 
6 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 1960 1 арк. ; спр. 2097, 2 арк.; спр. 2328, 1 арк.; 

спр. 2400, 1 арк. 
7 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 2189, 2 арк. 
8 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 2203, 1 арк. ; спр. 2335, 5 арк. 
9 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 2221, 2 арк.; спр. 2325, 1 арк. 
10 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 1968, 2 арк. 
11 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 2223, 1 арк. 
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на листах не видається можливим встановити навіть приблизні суми, що були виділені нею 

на надання допомоги нужденним. Однак вони відіграють незамінне значення для висвітлення усіх 

форм і методів доброчинної практики, конкретизації масштабів діяльності Є. Воронцової і жіноцтва 

в цілому, виділення основних тенденцій поступального, але динамічного входження жінок до орбіти 

громадського життя. 

Незначну частину листів складають клопотання церковних служителів, з проханням надати 

матеріальну допомогу на будівництво, ремон споруд, церковне приладдя тощо. Загалом збереглося 

близько 30 адресованих Є. Воронцової таких звернень. Листи даної групи адресатів вирізняються 

більшим ступенем інформативності порівняно із вищезгаданими. Тут знаходимо листи-подяки 

із вказанням точної суми пожертвування, здійсненого подарунку тощо. Аналіз листування дозволяє 

зробити висновок, що пожертви Є. К. Воронцової на церковне будівництво носили як одноразовий 

так і постійний характер. Наприклад, московський митрополит Філарет і єпископ Олександр, 

дякували їй за пожертви та повідомляли, що кошти були витрачені на потреби церкви, платню 

духовенству і оренду будинку1. Священник Покрово-Богородичного братства надав Є. К. Воронцовій 

докладний звіт про діяльність братства за 1876 рік2. 

В даному руслі цікавим видається факт підтримки Є. Воронцовою будівництва і діяльності 

православного храму в Варні. Збереглося її листування з російським посольством в Константинополі 

у справах місцевого храму Святого Миколи. З особистого листування випливає, що Є. Воронцова 

жертвувала на його утримання щороку 700-750 крб3. До листів додавалися також розписки про 

отримання грошей і про витрати церкви. У листі від 11 листопада 1843 р. консульський агент 

М. Даскалов писав, що існування храму забезпечується вже четвертий рік виключно щедрими 

пожертвами Є. К. Воронцової4. Зберігся і лист Є. Воронцової в Константинополь, в якому вона 

висловлювала свою радість відносно швидких темпів будівництва храму5. Таким чином, дані архівні 

матеріали ілюструють два важливих факти. По-перше, ареал діяльності Є. К. Воронцової поширювався 

за межі Російської імперії, по-друге, є яскравим проявом поширення ідей панславізму. 

Другий пласт складає діловодна документація. Її можна поділити на наступні групи: ділове 

листування, звітна документація, документи колегіальних органів, бухгалтерські документи 

(квитанції, кошториси, прибутково-видаткові книги, відомості приходу і витрати грошових сум, 

рахунки, розписки, договори на будівництво та проведення окремих видів робіт). 

Низка архівних справ відображає участь та процес управління Є. К. Воронцовою, відкритих за її 

ініціативи та матеріальній підтримці жіночих благодійних товариств та навчальних закладів при них. 

До справ увійшли листи секретарів товариства, що адресовані Є. К. Воронцовій та Одеському 

жіночому благодійному товариству. Хронологічно листування охоплює 1855-1859 рр. і фактично є 

продуктом дистанційного управління товариствами з боку Є. Воронцової і оперативними 

відомостями (зважаючи на тодішні можливості поштового зв’язку) про стан справ в них. 

«Листи Кутаїського, Ставропольського, Шемаського і ін. навчальних закладів на Кавказі 

секретарю Жіночого благодійного товариства Св. Ніни О. І. Казначєєву» розкривають особистий 

внесок Є. К. Воронцової у фундацію навчальних закладів. Тут містяться відомості про розміри 

пожертвувань, пансіонерів Є. Воронцової та витрати на їх утримання6. Зауважимо, що питання 

утримання пансіонерів є найбільшою білою плямою в біографії Є. К. Воронцової і простежується 

фактично завдяки лише архівним матеріалам сімейного фонду Воронцових. Характерною рисою цієї 

лінії дослідження є її фрагментарність і «точковість», ми можемо зробити лише припущення про 

кількість та розміри витрат Є. К. Воронцової на вихованців, але й вони є досить приблизними, адже 

ми не можемо врахувати періодичність і розміри її видатків на одяг, шкільне приладдя тощо. 

Зміст «Листування різних установ і осіб з Є. К. Воронцовою і звітні відомості 

по Ставропольському жіночому училищу Св. Олександри»7 також є важливим для встановлення і 

характеристики соціальних ролей Є. Воронцової. Узгодження і прохання висловити свою позицію 

стосовно прийому на роботу і звільнення тих чи інших посад дозволяє говорити, що вона фактично, 

 
1 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 1963, 1 арк.; спр. 2355, 4 арк.; спр. 2356, 1 арк. 
2 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 2055, 6 арк.  
3 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2714, арк. 9; спр. 2717, арк 4; спр. 2719, арк. 6.  
4 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 2074, арк. 1. 
5 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 306-а, арк. 2. 
6 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2699, арк. 11, 14,18. 
7 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2696, арк. 110. 
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а не номінально здійснювала функції керівника та детально вивчала й давала розпорядження щодо 

роботи навчальних закладів. Проілюструємо дану тезу наочним прикладом. Секретар товариства 

Св. Олександри Я. Буличов в одному з листів просив Є. Воронцову надати свої міркування з приводу 

особистих якостей та ставлення до роботи наглядачки Атарбекової1, яка на його думку несумлінно 

виконувала свої обов’язки. 

Про прямі вказівки і рекомендації Є. К. Воронцової щодо функціонування навчальних закладів 

на Кавказі свідчать і інші листи. Особливе вираження це знайшло під час вирішення питання 

будівництва училища Св. Олександри. Зміст листів дозволяє говорити про особисту участь і власне 

бачення Є. Воронцової плану майбутньої будівлі і благоустрій прилеглої території2. 

Є. К. Воронцову як керівника характеризують також і «Листи правління Одеського жіночого 

благодійного товариства до скарбничого товариства Тумачевскому Г. І.» в 3 томах3. В цілому 

інформація, що міститься в них, однорідна за своїм характером і формам викладу. Це відомості про 

витрати товариства на Будинок піклування сиріт, Михайло-Семенівського притулку, відділення для 

немовлят, відділення для старих і немічних жінок, сплати за утримання дітей в лікарні і інших 

дитячих притулках міста, відомості про кількість вихованців, розписки секретаря і скарбничого 

в отриманні грошей. Однак серед цих відомостей є записи про конкретні управлінські рішення 

Є. Воронцової. Так у зв’язку з високим рівнем смертності серед немовлят вона віддала 

розпорядження збільшити їх щомісячне утримання з 4 крб. до 5 крб4. 

Серед листування знаходимо відомості і про участь Є. Воронцової у Одеській Стурдзівській 

богадільні. Її, як відому благодійницю, було обрано на пост почесної попечительки закладу й 

Є. К. Воронцова завжди сумлінно і ревно ставилася до своїх обов’язків. Аналіз архівних джерел 

доводить, що вона постійно виділяла на потреби закладу крупні суми коштів, які здебільшого носили 

цільовий характер: виділення грошей на будівництво, ремонт, харчування, заробітну плату, 

медикаменти тощо. 

Надання об’єктивної оцінки місця і ролі Є. К. Воронцової в організації і фундації жіночого 

благодійного руху і Одеського жіночого благодійного товариства, зокрема, потребує розв’язання 

проблеми свободи дій і рішень її як керівника інституції і впровадження в діяльність товариства власного 

волевиявлення, адже аналогічні товариства відкривалися в усіх губернських центрах, мали однакові цілі, 

структуру, порядок управління і були підзвітні приказам громадського піклування (органи державної 

влади, що здійснювали соціальний захист населення). В архівних джерелах знаходимо відомості, 

що дозволяють підтвердити факт наявності реальних механізмів можливості структурних змін Одеського 

жіночого товариства, що втілила в життя Є. Воронцова. На екстренних зборах членів товариства, що було 

зібрано у зв’язку із бажанням Є. К. Воронцової скласти повноваження голови товариства, у своїй промові 

вона зазначила, що успішне майбутнє Одеського жіночого благодійного товариства забезпечить 

проведення спрощеня структури товариства, об’єднання сирітського притулку із відділенням немовлят і 

за умови врівноваження доходів та витрат товариства5. 

Іншим ключовим аспектом дослідження громадської діяльності Є. К. Воронцової є питання 

«наявності» власної ініціативи Є. К. Воронцової у відкритті благодійних товариств. Адже незаперечним 

є той факт, що відкриття жіночих благодійних товариств було загальноімперською тенденцією 

суспільного життя і, що, як правило, головою подібної організації ставали дружини генерал-

губернаторів. Тому історіографічний факт «Є. К. Воронцова – ініціатор відкриття Одеського жіночого 

благодійного товариства і Тифліського жіночого благодійного товариства Св. Ніни» потребує 

документального підтвердження. Це підтвердження знаходимо в архівних документах. Так, у звіті 

за перше десятиліття Ставропольського жіночого благодійного товариства Св. Олександри зазначено, 

що Є. Воронцова особисто клопотала перед М. Завадовським про відкриття у місті товариства і 

училища при ньому «для виховання за помірну плату дочок небагатих батьків у дусі християнської 

релігії і суворої моральності»6. Тут же знаходимо текст рескрипту імператриці Олександри Федорівни 

на ім’я Є. К. Воронцової, в якому вона високо оцініла діяльність останньої7. 

 
1 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2699, арк. 12. 
2 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2699, арк. 26. 
3 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2742, 70 арк.; спр. 2744, 107 арк.; спр. 2747, 71 арк. 
4 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2736, арк. 10. 
5 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2701, арк. 1-2. 
6 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2696, арк. 73. 
7 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2696, арк. 74. 
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Вивчивши листи секретарів благодійних товариств Св. Ніни, Олександри, Рипсимії, приходимо 

до висновку, що в них здебільшого міститься інформація про матеріальне становище, заснованих 

Є. К. Воронцовою навчальних закладів, чисельності та долі вихованок, на що безсумнівно вплинула 

мета їх написання. 

Група бухгалтерських документів висвітлює хід будівництва і суми коштів, що витрачені 

Є. К. Воронцовою на зведення Михайло-Семенівського притулку для хлопчиків. Матеріали 

хронологічно охоплюють близько 15 років (1861-1875) не задокументованими залишилися лише 

перші два роки будівництва. За цей відрізок часу в діловодстві відклалися детальні звіти про витрати 

на будівництво сирітського притулку1, кілька прибутково-видаткових книг2, відомості приходу і 

витрати грошових сум3, кошторису4, рахунки, розписки5, договори про будівництво та окремими 

видами робіт6. Дані цих документів дають можливість зробити щорічну сітку витрат коштів, 

встановити осіб, залучених до будівництва, і простежити грошові внески Є. Воронцової. Так, 

у 1861 р. було витрачено 9800 крб., в наступному ще 11700 крб.7 У прибутково-видатковій книзі 

зафіксовано всі наявні грошові кошти та їх реалізація (купівля будівельних матеріалів, оплата 

робітникам і т. д.), а у звіті представлені підсумки будівельних робіт. 

Окремого розгляду заслуговує записна книжка Є. К. Воронцової, в якій відзначені щорічні суми 

пожертвувань, що внесені нею на будівництво Михайло-Семенівського дитячого притулку. В цілому 

вона внесла на баланс установи за 1868-1873 рр. 154776 крб. 20 коп.8 

Засновуючи благодійні та культурно-просвітницькі товариства, Є. Воронцова завжди дбала про 

їхній майбутній добробут. Бажаючи забезпечити міцне фінансове становище Михайло-Семенівського 

притулку, вона внесла на баланс установи велику суму. В особистому листі генерал-губернатору 

Новоросійського краю П. Є. Коцебу Є. К. Воронцова писала: «Я звертаюся до Вас, генерале, 

за допомогою, старання мої спрямовані на забезпечення нового Михайло-Семенівського притулку, це 

мотиви, що штовхають мене прописати умови складання чорнового варіанту правил, що визначать 

порядок внесення 110000 крб»9. Прагнучи захистити пожертвування від марнотратників і неправильного 

розпорядження доходом з цього капіталу, Є. Воронцова побажала бачити в статуті Одеського жіночого 

благодійного товариства пункт про те, що в разі зміни завдань організації її спадкоємці могли б забрати 

внесений нею капітал. П. Коцебу відповів, що не бачить необхідності внесення даної умови, оскільки 

статутом визначено, що завдання товариства не можуть бути змінені. Отримавши негативну відповідь 

Є. Воронцова склала повторне клопотання в якому наполягла на своїй думці: «зберігаючи переконання, 

що редакція приміток до §54 в запропонованому мною сенсі висловлює визначеність… гадаю, 

що в такому бажанні не може бути нічого ворожого уряду, я знову маю честь звернутися до Вашої 

Високоповажності з покірним проханням не відмовляти в клопотанні»10. 

Листування між Є. К. Воронцової і П. Є. Коцебу має неабияку наукову цінність. По-перше, 

це єдиний документ який підтверджує особисту участь Є. Воронцової у виробленні статуту.  

По-друге, воно свідчить про наполегливу позицію Є. К. Воронцової в захисті інтересів  

Михайло-Семенівського притулку. 

Таким чином, діловодна документація вирізняється високим ступенем інформативності, 

поліфонізмом і включає в себе тексти інших видів документів. Архівні джерела дозволяють 

розкрити не лише лінію «донорства» Є. К. Воронцової, але й розкрити її як організатора, фундатора 

і керівника громадських організацій. Архіналії підтверджуюють факт ініціювання нею відкриття 

благодійних товариств, реальної участі у виробленні статуту, стратегії розвитку і структури 

доброчинних інституцій. 

Особливістю даного джерельного комплексу є те, що він є по своїй суті фондом управлінської 

документації і відклався у фонді Воронцових тому, що Є. К. Воронцова очолювала Одеське жіноче 

 
1 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2710, 2 арк.; спр. 2713, 8 арк. 
2 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2711, 78 арк. 
3 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2721, 75 арк. 
4 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2722, 76 арк. 
5 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2723, 139 арк. 
6 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2727, 356 арк. 
7 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2710, 2 арк. 
8 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.1, спр. 2728, 32 арк. 
9 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп.3, спр. 306, арк. 1. 
10 Російський Державний архів давніх актів, ф. 1261, оп. 1, спр. 2739, арк. 2. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 52 

благодійне товариство і зібрала та зберегла свої ділові папери. Втім це вже є сталою традицією 

для архівної справи, коли очільник установи забирає ділову документацію до себе на «збереження» і 

потім документи різних установ потрапляяють до архівів у складі фондів особового походження. 
Окрему групу документів становлять повідомлення та квитанції доброчинних установ про 

отримання від Є. К. Воронцової коштів. Так, наприклад, збереглися відомості про пожертви 
Є. Воронцової на користь Одеського болгарського настоятельства1, Олександро-Маріїнської 
богадільні2. Вкрай низький ступінь збереженості даних документів не дозволяє розкрити повною 
мірою внесок Є. К. Воронцової у їх діяльність і підрахувати загальну суму коштів, що отримали 
вищевказані товариства від неї, однак дають змогу доповнити відомості про участь і членство 
Є. Воронцової у громадських організаціях. 

Таким чином, у фонді Воронцових зберігся досить великий і багатогранний комплекс джерел, 
що дозволяє розкрити благодійну та культурно-просвітницьку діяльність Є. К. Воронцової. 
Документи, що стосуються історії розвитку Одеського жіночого благодійного товариства, Михайло-
Семенівського притулку, Стурдзівької богадільні, а також товариств в Тифлісі, Кутаїсі, Шемасі, 
Ставрополі, Еривані репрезентують заходи Є. Воронцової, спрямовані на поліпшення ефективності 
роботи благодійних та навчальних закладів. Всебічне вивчення архівних джерел дозволяє відтворити 
об’єктивну картину життя і діяльності відомої благодійниці ХІХ ст. Є. К. Воронцової. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ  

ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. ШЕВЧЕНКА  

У КИЄВІ НА СТОРІНКАХ ВОЛИНСЬКОЇ ПРЕСИ 

The celebration of the centenary of Taras Shevchenko’s birth in Kyiv provoked a diametrically 
opposite reaction from representatives of various political structures. The position of the Russian 
imperial authorities on this issue was unequivocal: a ban on any events to honor the Ukrainian 
poet. The same position was taken by the Russian Orthodox Church. Authorities and the ROC were 
preparing in advance to oppose the commemoration of Taras Shevchenko. On the eve of his 
centenary, police and troops were called to Kyiv, and educational institutions of the Kyiv 
Educational District received circulars forbidding any events dedicated to the poet’s anniversary. 
However, despite all the bans and a number of preventive measures by Ukrainophobes, crowded 
demonstrations took place in Kyiv, which the authorities tried to disperse by force. On February 
25, 1914, in the old-fashioned way, studies in Kyiv ceased in all higher educational institutions, 
most of whose students took an active part in the demonstrations. In addition to students, their 
active participants were representatives of the intelligentsia. Many of them took risks, because 
they could be repressed for it. 
In addition to the authorities, pro-Ukrainian residents of the city were actively opposed by 
representatives of Russian nationalist organizations, who opposed the commemoration of the 
poet. This exacerbated the situation in Kyiv. 
The researched events are covered in detail on the pages of Volyn press publications, first of all 
those published in Zhytomyr. The authors of the publications mostly gave an extremely negative 
assessment of the events. This further complicated the interethnic relations in the polyethnic 
empire and clearly demonstrated the contempt of the imperial government for the Ukrainians. In 
a number of publications, the authors emphasized that most of the organizers of the events were 
not Ukrainians. A separate demand was made to punish the organizers and active participants in 
the celebration of the anniversary of Taras Shevchenko. Given the domestic political situation in 
Volyn, it can be stated that the vast majority of unknown authors shared the Black Hundred 
ideology, and some facts were interpreted by them in accordance with their political beliefs. 
Keywords: Volyn, T. Shevchenko, demonstration, Russian nationalists, students, police. 

Постановка наукової проблеми. Напередодні Першої світової війни Волинська губернія стала 
одним із ключових центрів чорносотенного руху в Російській імперії. Хоча діячі Союзу російського 
народу під час проведення пропагандистсько-агітаційної роботи використовували твори Кобзаря, 
вони водночас активно виступали проти відзначення сторіччя дня його народження. Незважаючи 
на протидію з боку органів імперської влади та російських націоналістів, у Києві 25 лютого 1914 р. 
відбулися широкомасштабні заходи, висвітлення яких на сторінках тогочасної преси було далеко 
неоднозначним, а учасників називали «ворогами держави». 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоча питання відзначення сторіччя від дня 

народження Т. Шевченка у Києві у 1914 р. неодноразово було об’єктом наукових досліджень, 

питання, пов’язані з відтворенням поставленої проблеми у волинській пресі, залишилися поза увагою 

вчених. У статті А. Юхимець з’ясовано висвітлення столітнього ювілею Т. Шевченко у газетах «Діло» 

і «Киевлянин» показано діаметрально протилежну позицію названих вище газет щодо подій у Києві1. 

С. Д. Гелей висвітлив питання відзначення сторіччя від дня народження Т. Шевченка у Галичині2. 

Метою статті є на основі публікацій у волинській чорносотенній пресі та близьких до даного 

політичного угруповання видань проаналізувати реакцію російських націоналістів на відзначення 

сторіччя від дня народження Т. Шевченка у Києві та показати їх протидію проукраїнським заходам. 

Окрема увага приділена участі студентів та молоді у досліджуваних подіях. 

Органи імперської влади спільно з Російською православною церквою (РПЦ) зробили усе 

можливе, щоб не дати можливості відзначити 100-літній ювілей Т. Шевченка. Так, голова 

Дубенського повітового відділення Волинської єпархіальної училищної ради І. Струтинський 

розіслав завідувачам церковнопарафіяльними школами повіту циркуляр, яким заборонялося 

вшановувати пам’ять Т. Шевченка. Згідно з рішеннями Волинської єпархіальної училищної ради 

від 30 січня 1914 р. архієпископ Волинський і Житомирський Антоній також заборонив будь -яке 

вшанування Т. Шевченка у церковних школах проведення врочистих «панахид й читань про 

нього». Свою позицію діячі РПЦ лицемірно обґрунтовували тим, що Кобзар відверто зневажав 

православну церкву, був учителем «розпусти», ворогом «самодержавства» і яскраво вираженим 

«проповідником сепаратизму»3. 

Міністерство народної освіти Російської імперії прийняло рішення заборонити учням брати 

участь у шевченківських урочистостях, лише дозволили ознайомити їх з біографією та вибраними 

творами поета, дозволеними цензурою. Синод РПЦ заборонив професорам Київської духовної 

академії брати участь у святкуванні ювілею4. 

Таким чином, ще напередодні сторічного ювілею Т. Шевченка органи імперської влади вжили 

низку заходів, метою яких було недопущення проведення широкомасштабних заходів з вшанування 

його пам’яті на українських землях у складі Російської імперії. Позиція РПЦ щодо Т. Шевченка 

диктувалася політичною активністю православного кліру, його роллю в організації та розвитку 

мережі чорносотенного руху. 

Однак усі ці заходи з боку органів імперської влади не дали бажаного для них результату. І хоча 

на Волині й у ряді інших регіонів Правобережної України значних заходів з вшанування пам’яті поета 

не було проведено, у Києві в день сторіччя від дня народження Т. Шевченка відбулися демонстрації 

за участю молоді, насамперед студентів. Упродовж усього дня 25 лютого 1914 р. у різних частинах 

міста, здебільшого на вулицях Володимирській, Фундуклеївській, Прорізній і Хрещатику, постійно 

проходили демонстрації молоді, містян. Священики РПЦ відмовилися проводити панахиду по 

Шевченку у Володимирському соборі. Натомість демонстранти співали «Вічну пам’ять». Кінні 

загони поліції й козаків не встигали їх розганяти. Загалом було затримано понад 70 осіб5. 

Пізніше волинська преса, аналізуючи ситуацію в Києві, констатувала, що з нагоди ювілею 

Т. Шевченка влада очікувала демонстрацій та виступів, тому у вищих навчальних закладах чергували 

посилені наряди поліції. Також викликали «солдатів і козаків», яких розмістили у дворах 

поліцейських дільниць в районі, де знаходилися вищі навчальні заклади. Але зранку на вулицях і 

в навчальних закладах не було жодних заворушень. У вітринах книжкових магазинів та крамниць 

канцелярських товарів було виставлено портрети Т. Шевченка, а українські магазини були зачинені. 

Близько 11-ї години у Київському комерційному інституті припинили заняття. Багаточисельна «група 

академістів намагалася цьому перешкодити, але потерпіла невдачу». Перша демонстрація відбулася 

біля Володимирського собору, 30-40 її учасників співали «Вічну пам’ять». Коли з’явилася поліція, 

демонстранти вийшли з собору й разом з натовпом, здебільшого студентами політехнічного 

 
1 Юхимець, А. (2014). Сторіччя від дня народження Тараса Шевченка: заборонене проте відзначене свято 

(за матеріалами періодичних видань). Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: 

Шевченкознавчий дискурс. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 168-180. 
2 Гелей, С. Д. (2014). Тарас Шевченко і Галичина. Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні 

науки, 12, 6-26. 
3 Корреспонденции Дубно. К юбилею Т.Г. Шевченко (1914). Наша Волынь, 49. 3  
4 Наша Волынь (1914). Хроника украинской жизни. К столетнему юбилею Шевченка, 49, 3.  
5 Наша Волынь (1914). Ювилей Шевченки, 54, 3. 
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та комерційного інститутів, під натиском поліції Гімназійною і Нестеровською вулицями рушили 

на Володимирську. Незабаром чисельність демонстрантів різко зросла, й вони попрямували 

до Софіївського собору з надією відслужити панахиду по Шевченку. Зростання чисельності 

демонстрантів автор статті пов’язував із теплою погодою у місті1. 

Попри наявність посилених нарядів поліції, кількість демонстрантів швидко зростала, а біля 

пам’ятника святій Ірині вони знову почали співати «Вічна пам’ять». Одночасно лунали вигуки «Хай 

живе автономна Україна!». Незважаючи на розгін та застосування насильства, демонстрації 

продовжувалися в інших місцях, а загони поліції не встигали розганяти демонстрантів, які співали 

«українські гімни і пісні». Найбільша демонстрація відбулася біля Золотоворітського скверу. Близько 

2-ї години дня демонстрації досягли кульмінаційного моменту. Для їх розгону викликали два 

піхотних полки у повній бойовій готовності з кулеметами. Розсіюваний поліцією натовп збирався 

знову, при цьому кількість демонстрантів зростала. Біля готелю «Франсуа» поліція, яка до того часу 

розганяла натовп нагайками, оголила шаблі2. 

Близько 2-ї години дня на місце проведення демонстрації прибув київський губернатор 

Суковкін у супроводі чиновників своєї канцелярії і пройшовся по Володимирській і Фундуклеївській 

до Хрещатика. Одночасно з ним з’явився відомий діяч київських «орлят» Голубєв з групою своїх 

прибічників і намагався організувати контрдемонстрацію. Чорносотенна демонстрація 

повторювалася ще на розі Хрещатика й Прорізної і на Думській площі. Витіснені звідти чорносотенці, 

співаючи «Спаси, Господи», рушили до пам’ятника Хмельницькому, а звідти, після промови 

Голубєва до міського театру. Надвечір демонстрації припинилися, а посилені наряди поліції 

повернулися до місця постійної служби. Впродовж дня заарештували 76 осіб, у тому числі  

2-х студентів комерційного інституту за «розповсюдження листівок». Ввечері відбулося засідання 

товариства «Двуглавый Орел»3. 

Отже, як свідчить аналіз статті, автор, висвітлюючи перебіг подій у Києві, обмежувався 

констатуванням фактів, але стверджував, що силові структури готувалися до протидії демонстрантам. 

Намагання провести контрдемонстрацію російськими націоналістами ще раз підтвердило їхню 

нетерпимість до всього українського, а їхня поява одночасно з київським губернатором свідчить, що 

це організовувалося силовими структурами. Окремо акцентувалася увага, що того ж дня було 

проведено засідання російської націоналістичної організації «Двуглавый Орел» на якому цілком 

ймовірно засудили демонстрантів, які вшановували Т. Шевченка. 

В іншій статті, опублікованій у газеті «Волынская земля», стверджувалося, що 25 лютого 

1914 р. на вулицях Києва з ранку перебували посилені наряди кінної та пішої поліції та стражників, а 

всі жіночі та чоловічі вищі навчальні заклади брали участь у страйку. Лише в університеті святого 

Володимира було проведено кілька лекцій для небагатьох студентів. У політехнічному інституті 

вивісили червоний прапор з надписом «Слава самостійній Україні». Біля Володимирського собору 

зібрався тисячний натовп переважно студентів та курсисток. Демонстранти були і біля пам’ятника 

Б. Хмельницькому4. Співаючи «Вічна пам’ять», вони рушили на Хрещатик. Військові разом 

з козаками розігнали частину демонстрантів. Перед Київською міською думою підняли червоний 

прапор з написом «Слава самостійній Україні», але учасники демонстрації його «вирвали та побили 

прапороносця». Біля австрійського консульства демонстранти зупинилися та вигукували «Хай живе 

Австрія! Геть Росію!»5. Козаки, застосувавши силові методи, розігнали їх. Дана «зрадницька 

демонстрація викликала загальне обурення» серед жителів міста. Австрійське консульство взяли під 

охорону військові. Серед учасників демонстрації було «не менше половини жидів», а керував ними 

«студент-жид, який верхи роз’їжджав по місту та віддавав розпорядження»6. 

Таким чином, близьке до чорносотенців періодичне видання подало дещо іншу картину 

вшанування 100-річчя від дня народження Т. Шевченка у Києві. Воно стверджувало, що 

демонстранти біля австрійського консульства вигукували обурливі для імперії вигуки, а серед 

демонстрантів було не менше половини євреїв. Автор у своїй статті подав сфальсифіковану 

інформацію про перебіг подій. Окремо варто відзначити, що, враховуючи відсоткові норми для євреїв 

 
1 Наша Волынь (1914). Демонстрации в Киеве, 57, 3.  
2 Там само.  
3 Там само.  
4 Волынская земля (1914). 100-летие со дня рождения Шевченка, 45, 1.  
5 Там само.  
6 Там само.  
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при їх прийомі на навчання до вищих навчальних закладів Російської імперії, їх не могло бути стільки 

серед студентів-демонстрантів. 

У газеті «Волынская земля» з цього приводу писалося, що «Обурлива сцена біля австрійського 

консульства викликала палкий протест всього російського Києва» та призвела до «патріотичних 

демонстрацій». З одного боку, студенти з «Двуглавого Орла», з – іншого просте населення, 

інтелігенція зі співом «Спаси, Господи», «Боже, Царя бережи» направилися до австрійського 

консульства, але не були допущені поліцією та військами. Так сталося, що головною подією 

«шевченківського дня виявився не Шевченко, а австрійське консульство». Українці та євреї, 

розпочавши з вічної пам’яті, швидко перейшли до співу революційних пісень1. 

В іншій публікації стверджувалося, що 25 лютого 1914 р. студенти-українці в університеті 

«з рукава» пропонували підписуватися під протестом у зв’язку з «забороною вшановувати батька 

Т. Шевченка». Вони зібрали 83 підписи, з яких «явно жидівських налічувалося 36». Таким чином, 

анкета, яку заповнювали самі «мазепинці», показала їх повне безсилля»2. 

У Києві розповсюджували прокламації «до українського народу» з закликом «всім до одного» 

стати на боротьбу з Росією, яка їх «поневолила». Їх розкидали вулицями міста, вкидали у «ящики для 

листів і газет». Т. Шевченка у них називали «рятівником Малоросії», який «чесно боровся 

з ненависними москалями». Листівки були написані українською та російською мовами3. 

У Київському політехнічному інституті також розповсюджували листівки «української соціал-

демократичної партії» з закликом до страйку у вищих навчальних закладах Києва на знак протесту 

проти заборони «публічно відзначати ювілей Шевченка»4. 

Отже, в іншій статті анонімний автор стверджував, що представники українських політичних 

партій намагалися використати проведення демонстрацій у Києві у власних цілях. Хоча, як свідчить 

аналіз наведених вище подій викладені факти викликають сумніви, особливо щодо кількості підписів 

під протестом про заборону відзначати стрічний ювілей Т. Шевченка та етнічної приналежності 

студентів, які їх підписали. 

В іншій публікації констатувалося, що як відповідь на «мазепинські демонстрації» у Києві 

у день сторіччя з дня народження Т. Шевченка, київське товариство молоді «Двуглавый Орел» 

25 лютого 1914 р. провело урочисте засідання, присвячене «пам’яті малоросійських борців 

за возз’єднання Малоросії з Росією», та надіслало імператору вірнопідданську телеграму, відповідь 

на яку отримали 27 лютого. У ній, зокрема, йшлося: «Передайте Київському патріотичному 

товариству молоді «Двуглаый Орел» Мою сердечну вдячність за виражені мені через надихаючі їх 

почуття відданості» Микола ІІ»5. 

Водночас чорносотенці акцентували увагу на тому, що органи влади заперечували факт 

проведення «зрадницької демонстрації перед австрійським консульством» у Києві, а місцева 

адміністрація не бачила й не чула зрадницьких вигуків «Геть Росію! Хай живе Австрія!», незважаючи 

на те, що прізвища її учасників було опубліковано. Факт «проведення жидами публічної 

австрофільської й русофобської зрадницької демонстрації, можливо навіть під керівництвом швабських 

агентів» настільки «сконфузив владу», що їй було соромно зізнатися у своїй недієздатності. Вважали, 

що необхідно «повісити жида», який гарцював на коні й керував демонстрацією. Завтра подібна 

демонстрація за «швабські червінці» могла призвести до отримання дипломатичних чи інших 

дивідендів Австро-Угорщиною. Враховуючи ту обставину, що частину демонстрантів затримала 

поліція, чорносотенці вимагали суворо покарати «зрадників», з чим і звернулися до уряду6. 

Таким чином, ці статті у чорносотенній пресі відверто фальсифікували перебіг подій у Києві. 

З іншого боку, звідки провінційні волинські журналісти мали змогу володіти інформацією про перебіг 

цих подій, про чисельність демонстрантів та інші деталі? Це свідчить лише про одне: чорносотенці 

на сторінках своїх пресових органів намагалися вкотре звинуватити українців та євреїв 

у дестабілізації ситуації у державі. При цьому слід враховувати той факт, що на сторінках саме 

чорносотенної волинської преси на початку ХХ ст. регулярно друкувалися «достовірні дані» 

про українців, поляків, євреїв та німецьких і чеських аграрних колоністів. 

 
1 Волынская земля (1914). Киев, 45, 1.  
2 Волынская земля (1914). Мазепинцы. В киевском университете, 45, 1-2.  
3 Там само.  
4 Там само.  
5 Волынская земля (1914). В противовес мазепинцам, 47, 1. 
6 Почаевский листок (1914). Мазепинские празднества, 10, 13-14.  
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Після наведених вище подій у Києві відбулося засідання особливої комісії, яка розглянула 

питання про притягнення до відповідальності 101 затриманого за «безчинства у пам’ять Шевченка». 

Згідно з розпорядженням київського губернатора 6 осіб звільнили, 5-х заарештували на 3 місяці,  

23-х на 1,5 місяця, 19 на 1 місяць, 47 на 2 тижні, і 4-м зараховано проведення під арештом 3-х діб. 

На 3 місяці заарештували Левицького, Корквашвілі, Бостенджанць та Геллера1. 

Напередодні відзначення сторіччя від дня народження Т. Шевченка Головна рада 

Всеросійського союзу російських робітників направила міністру внутрішніх справ Російської імперії 

телеграму, в якій просили не «допустити встановлення пам’ятника Шевченку у Києві», адже місто 

було колискою православ’я, а поет «блюзнірськи» ставився до нього й «розбещував» моральні 

підвалини народу2. 

Ще напередодні досліджуваних подій чорносотенці неодноразово порушували питання про 

заборону діяльності українських і польських просвітницьких та наукових організацій, вимагали 

закриття всіх без винятку українських і польських газет та журналів, насамперед українських. Навесні 

1914 р. це питання в черговий раз порушили на засіданні Київської ради при губернському відділі 

Союзу російського народу. Але домагання чорносотенців не дали для них бажаного результату3. 

Офіційна заборона російським урядом віддати шану українському поету збурила українську 

громадськість і спровокувала гостре протистояння її з владою, а всі зусилля імперської влади 

не досягли бажаного результату4. 

Натомість у Львові, що був у складі Австро-Угорської імперії, під час відзначення 100-річчя від 

дня народження Т. Шевченка 27 червня 1914 р. відбулася велелюдна маніфестація за участю 

українських громадських і культурно-освітніх організацій, і жодних сутичок з силовими структурами 

не було5. 

Таким чином, на сторінках своїх пресових органів чорносотенці не приховували свого 

намагання добитися від уряду заборони діяльності всіх українських і польських товариств, окремо 

ставилося питання й про закриття їхніх пресових органів. Офіційна позиція російської влади щодо 

відзначення ювілею Т. Шевченка збурила українське суспільство й сприяла ускладненню 

міжнаціональних взаємовідносин. Натомість у Галичині українці мали змогу легально без супротиву 

з боку влади віддати шану Кобзарю. 

Отже, на сторінках волинської преси наприкінці лютого – на початку березня 1914 р. 

висвітлювався перебіг подій у Києві під час відзначення 100-річчя від дня народження Т. Шевченка. 

Варто відзначити, що більшість статей були тенденційними, а в окремих фактологічні дані 

фальсифікувалися. Однак їх аналіз свідчить, що описані події нікого не залишили байдужим. При 

цьому позиція чорносотенців була цілком прогнозована, адже, перебуваючи на засадах непорушності 

Російської імперії та самодержавства, вони вкрай негативно ставилися до всього, що суперечило їх 

ідеології, а своїх опонентів часто звинувачували в тому, чого ті не робили. 
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IN 1917-1921 
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ЗАСНУВАННЯ БАГАТОТИРАЖНОЇ ПРЕСИ  

ЯК ОКРЕМОГО ВИДУ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ  

У ПЕРІОД 1917-1921 РР. 

The period of 1917-1921 can be described as one of the most difficult in the history of the 
development of the press, when in a short time numerous newspapers of various genres and 
subordination appeared and disappeared. The press of that time reflected the specifics of that 
historical destructive period, the characteristic feature of which was the struggle of various 
political, military, economic forces, cultural traditions, which were reflected in the heterogeneity 
and ambiguity of periodicals; newspapers were party-political, state, military, religious, 
cooperative publications, newspapers of professional and public associations and societies, etc. 
Although during this period there were many political forces which opposed each other, 
implemented their own ideological attitudes and censorship measures for their publications, it 
was in 1917-early 1920s that a qualitatively new stage in the history of the press began – namely 
the establishment and development of the party and government newspaper periodicals. Over 
time, all newspapers which were not on the Bolshevik ideological platform, were closed down. 
The period of the Soviet press began with the final establishment of Soviet power. Realizing that 
newspapers were one of the most effective means of political struggle, the Bolshevik authorities 
dived into the problems of the press from the first days of their governance: they gradually created 
an extensive system of their periodicals, provided regulatory controls over their activities, defined 
the tasks of central and local editions, the structure of the audience of the party press, the nature 
and functions of the mass press. 
During this period, the heralds of the mass circulation appeared – a specific type of Soviet 
periodicals published in industrial enterprises, educational institutions, collective farms, state 
farms. The emergence of such publications was prompted by focusing on masses and the 
deployment of advocacy among the backward segment of population in order to attract them to 
read newspapers and cooperate as working correspondents. From 1921 one started actively 
discussing the issue of the press production, which was seen as the embodiment of the creativity 
of the working masses, and later on such publications were actively developed and distributed 
with full support of the Communist Party and the Soviet state. 
Keywords: soviet press, mass-circulation press, periodicals, newspapers, historical source. 

Як суто радянський феномен багатотиражні газети сформувалися у 1922-1925 рр., проте, їхню 

ґенезу можна прослідкувати від значно раніших часів. Вважається, що перші видання подібного типу 

існували у ХІХ ст. у країнах Європи, Росії і США. На території України газети, пов’язані 

з виробничими об’єднаннями, у ХІХ-на початку ХХ ст. видавалися, здебільшого, у Києві і Харкові. 
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Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження газетної періодики 1917-1921 рр. як історичного 

джерела, завжди були однією з актуальних тем вітчизняної історіографії, про що свідчить науково-

бібліографічне видання «Українська революція і державність (1917-1921 рр)»1. Період 1917-1921 рр. 

фундаментально вивчався доктором історичних наук Г. Я. Рудим, який здійснив ґрунтовний внесок 

у справу розробки даної теми, адже вчений послідовно, протягом декількох років публікує праці, 

де різнобічно розглядається вітчизняна періодика 1917-початку 1920-х років2. Досліджують 

періодику 1917-1921 рр. Н. Бондар, В. Георгієвська, П. Губа, І. Крупський, І. Павлюк, О. Пархітько, 

С. Сегеда та ін. Важливим етапом досліджень, що розкриває зазначений комплекс джерел, є їх 

бібліографічне опрацювання3. 

Виклад основного матеріалу. Період 1917-1921 рр. був надзвичайно плідним у сенсі 

побутування численних періодичних видань, зокрема, й тих, що є провісниками багатотиражних 

газет. Хоча, як явище в її сучасному розумінні багатотиражна преса сформувалася пізніше,  

у 1920-і роки, 1917-1921 рр. є етапом зародження, становлення і побутування її первинних форм. 

Серед таких газет «Горно-заводской листок» (Харків, 1888-1909) – орган ради з’їзду гірничих 

промисловців Півдня Росії, «Днепровские судоходные листки» (Київ, 1902-1909) – видання 

Київського округу міністерства шляхів сполучення, «Бюллетень Одесского хлебного рынка» 

(Одеса, 1894-1914) – видання Одеського комерційного агентства Південно-Західних казенних 

залізниць тощо. Прототипами багатотиражних газет можна також вважати видання впливових 

корпоративних об’єднань, таких, як Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського 

господарства (Протофіс), що був і політичною організацією, Союз товариств заводчиків і 

фабрикантів України (СУОЗіФ), товариство промисловців Півдня Росії (Проюг), Всеукраїнський 

союз земельних власників тощо. Серед їхніх видань – газети «Известия союза промышленности, 

финансов, торговли и сельского хозяйства» (Київ, 1918), «СУОЗиФ» (Київ, 1918), «Проюг» (Одеса, 

1918), «Бюллетень Киевского областного союза земельных собственников» (Київ, 1918)4. 

Прообразом багатотиражних газет можна також вважати видання професійних та громадських 

об’єднань і товариств, що продовжували або почали свій вихід у 1917-1921 рр., такі як: «Бюллетень 

Днепровского областного управления водного транспорта» (Київ, 1920), «Бюллетень Киевского 

союза рабочих печатного дела (Київ, 1918), «Вестник тружеников реки»: орган союзу трудівників 

Дніпровського комерційного флоту (Київ, 1919), «Вестник сахарной промышленности»: газета 

общества сахарозаводчиков (Київ, 1917-1918) тощо5. 

Загалом, у період 1917 – першої половини 1920-х рр. широкого розповсюдження набули 

бюлетені, специфікою яких є оперативне повідомлення, що містить коротку інформацію з питань, що 

входять до сфери інтересів та повноважень органу, що їх видає. Як правило, бюлетені друкували 

інформаційні відомства міністерств і армії Української Народної Республіки (УНР), органів влади 

Гетьманату, виконкоми рад робітничих, солдатських і селянських депутатів, кооперативні і 

професійні спілки, українське телеграфне агентство тощо. Їх відмітна риса – здатність до швидкого 

реагування на різні події, оперативне інформування населення. До таких видань належать «Бюллетень 

Екатеринославского Временного Исполнительного Комитета общественных и рабочих организаций» 

(Катеринослав, 1917), «Бюлетень Інформаційного Бюро Народного міністерства шляхів» (Жмеринка, 

1919), «Бюлетень Подільського Союзбанку» (Вінниця, 1918), «Бюлетень Робітничо-селянської газети 

 
1 Репозитарій Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2018). Українська революція і державність 

(1917-1922): науково-бібліографічне видання. Київ: НБУВ, 817. <http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003117> 

(2021, березень, 10). 
2 Рудий, Г. Я. (2017). Газетна періодика Києва 1919 р. як джерело вивчення соціально-економічного, міжнародного, 

культурно-освітнього розвитку України за денікінського режиму. Рукописна та книжкова спадщина України, 

21, 330-346; Рудий, Г. Я. (2005). Преса України 1917-1920 рр. як об’єкт дослідження української культури: 

джерелознавчий і методологічний аспекти. Київ: Інститут історії України НАН України, 501; Рудий, Г. Я. 

(2000). Газетна періодика – джерело вивчення проблем української культури 1917-1920 рр. Київ: Інститут 

історії України НАН України, 442. 
3 Фонди Національної бібліотеки України мені В. І. Вернадського (2019). Газети України 1816-1916 років. 

Київ: НБУВ, 312; Фонди Національної бібліотеки України мені В. І. Вернадського (2014). Газети України 

1917-1920 років. Київ: НБУВ, 436. 
4 Пиріг, Р. Я. (2011). Джерела з історії Української революції 1917-1921 років: періодична преса. Архіви України, 

4 (274), 145. 
5 Фонди Національної бібліотеки України мені В. І. Вернадського (2014). Газети України 1917-1920 років. 

Київ: НБУВ, 436. 
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"Червоне слово"» (Ніжин, 1919), «Бюллетень газеты "Большевик"» (Слов’янськ, 1920), «Бюлетень 

Українського телеграфного Агентства» (Київ, 1918), «Бюллетень Агит-поезда "Большевик"», 

(Катеринослав, 1918), «Бюллетень Всеукркомтруда» (Харьков, 1920), «Бюлетень Філії 

інформаційного бюро армії УНР при Х дієвому корпусі» (Бар, 1919) тощо; бюлетені Головного 

інформаційного бюро армії УНР друкувала газета «Республіканець». Усього, за нашими 

підрахунками, здійсненими на підставі обстеження газетних фондів Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського (НБУВ) та аналізу бібліографічних покажчиків, у 1917–1921 роках виходило 

понад 90 різних бюлетенів. 

Найбільше у 1917 – 1920 рр. з відомих причин виходило військових видань; такі газети 

(здебільшого, бюлетені) були розповсюджені за доби Центральної Ради (ЦР), Гетьманату, 

Української Народної Республіки (УНР), денікінського режиму, більшовицької влади. Всі ці видання 

існували паралельно. 

Появі нового типу газет, що виготовлялися і друкувалися на фронті, у пересувних редакціях і 

друкарнях, сприяли перша світова війна, революції, громадянська війна. Відмітні риси цих газет  – 

короткі статті, просякнуті гаслами, військові повідомлення, що закликали до боротьби, героїчні 

репортажі, в цілому – гостре агітаційне спрямування матеріалів. Серед подібних друкованих 

органів – «Бюллетень комитета Юго-Западного фронта» (Київ, 1917), «Вестник Особой Армии» – 

щоденна газета за редакцією штабс-капітана Дампеля (б. м., 1917), «Газета молния» – похідний 

орган агіт. поїзда імені генерала Каледіна Донського відділення Відділу пропаганди при 

Головнокомандуючому збройними силами Півдня Росії (Київ, 1919), «Армейский вестник» (б. м., 

серпень 1914 – листопад 1917; мав ілюстрований додаток), «Хліб і залізо»: видання агітпоїзду 

«Більшовик» (Синельникове, 1920) тощо1. 

Військові газети друкували штаби фронтів і армій, а також корпуси, полки, свій друкований 

орган мала майже кожна дивізія і бригада; брали участь у цій справі військові організації різних 

партій, спілки, комітети, товариства. Серед військових видань УНР переважно бюлетені: «Бюлетень 

Філії Інформаційного бюро армії У. Н. Р. при Х дієвому корпусі» (Бар, 1919), «Бюлетень  головної 

ставки військ УНР» (Біла Церква, 1918), «Військовий вісник» (Київ, 1917)  – орган Генерального 

секретаріату військових справ Української Народної Республіки, «Вістки сірих» (Луцьк, 1919)  – 

видання інформбюро армії УНР при 1-й козацько-стрілецькій (сірій) дивізії, «Вісник Державного 

Секретаріяту Військових справ» (Тернопіль, 1918), «Вістник Українського Війська» (Кам’янець-

Подільський, 1919) тощо. У 1918 – 1919 рр. бюлетені видавали штаби республіканських військ 

у Житомирі, Катеринославі, Херсоні. Матеріали цих видань містять накази, розпорядження, відозви 

до населення і вояків, повідомлення телеграфних агентств тощо. У цей період газети друкували 

військові відомства Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР), січові стрільці, підрозділи 

Української Галицької Армії (УГА). Так, у 1918 р. у Києві виходив «Український січовий стрілець», 

у 1919 р. – «Стрілецька думка»; у 1919 р. у корпусах УГА – «Стрілецький шлях», «Стрілецька 

вістка», «Козацький голос», фронтова «Стрілець» (Тернопіль, Станіславів, Борщів, Стрий, 

Кам’янець-Подільський)2. 

З середини 1919 р. значна частина території України перебувала під владою білогвардійців. 

У цей час головнокомандувачем Добровольчої армії був А. Денікін, політичне кредо якого базувалося 

на повному несприйнятті самостійності України і ґрунтувалося на ідеї єдності і неподільності Росії. 

Усі спроби проголошення незалежності України трактувалися як сепаратизм3. Білогвардійська преса 

активно використовувала пропаганду, випускаючи газети, листівки, плакати, брошури, 

встановлюючи радіостанції, створюючи агітпоїзди тощо. Щодо «мирної» преси, то за підрахунками 

пресознавця Г. Я. Рудого, за денікінського режиму лише у Києві виходило 16 газет, з них – три 

україномовних – «Промінь», «Рада», «Слово». Існувати україномовній періодиці доводилося 

у складних політичних та економічних умовах, до того ж, у цей час вони були відрізані від свого 

основного читача – селянства4. 

 
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Пиріг, Р. Я., Бойко, О. Д., Верстюк, В. Ф. (2012). Білий рух та Україна. Нариси історії Української революції 

1917-1921 рр. Київ: Наукова думка, 2, 418. 
4 Рудий, Г. Я. (2017). Газетна періодика Києва 1919 р. як джерело вивчення соціально-економічного, 

міжнародного, культурно-освітнього розвитку України за денікінського режиму. Рукописна та книжкова 

спадщина України, 21, 331. 
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Після поразки білого руху його преса припинила своє існування, хоча деякі видання пізніше 

відновлено в еміграції: «Газети, їх видавці і співробітники переживали усі злигодні своїх патронів і 

верховних правителів: вони наступали і відступали разом з фронтом і зникли разом з фронтами, коли 

остаточно перемогла Червона Армія. Деякі вціліли, якщо уціліли ті, хто їх писав і видавав. Тепер 

живуть за кордоном… скрізь, де набереться сотня-друга емігрантів»1. 

У 1919-1920 рр. випуск газет налагодили українські повстанські анархістські формування під 

керівництвом Нестора Махна, серед найвідоміших видань – «Путь к свободе» (Гуляй-Поле, 

Олександрівськ, Катеринослав, 1919 – 1920), «Анархіст-повстанець» (Полтава, 1919). «Голос 

махновца» (Харків, 1920; наприкінці листопада 1920 р. майже всю редакцію заарештовано і 

розстріляно «червоними»). У походах «махновці» виготовляли свої газети, листівки, відозви 

за допомогою пересувного друкарського станка, у період 1919-1920 рр. вони активно 

використовували друкарні, котрі захоплювала їхня армія. Так з’явилися «Вольный Мелитополь», 

«Вольный Бердянск», «Вольное Гуляй-Поле», «Вольное Орехово», «Вольный Никополь»2. 

У сенсі агітаційного спрямування і кількісного складу з-поміж інших видань періоду 1917 – 

1921 рр. вирізняються газети політвідділів частин і з’єднань Червоної Армії, котрі часто їх видавали 

спільно з місцевими партійними і радянськими органами. Так, «Червону правду» (Катеринослав, 

1920) видавав політвідділ Першої кінної армії разом з партійними і радянськими організаціями, 

«Голос красноармейца» – видання політвідділу Реввоєнради N-ської Української Радянської Червоної 

Армії (Одеса, 1919), «Долой Деникина» – газета Політвідділу Н-ської Радянської Армії (б. м., 1919), 

газета «Путь красноармейца»=«Шлях червоноармійця» – орган політвідділу 44-ї Радянської 

стрілецької дивізії (б. м., 1919, 1920), «В походе» – орган політвідділу Реввоєнради 14 армії3. Серед 

більшовицьких військових газет також «Борец за коммунизм» – фронтова газета політвідділу 1-ї 

Задніпровської дивізії (Ново-Олексіївка, 1919), «Борец за свободу» – фронтова газета Штабу групи 

Української Радянської армії (Катеринослав, 1919), «Красный воин» (б. м., 1919) – щоденна газета 

Політвідділу 13-ї Армії, «Знамя Советов» – орган політвідділу Головного управління формування та 

укомплектування військ Червоної Армії 14-ї радянської армії ([Кременчук, Умань], 1920), «Червоний 

ополченець» – газета червоноармійців тердивізії, селян і робітників Волині (Житомир, 1924) тощо4. 

Таким чином, низова військова преса розгорталася паралельно з формуванням Червоної Армії та її 

політорганів. На початок 1919 р. кожна армія мала свою газету. Всього, за даними А. К. Бєлкова, – 

дослідника червоноармійської і партизанської преси періоду громадянської війни, у 1918 – 1919 рр. 

виходило понад 100 фронтових масових багатотиражних газет5. Найвідомішою червоноармійською 

газетою була «Красная армия» (з 1925 по 1934 р. виходила українською мовою як «Червона армія») – 

орган Військової ради Українського військового округу (Київ, 1919 – 1925)6. 

У цей період відбувається становлення профспілкових видань: «Бюллетень Всеукраинского 

Центрального совета Профсоюзов» (1919), «Профессиональное движение» (1919, 1920), «Вестник 

Екатеринославского совета рабочих профессиональных советов» (1918), «Киевский печатник» (1917), 

«Голос труда» (1918), «Бюллетень киевского союза рабочих печатного дела» (1918), тощо. 

Профспілкові видання мали свою змістовну специфіку, виходили, як правило, у формі бюлетенів, що 

не мали сталої періодичності. На сторінках цих бюлетенів публікувалися відомості, що перебували 

у полі зору профспілкових організацій відповідно до їхніх завдань захисту працівників певної галузі, 

зокрема: оплата праці, вимоги до підприємців і представників влади щодо покращення умов праці. 

На сторінках профспілкових видань міститься вся зазначена інформація і відомості про життя 

робітників різних галузей виробництва тощо. Свої періодичні видання мали професійні об’єднання, 

такі, як Лікарська, Селянська, Учительська спілки, Союз залізничників, Правниче товариство, 

«Просвіта», церковні громади. Серед таких видань «Бюллетень Киевского Союза рабочих печатного 

 
1 Баратов (1921). Белая пресса за границей. Красный журналист. Москва, 7–8–9, 465–466.  
2 Чоп, В. Н. (2004). Газети махновського руху. Наук. праці історичного факультету Запорізького держ. 

університету. Запоріжжя: Просвіта. XVII, 239–258. 
3 Фонди Національної бібліотеки України мені В. І. Вернадського (2014). Газети України 1917-1920 років. 

Київ: НБУВ, 436. 
4 Там само. 
5 Белков, А. К. (1975). Красноармейская и партизанская печать. История партийной и советской печати: 

учебно-методическое пособие (1917-1945). Москва: Мысль, 49. 
6 Фонди Національної бібліотеки України мені В. І. Вернадського (2014). Газети України 1917-1920 років. 

Київ: НБУВ, 168. 
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дела», «Вісти Вінницького Союзу споживчих товариств», «Учительское слово», «Бюлетень народної 

Волі» (орган Української селянської спілки) тощо1. 

Революційність ситуації викликала характерну особливість досліджуваного періоду – 

найбільшу кількість складали друковані органи численних партій: Російської соціал-демократичної 

робітничої партії («Голос социал-демократа», 1917), Української соціал-демократичної робітничої 

партії («Робітнича газета», 1919), російських лівих і правих есерів («Воля народа», 1917; «Левый эс-

эр», 1919; «Народовластие», 1919; «Мысль», 1918), Української партії соціалістів-революціонерів 

(«Боротьба», 1919), Української комуністичної партії (боротьбистів) – «Пролетарська боротьба», 

1919–1920, Української партії самостійників-соціалістів («Самостійник», 1918), партії народної 

свободи (кадетів) – «Лебединский вестник», 1917; виходили газети єврейських політичних партій 

(«Известия Елисаветградских социалистических партий», 1918; «Еврей-избиратель», 1917; 

«Еврейская мысль», 1918; «Наш голос», 1917), російські газети монархічного, шовіністичного 

спрямування («Двуглавый орел» 1917, «Киевлянин», 1917 – 1919) тощо2. 

У зазначений період виходили періодичні видання більшовицьких комітетів і організацій. Вже 

1-го грудня 1917 р. у Харкові побачив світ перший номер республіканської газети «Вісник 

Української народної республіки» – орган Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, 

солдатських та селянських депутатів, 27 лютого 1919 р. і теж у Харкові – перший номер газети 

«Комуніст» – органу Центрального і Харківського комітетів КП(б)У. Серед інших подібних газет – 

«Більшовик», «Волынский коммунист», «Диктатура труда», «Днепровская коммуна», «Донецкий 

пролетарий», «Известия Херсонского Уездного Исполкома и Херсонской организации 

Коммунистической партии (большевиков)» та багато інших3. 

Географія видань широка, найбільше газет виходило у Катеринославській, Київській, 

Подільській, Полтавській, Харківській, Херсонській губерніях. За підрахунками Г. Рудого,  у період 

з березня 1917 по грудень 1920 р. виходило понад 1100 газет4 (для порівняння: у 1913 р. – 275 газет, 

з них лише одна – українською мовою) 5. Вирахувати з абсолютною точністю кількість газет 1917 – 

1921 рр., надзвичайно складно, адже їх дуже багато, деякі існували недовго – виходив один 

або кілька номерів і газета закривалася чи реорганізовувалася; у цей період газети часто 

змінювали назву тощо. 

Серед розмаїття преси 1917 – 1921 рр. і такі її різновиди як усні, «живі», світлові газети, поява 

яких викликана орієнтацією на масовість і розгортанням агітаційної роботи. Виступи «живих газет», 

засновані на газетних матеріалах, які поставали у живій сценічній дії, відбувалися на площах, вулицях, 

у парках при великій кількості учасників і глядачів. У 1923 р. навіть виникла професійна «жива газета» – 

«Синя блуза». Існували і спеціальні тематичні номери «живих газет», такі, як «Вечір грошової 

реформи», «Лікнеп», «Антирелігійний номер», «Ленінський номер». Цей вид театру політичної агітації 

проіснував до кінця 1920-х років, а на зміну йому у 1930-х прийшли агітбригади. 

«Живі газети» походять від усних, коли статті поточної преси читалися вголос: «Там, де для 

населення не вистачає друкованих газет і там, де у населення не вистачає грамотності, газета 

читається вголос… Можна оживити і надати різнобарв’я… усній газеті інсценованим фейлетоном 

на злобу дня, музичним номером… Усна газета має замінити собою друковані газети там, де їх 

не вистачає і для тих, хто їх не вміє читати» 6. Усні газети були розповсюдженим видом радянської 

агітації у 1918 – на початку 1920-х рр. 

Серед перших публікацій, присвячених виробничій пресі – статті у часописі «Красный 

журналист». У липневому номері за 1921 р. таких статті дві: «Виробнича газета» і «Газета на заводі». 

Автор першої – С. Смирнов обґрунтовує необхідність появи цього типу газет, подає порівняльну 

характеристику періодики приватного власника – «капіталіста фабриканта, купця, банкіра» і 

виробничої періодики колективного способу господарювання: «На історичній сцені з’явився новий 

хазяїн – він же і робітник. Перед ним у повний зріст постали питання організації усього 

 
1 Там само, 436. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Рудий, Г. Я. (2005). Преса України 1917–1920 рр. як об’єкт дослідження української культури: джерелознавчий 

і методологічний аспекти. Київ: Інститут історії України НАН України, 19. 
5 Бабійчук, Р. (1957). Українська радянська культура за 40 років: збірник статей. Київ: Державне вид-во 

політичної літератури УРСР, 29. 
6 Грамен (1921). Устная газета. От теории к практике. Красный журналист, 7-9, 498. 
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господарського укладу, насамперед, організації виробництва. З’явилася потреба і в підсобному 

засобі – виробничій газеті» 1. Наприкінці статті автор задає питання: «Хто повинен писати виробничу 

газету?», – і сам відповідає: «Переважно ті, хто зайнятий у виробництві. Роль редакції – координуюча 

і організаторська. Мережа «власних» кореспондентів для виробничої газети замінюється мережею 

газетних гуртків, створених при різних відділах і просвітницьких організаціях даного 

підприємства» 2. У статті «Газета на заводі» пояснюється, чому на кожному підприємстві необхідно 

організувати свою газету: «Маса виросла і стала все більше перейматися справами практичними. Ось 

ці справи їй необхідно показати. Дати практичне знання. І це буде найкращою політичною роботою 

заводської газети» 3. У статті даються рекомендації стосовно налагодження справи випуску газети, 

поради щодо змісту і тематики матеріалів, стверджується, що першочергове значення мають місцеві 

новини і тому вони повинні переважати: «Треба звернути увагу на героїв і дезертирів праці свого 

заводу, відмічати бюрократизм свого фабрично-заводського осередку, висвітлювати посилення чи 

зменшення випуску продуктів і виробів своєї фабрики тощо» 4. 

Висновки. Період 1917 – 1921 рр. – один з найскладніших в історії розвитку преси – час 

існування численних газет різного спрямування і підпорядкування. Поява і побутування деяких 

різновидів викликана орієнтацією на масовість і розгортанням агітаційної роботи серед різних верств 

населення. За нашими підрахунками, проведеними після бібліографічного опрацювання цих видань 

у газетному відділі НБУВ та інших сховищах, створення бібліографічних покажчиків і 

спеціалізованої бази даних, загальна кількість періодики зазначеного періоду сягає понад півтори 

тисячі назв. У масиві періодичних видань, що виходили на території сучасної України у період 1917 – 

1921 рр., представлені і такі їх види, котрі є прототипами окремого виду радянської газетної 

періодики – багатотиражних газет, що виникли у 1920-х рр., утверджувалися у 1930-х і в подальшому 

продовжували свій розвиток у системі друку СРСР та УСРР. 
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The teleology of the study is associated with the emergence of new theoretical perspectives in the 
field of dialogue between science and religion. There was a rethinking of the theory of secularity 
and the formation of a post-secular concept in late 20th-century science. Religion, after a long 
stay on the cultural periphery, became relevant again in the global discursive field. The importance 
of the dialogue between religion and science is to maintain a balance between the values of the 
religious and secular segments of the axiosphere of culture, as well as their synchronization. The 
current problem is the involvement of the part of a science called «technoscience» in the 
communication. Everything literally depends on it. The ethical discourse of technoscience has not 
yet been formed, which is of concern to members of the intellectual community of Western 
Europe. Post-secularism as a new form of interaction between science and socio-humanitarian 
knowledge gives hope for revealing hidden problems and resolving outdated contradictions. The 
article conceptualizes the interdisciplinary dynamics of the correlation of secular and post-secular 
in the modern axiosphere of Western European culture by comparing symbolic images of science 
and religion: the heroes of Mary Shelley’s novel «Frankenstein, or Modern Prometheus» – Victor 
Frankenstein and Demon, and the Gospel – Jesus Christ and Lazarus. The study uses general 
scientific methods of analysis, synthesis, modeling, comparison, abstraction, and special methods 
of axiology, sociology, ethics, religious studies. The author concludes that the detachment of 
science from moral and religious discourse casts doubt on its viability, that the main purpose of 
communication between science and religion is the exchange of experience, that the results of 
dialogue between science and religion can help solve many problems today. 
Keywords: heuristics of fear, ethics, dialogue of science and religion, post-secularity, secularism, 
technoscience, NBIC-convergence. 

Постановка проблеми. Наприкінці ХХ століття на хвилі релігійного ренесансу в науковій 

спільноті відбулося переосмислення теорії секулярності та формування постсекулярної концепції. 

Найбільше уваги новому погляду на взаємини релігії та науки, секулярного та клерикального 

проявили: соціологія філософія, теологія, політологія, лінгвістика, культурологія тощо. Такий 

полілог – усебічний аналіз постсекуляризму засобами різних дисциплін  – є, на думку 

Дж. Бекфорда, свідченням не cтільки кінця секулярності, скільки невизначеності 

постсекулярності: «…важко змиритися з тим, що секулярність дійшла кінця, а постсекулярність – 

є покращеною версією – або вищою стадією – секулярності»1. Іронія Дж. Бекфорда доречна лише 

частково – постсекулярність і справді не до кінця визначене поняття, на що вказує Д. Узланер: 

 
1 Beckford, J. (2012) SSSR Presidential Address. Public Religions and the Postsecular: Critical Reflections. Journal 

for the Scientific Study of Religion, 51 (1), 16-17.  
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«…зростання цікавості й навіть своєрідна мода на постсекулярне в жодному разі не свідчить 

про те, що саме поняття повністю роз’яснене»1. 

Нині термін «постсекулярність» у найзагальнішому вигляді використовується для позначення 

залучення релігії на паритетній основі до діалогу з наукою. Ю. Габермас підкреслює, що учасники 

діалогу – представники секулярної і релігійної громад – мають бути готовими спілкуватися, діяти 

в межах здорового глузду, виявляти взаємну повагу один до одного2. Сьогодні вельми актуальним 

стало залучення до комунікації тієї частини науки, яка називається «технонаукою». Значення 

технонауки в сучасному світі надзвичайне. Від неї, буквально, залежить усе. Водночас етичний 

дискурс технонауки ще не сформувався, що викликає занепокоєння в інтелектуальної спільноти 

Західної Європи. Тому постсекуляризм, як нова форма взаємодії науки із соціогуманітарним знанням, 

дає надію на виявлення неочевидних проблем і розв’язання застарілих суперечностей. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ґрунтовний аналіз феноменів секулярного й 

постсекулярного в сучасній філософії здійснили Дж. Бекфорд, П. Бергер, Ю. Габермас, Дж. Капуто, 

Х. Казанова, І. Кірсберг, О. Клеман, А. Макінтайр, Д. Мартін, Ж.-Л. Маріон, Дж. Мілбанк, 

Р. Мічінер, Т. Парсонс, П. Нулленс, З. Сокулер, Ю. Тішнер, Ч. Тейлор, Д. Улазнер. 

Етичний дискурс технонауки представлений працями П. Бергера, Д. Бьолера, Ван дер Лаана, 

Ю. Габермаса, О. Гараніної, Я. Євсєвої, Г. Йонаса, А. Кирлєжева, В. Ковальова, В. Міронова, 

Д. Улазнера, Р. Холмса, А. Шишкова, В. Шмалія та ін. 

Мета статті: здійснити філософський аналіз етики технонауки в контексті реалій 

постсекулярного дискурсу. 

Виклад основного матеріалу. Поняття постсекулярної культури позначає нову ситуацію, коли 

релігія в її різних варіаціях після тривалого періоду перебування на культурній периферії знову 

актуалізується в житті людини і суспільства. Діалог релігії з наукою потрібний для підтримання 

рівноваги між цінностями релігійної та секулярної частин аксіосфери культури, а також – їхньої 

синхронізації, що пов’язане зі значними труднощами, бо цінності науки динамічні, мінливі, релятивні, 

тоді як цінності релігії – статичні, постійні, догматичні. Однак реалії сучасного світу такі, що 

актуальність розв’язання проблеми етизації науки стала дорівнювати збереженню безпеки всередині 

західноєвропейської культури: «Той, хто хоче уникнути війни культур між собою, повинен пам’ятати 

про відкриту, незавершену діалектику свого власного, західного процесу секуляризації…»3. 

Діалектика має на увазі взаємодію протилежностей, в нашому випадку – це наука і релігія. 

Вилучення релігії з діалогу, домінування секуляризму – причина того, що секуляризація залишилася 

незавершеною. Наслідком західноєвропейського процесу секуляризації став соціум, де людина може 

сама обирати свою культурну приналежність, релігійну конфесію, стиль життя тощо. Свобода вибору 

досягла ірраціональних меж – над індивідуумом немає ніяких обмежень – ні Бога, ні 

загальноприйнятих суспільних норм поведінки. Звісно, ситуація аномії не може не позначатися 

на характері соціуму – соціокультурні зв’язки руйнуються, слабнуть і згасають у вихорі секулярного 

нігілізму. Ціннісно-нормативна система індивідуалізується, розпадається на низку окремих ціннісних 

настанов які часто суперечать одна одній. Кінцева мета секуляризму полягала в об’єднанні соціуму 

в монолітну єдність. Натомість, жага до автономізації вилилась у дивергенцію наявного суспільного 

буття – проліферацію смислів, цінностей, світоглядних орієнтирів. Хаотичний контент секулярної 

культури, збій процесу модернізації призвів до появи бажання еліт Заходу навести порядок – 

підлагодити систему, знявши актуальні обмеження з релігії, завершити у такий спосіб секуляризацію. 

Нова ситуація виходить за межі секулярного світогляду. Оновлення наукової ціннісно-

нормативної системи на засадах можливого діалогу з релігією, «осмислення нової емпіричної 

реальності, намагається здійснити постсекулярна концепція»4. 

Чим може бути корисна релігія нині, в умовах стрімкого розвитку сучасної науки? Перше, 

з чого варто розпочати, – це з усвідомлення історичної єдності науки і релігії. Наука, як і філософія, 

були свого часу частиною західноєвропейського релігійного світогляду. Це була цілісна система, 

що передбачала існування спільної ціннісно-нормативної структури. Пізніше ситуація змінилася. 

 
1 Узланер, Д. А. (2013) Картография постсекулярного. Отечественные записки, 1 (52). 

<https://magazines.gorky.media/oz/2013/1> (2021, березень, 30).  
2 Хабермас, Ю. (2002). Вера в знание. Будущее человеческой природы. Mосква: Весь мир, 115-131. 
3 Там само, 118. 
4 Узланер, Д. А. (2013) Картография постсекулярного. Отечественные записки, 1 (52). 

<https://magazines.gorky.media/oz/2013/1> (2021, березень, 30). 
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Наука і філософія абстрагувалися від релігії. Згодом, наука відсторонилась і від філософії – 

метафізичної її частини. Філософія стала проміжною ланкою між релігією та наукою, що 

інституціалізувались і стали протилежностями. Домінантна роль належала науці – сцієнтиському 

секулярному дискурсу. Незважаючи на явне протистояння, ці інституції зберегли зв’язок, заснований 

на спільному ціннісному культурному кодові. Навіть там, де існують опозиції та дихотомії, 

проглядається спільна ціннісно-нормативна система. Друге, що варто враховувати, – колосальний 

досвід релігії у сфері етики та моралі. Це те, чим тривалий час нехтувала наука. Згодом довелося 

звернутися до цих питань, оскільки наслідки наукового прогресу дійшли меж, за якими секулярні 

уявлення про добро і зло стали неактуальними. 

Серед глобальних викликів сьогодення особливе занепокоєння футурологів викликає розвиток 

NBIC-технологій1. Абревіатура NBIC відображає міждисциплінарну кооперацію (конвергенцію) 

низки сучасних технологій, а саме: нанотехнологій (N), біотехнологій (B), інформаційних (I) 

і когнітивних технологій (C). Термін став популярним у 2002 році після звіту Всесвітнього центру 

оцінки технологій «Converging Technologies for Improving Human Performance», підготовленого 

М. Роко – головою підкомітету з нанотехнологій Національної ради США з науки і технологій 

(US NSET) і У. Бейнбріджем – заступником директора відділу кіберлюдських систем 

у Національному науковому фонді (NSF). 

За останні десятиліття поняття «NBIC-конвергенція» перейшло умоглядну межу, позначивши 

реальну програму розвитку сучасної версії прикладної науки – «технонауки». Смисл цієї програми – 

в управлінні процесом конвергенції (від лат. convergo – зближуюсь) у сфері технологій. На певному 

етапі розвитку індустріального суспільства був помічений факт, що технології взаємозалежні, часто 

сприяють розвитку одна одної. Наприклад, відкриття електрики стало поштовхом до розвитку 

енергетики, машинобудування, транспорту й архітектури. Це спостереження стало стимулом 

посилення міждисциплінарних зв’язків у науці. Найбільший відгук ці зусилля здобули у сфері «нано-

», «біо-», «інфо-», когнітивних технологій. Сьогодні можна впевнено говорити про значну 

ефективність впровадження програми NBIC-конвергенції. Водночас висловлювалися небезпідставні 

побоювання щодо наслідків розвитку технонауки: «... гіркий досвід техногенних катастроф останніх 

десятиліть дає поживу для апокаліптичних сценаріїв»2. 

Есхатологічне прочитання майбутнього людства говорить про різні сценарії «кінця історії». 

В одному з них «мертві встануть з могил», в іншому – «живі піднесуться на небо», в третьому – 

«відбудеться злиття з Творцем» і т. ін. У нерелігійних прогнозах на картині апокаліпсису зображено 

полум’я термоядерної війни, сплеск смертоносних інфекцій, танення льодовиків, падіння астероїдів... 

Втішає хіба те, що кінець світу – подія хоч і очікувана, але завжди віднесена у далеке майбутнє. 

В етичному розумінні формуються різні настанови в есхатологічних очікуваннях для науки та релігії. 

Їх можна простежити, порівнявши символічні образи науки і релігії. 

У статті В. Ковальова3 очікувані наслідки розвитку NBIC-конвергенції, трансгуманізму, 

постлюдського світу позначені фігурою Франкенштейна – «символу загрози, яку несе з собою наука, 

втручаючись у найпотаємніші сфери життєдіяльності та свідомості людини»4. О. Гараніна, 

використовуючи образ Франкенштейна, екстраполює його на всю науку, підкреслюючи її негативне 

сприйняття, що реально існує в суспільстві. За її словами, таке сприйняття наявне «у світовій культурі 

з біблійних часів»5, і ми не можемо з нею не погодитись. 

У героя роману Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» були реальні прототипи. 

Р. Холмс у своїй книзі «Епоха чуда: як романтичне покоління знайшло красу та жах науки» пише про 

те, що М. Шеллі відтворила в образі Віктора Франкенштейна цілу низку вчених, які були типовими 

 
1 Ковалёв, В.А. (2012). В ожидании нового Франкенштейна (о «Трансгуманизме», NBIC–конвергенции и 

постчеловеческом мире). Россия и современный мир, (4), 142-170; Ефременко, Д.В., Гиряева, В.Н., & Евсеева, 

Я.В. (2012). Nbic-конвергенция как проблема социально-гуманитарного знания. Epistemology & Philosophy 

of Science, 34 (4), 112-129. 
2 Ефременко, Д. В., Гиряева, В. Н., Евсеева, Я. В. (2012). Nbic-конвергенция как проблема социально-гуманитарного 

знания. Epistemology & Philosophy of Science, 34 (4), 113. 
3 Ковалёв, В. А. (2012). В ожидании нового Франкенштейна (о «Трансгуманизме», NBIC–конвергенции 

и постчеловеческом мире). Россия и современный мир, 4, 142-170. 
4 Миронов, В. В. (1997). Образы науки в современной культуре и философии. Москва: Гуманитарий, 4. 
5 Гаранина, О. Д. (2012). Социальные фобии миллениума: наука в образе Франкенштейна. Научный вестник 

Московского государственного технического университета гражданской авиации, 182, 41. 
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представниками покоління науковців епохи Просвітництва. Зокрема, це – Дж. Прістлі, Г. Кавендіш, 

Х. Деві, Дж. Альдіні, У. Лоуренс. Письменниці цілком міг бути відомий І. Ріттер – учений-фізик, який 

намагався оживити тварин і людей за допомоги електричного струму1. Відомо, що Іммануїл Кант 

називав Бенджаміна Франкліна – американського політичного діяча, чий портрет зображений  

на 100-доларовій купюрі, – «Сучасним Прометеєм», завдяки його дослідам із електрикою2. 
Мері Шеллі порівнює Віктора Франкенштейна із Прометеєм – титаном, який дав людям вогонь. 

Символічне значення цього образу змінювалося залежно від автора, епохи, ідеологічних факторів. 
Якщо в знаменитій трагедії Есхіла «Прикутий Прометей» титан постає мудрим захисником людей – 
символом людської цивілізації, то, наприклад, у Боккаччо Прометей стає символом науки і мудрості, 
творення та розвитку. Образ богоборця в літературі Нового і новітнього часу пов’язують 
із надлюдиною Ніцше. Прометей – повстанець, який збунтувався проти Зевса заради долі людства. 
Мотив повстанця єднає його з Люцифером – грішним янголом3. 

Сюжет роману розповідає читачу про Віктора Франкенштейна – молодого вченого, охопленого 
науковою жагою, що зміг осягнути таємницю «життя та смерті». Пізнавши таємне, він негайно 
вирішує використати отримані знання на практиці: «Я вагався, чи створити собі подібного чи більш 
простий організм; але успіх запаморочив мені голову, і я не сумнівався, що зумію вдихнути життя 
навіть в істоту настільки ж дивовижну і складну, як людина» (Мері Шеллі. «Франкенштейн, або 
Сучасний Прометей»). Його задум увінчався успіхом. Створіння на ім’я Демон почало жити. Однак 
його потворність змусила Віктора отямитися. Він відмовляється мати справу з Демоном, уникає його, 
відчуває невимовну відразу. Той у відповідь жорстоко мстить, вбиваючи близьких Віктора, 
включаючи його наречену. Одержимий гнівом вчений намагається знищити підступне створіння, 
погнавшись за ним на Північний полюс. Розв’язка настає зі смертю Віктора. Монстр відчуває жаль 
від смерті творця, обіцяє покінчити життя самогубством і зникає серед льоду Північного океану. 

Мораль цієї історії не тільки в особистій відповідальності вченого за наслідки здійсненого 
наукового відкриття, але також і в морально-етичному масштабі особистості творця. Ісус, який 
воскрешає Лазаря, і Віктор, який зміг оживити скроєне з фрагментів мертвої плоті тіло, викликають 
у нас різні почуття. Справді, події непорівнянні, як і особистості – в одному випадку ми маємо справу 
з Боголюдиною, що здійснила диво, а в іншому – божевільного вченого, одержимого пристрастями, 
який замахнувся на божественну прерогативу. Водночас відзначимо, що воскресіння Лазаря 
не викликало захоплення й у сучасників Ісуса. Це можна дізнатися з інформації, що міститься 
в Євангелії від Іоанна: «І багато з юдеїв, що посходилися до Марії, та бачили те, що Він учинив, 
у Нього ввірували. А деякі з них пішли до фарисеїв, і їм розповіли, що Ісус учинив» (Ів. 11:45, 46). 
Отже, частина присутніх, які бачили диво Ісуса, не сприйняли його позитивно. 

Відомо, що християнство довгий час було гнаною релігією, якій знадобилося кілька століть, 
щоб утвердитись як форма суспільної свідомості. Хто знає, як довго «диво воскресіння Лазаря» 
сприймалося двояко вірянами, але з часом подія набула виключно позитивного значення. Інакше бути 
не могло – Він же Ісус, Він може творити дива, воскрешати мертвих, і це – нормально. 

Феномен релігійного зняття (Aufhebung) соціальної фобії вражаючий – науці є чому повчитися. 
Франкенштейн зі своїм надмірним естетизмом викликає неприйняття – «негарне» чудовисько огидне, 
треба все кинути і втекти. Ісус, навпаки, поводиться, як справжній учений, що не боїться нічого, 
впевнений і цілеспрямований. Коли «Марта говорить до Нього: Уже, Господи, чути, бо чотири вже 
дні він у гробі...» (Ів. 11:39), Він не змінює свого рішення і здійснює його, не відчуваючи огиди чи 
естетичного дискомфорту. 

Потрібно розуміти, що сучасна наука впритул наблизилася до знань, які ще донедавна уявити 
було неможливо. Дослідник Ван дер Лаан, аналізуючи роман Мері Шеллі, пише, що «описані в романі 
страхітливі можливості науки і технології представляють бліду копію всього того, на що, наприклад, 
здатні сучасна біомедична наука і технологія»4. Це означає, що пройде геть мало часу і умовний 
Віктор Франкенштейн здійснить те, що донедавна було фантастичним – мертві встануть з могил. 
Технонаука за посередництва NBIC-технологій навчиться спочатку відтворювати цифрову подобу 
людської свідомості; потім – переносити свідомість людини у віртуальний світ; згодом – 

 
1 Holmes, R. (2008). The age of wonder: How the romantic generation discovered the beauty and the terror of science. 

N.Y.: Pantheon, 328-329. 
2 Shelley, M. (2012). The Annotated Frankenstein. Harvard: Harvard University Press. 35. 
3 Werblowsky, R. J. Z. (1952). Lucifer and Prometheus: A Study of Milton’s Satan. London: Routledge & K. Paul. 
4 Van der Laan, J. M. (2010). Frankenstein as Science Fiction and Fact. Bulletin of Science, Technology & Society, 30 

(4), 301.  
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у що завгодно. Смерть тіла не буде означати смерть загалом. Постлюдина стане істотою, що зможе, 
принаймні частково, подолати смерть. Добре це чи погано? Річ у тім, що Віктор Франкенштейн 
не думав про моральну сторону питання, – він був захоплений процесом, бажав продемонструвати 
владу над мертвим тілом, ожививши його, – за що й поплатився. 

Чи є у науки інструмент для пом’якшення соціальних фобій, подібний до «релігійного»? 
Здається, що так – поки ще є. Це – етика гуманізму. «У цей час, – пише О. Гараніна, – лінія 
Просвітництва виражена в сцієнтизмі, заснованому на вірі в результативність науки при розв’язанні 
будь-яких проблем, на переконанні, що лише наука забезпечить владу людини над природою, 
сприяючи збільшенню знань і, звідси, розширенню гуманізму»1. Тобто звершення деяких 
суперечливих, з погляду етики, діянь, наприклад, вівісекції, можна виправдати тим, що результати 
такої роботи підуть на благо/користь людини. 

Однак час дії етичної парадигми гуманізму добігає кінця. На горизонті видніються контури 
NBIC-конвергенції, де звичайний образ людини не вміщується в традиційні уявлення. Постлюдина, 
при всьому старанні секулярної пропаганди, чітко асоціюється з «Демоном» Мері Шеллі. Сучасні 
вчені теж не вселяють довіри: «Франкенштейн має типову свідомість сучасних вчених і технологів, 
які, захоплені розв’язанням творчих завдань, не можуть передбачити негативні результати наукової і 
технологічної творчості»2. Принаймні, доктрина трансгуманізму ще не здатна виконувати етичну 
функцію, подібну до тієї, яку здійснював традиційний гуманізм. Також очевидно, що етика гуманізму 
в тому вигляді, як вона існує зараз, не зможе впоратися з постлюдською проблематикою, бо майже 
все те, що пропонує трансгуманізм – це складники сценарію апокаліпсису. 

Складається враження, що сучасна технонаука дублює поведінку героя роману Мері Шеллі, але 
це не так – розвиток постсекулярного дискурсу свідчить про зусилля інтелектуальної спільноти Заходу 
на шляху етизації науки за посередництва релігії. «…Питання про громадську та культурну проекцію 
сучасної технонауки вимагає знаходження критеріїв, які дозволять прогнозувати не тільки перспективи 
сталого розвитку, а й гуманітарні та етичні наслідки розвитку наукового знання. Проблематика такого 
роду… свідчить про кризу модерної парадигми, подолати яку можливо лише спільними зусиллями 
різних культурних сил. Однією з таких сил сьогодні постає релігія, яка покликана задля того, щоб 
в діалозі та продуктивній взаємодії з наукою запропонувати таке бачення світу і людини, яке могло б 
сприяти подоланню абсолютної автономії наукового підходу до реальності, відкрити нові перспективи 
розв’язання фундаментальних проблем сучасної техногенної цивілізації»3. 

Погляд на Ісуса як на вченого неможливий у традиційному секулярному сприйняті, але цілком 
імовірний в межах сучасної соціогуманітарної наукової парадигми. За достатньої уваги 
до постсекулярного дискурсу можна очікувати появи етичної концепції, здатної розв’язати існуючі 
етичні проблеми. Як приклад, можна згадати праці Ганса Йонаса, присвячені розробці «евристики 
страху» – концепції «етики відповідальності», що враховує актуальні перспективи розвитку 
технонауки. Зокрема, він торкається проблеми викривлення людського образу4 тощо. 

У своїй «Етиці відповідальності» німецький і американський філософ Г. Йонас звернув увагу 
на ціннісні потенції страху. Вважається, що при цьому вчений підхопив біблійний мотив «страху й 
трепету»5. Страх у священних текстах тлумачиться як «початок мудрості» (Притч. 1:7, 9:10). Страх – 
цінність, що береже людину. «Страх Божий» – благовірне шанування Бога, відчуття різниці між Ним 
і людиною, але в жодному разі не жах, що відбирає свідомість. При цьому релігійний мотив не постає 
домінуючим. Апеляція до нього пов’язана з бажанням ученого показати страх як метафізичну 
величину, а не звичайну інстинктивну реакцію організму. А як інакше тлумачити страх потенції 
знання, що ще не розкрилась у теперішнім часі? Щоб усвідомити страх такого роду, потрібно 
заглянути думкою у перспективу, осмислити його. Лише тоді можна уявити наслідки, відчути 
можливий жах, але це – почуття трансцендентне, не пов’язане з почуттями і інстинктом. Філософ 
закликає до відповідальності – це той випадок, коли Віктор Франкенштейн мав зупинитись і обдумати 

 
1 Гаранина, О. Д. (2012). Социальные фобии миллениума: наука в образе Франкенштейна. Научный вестник 

Московского государственного технического университета гражданской авиации, 182, 41. 
2 Van der Laan, J.M. (2010). Frankenstein as Science Fiction and Fact. Bulletin of Science, Technology & Society, 

30 (4), 301. 
3 Кырлежев, А., Шишков, А., Шмалий, В. (2015). Диалог религии и науки: новые подходы (итоги дискуссии). 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 1 (33), 178. 
4 Йонас, Г. (2001). Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ: Лібра, 64-66. 
5 Böhler, D., Brune, J. P. (2004). Orientierung und Verantwortung. Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Hans 

Jonas. Würzburg: Königshausen & Neumann Verlag, 538. 
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те, що він збирається скоїти. Діяння вчених мають бути наповнені етичним змістом. Здатність 
заглядати у майбутнє, розмірковувати над наслідками – суть евристики страху. Наукова фантастика 
цілком може виконувати цю функцію: «Серйозним засновком «science fiction» є висування таких 
розумових експериментів, результати яких можуть мати евристичну функцію»1. Тож філософа можна 
вважати продовжувачем справи Мері Шеллі – він оцінив її задум і екстраполював його як етичну 
місію жанру наукової фантастики. 

Висновки. Приклад етичних розмірковувань Г. Йонаса показує досвід взаємодії науки і релігії, 

який нині відтворюється у постсекулярному дискурсі. «Страх Господній» не єдина потенція, що 

міститься в релігійному знанні – ще є «віра», «надія», «любов». Перспективи діалогу релігії і науки 

вагомі, здатні розв’язати багато проблем сучасності. Таку комунікацію не потрібно тлумачити як Ісус 

versus Франкенштейн – цей погляд не тільки неконструктивний, але й шкідливий. Мета комунікації – 

обмін досвідом. Відірваність технонауки від соціогуманітарного і релігійного дискурсів викликає 

сумнів в її життєздатності. Жодна конвергенція не допоможе, якщо проти прогресу повстануть маси. 

Однак є надія: розвиток постсекулярного дискурсу вже призвів до того, що до абревіатури NBIC 

намагаються додати літеру «S» («socio»). Можливо, у майбутньому ця ж літера буде позначати 

«sacral» – хто знає? Отже, залучення релігійного дискурсу в оцінку розвитку науки – зовсім не така 

вже й погана ідея. Адже релігійний погляд – це дієвий інструмент, здатний полегшити тягар сучасного 

етапу наукового розвитку. «Наука, як і релігія, визначає сходинки на життєвому шляху»2. Прогрес 

не зупинити, але його можна зробити менш болісним і проблематичним. 
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The questions of environmental theatre history and theory are considered in the article, the 
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of famous environmental theatre directors is analyzed. 
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falls on the second half of the 20th century, is characterized by the struggle against the stereotypes 
of elite art. The desire to meet the audience, which usually does not go to the performance, brings 
the performing arts into a real life environment. The artistic search begins outside the traditional 
theaters and concert halls. The street, the territory of an abandoned factory, the roof of a 
skyscraper, or a restaurant become an active tool for the implementation of numerous creative 
ideas. Environmental theatre is based not on the principle of mimesis, but on the principle of 
presentation of reality, the place where the performance is no longer created with the help of 
scenery, but is quite real, a priori existing in everyday life. As a cultural phenomenon of the 
postmodern era, Environment promotes the joint creativity of those present in the hall and on the 
stage; the audience has completely new artistic and aesthetic experiences, which cannot arise 
during the process of limited communication between author and recipient in traditional theater. 
Further study of the Environment as a theatrical practice of Ukrainian contemporary art seems 
interesting due to the urgency of the problems associated with artistic processes that lead 
theatrical culture to new forms. 
Keywords: environment, action art, art practice, environmental theatre, Ukrainian art, theatrical 
practices. 

At the turn of the 20th and 21st centuries, Ukraine takes the path of creating an effective model 

of cultural development, integrating into the European art space. The search for new relations with the 

spectator led to the emergence of a new practice for Ukrainian art–the Environment, the main task of which 

is to study the relationship between an object and its environment. In the world art history literature, there are 

significant differences associated with the definition and the genesis of the phenomenon studied by the author 

in the context of theatrical culture, because the process of its formation and actualization is not completed, 

which makes it difficult to create a theoretical and practical basis. The Environment operates in the theatrical 

space of Spain – “teatro ambіental”, France – “de Venvіronnement”, Poland – “teatr środowiska”, the USA 

and Great Britain – “envіronmental theatre”, Ukraine – “довкружний театр” (lit. surrounding theater)1. 

At the present stage of the study of the spectacular genres of artistic culture of Ukraine, an insufficient 

number of studies that consider the problems of creating a performance outside the classical theater premises 

have been revealed, which necessitated a holistic art criticism analysis of the aesthetic and artistic features 

of the Environment. 

In order to determine the main stages in the development of the studied theatrical practice, works that 

generally describe the history of art of the 20th century became significant: Continuum Companion 

to Twentieth Century Theatre2, Dictionary of Theater by P. Pavis3 and THEATRICA: Lexicon 

 
1 Клековкін, О. (2012). THEATRICA: Лексикон. Київ: Фенікс, 800. 
2 Chambers, С. (2002). The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre. New York: Continuum, 865. 
3 Пави, П.(1991). Словарь театра. Москва: Прогресс, 504. 
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by O. Klekovkin1 provides a terminological definition of the Environment. The methodology of creating 

an environmental performance is covered in the work of the director and historian of the American theatrical 

avant-garde Richard Schechner Environmental Theater2. The evolution of spatial systems of theater 

in the context of 20th century culture is considered by T. Bachelis3. 

The purpose of the research is to study and to analyze the aesthetic and artistic features 

of the Environment in the context of world theatrical reality. 

The Environment has emerged as an art form of postmodernism along with performance and 

happening. Expanding the concept of the Environment in the context of theatrical culture, the French 

researcher P. Pavis in Dictionary of Theater notes that this term was introduced in the 60s of the 20th century 

by Richard Schechner, a performance theorist and director of the experimental theater troupe 

“The Performance Group”, in order to define the theatrical practice aimed at reducing the difference between 

the audience and the stage4. The wave of creative experiments has led to the development of a new stage 

space: a characteristic feature of the theatrical avant-garde of the 60s of the 20th century was the staging 

of performances in non-theatrical spaces. 

Although the terminological definition of the Environment has appeared only in the 20th century, 

the historical sketch of the origin of this phenomenon should be considered through the prism of ritual actions 

combined with dance and song. The rationale for the claim about the ritual genesis of the surrounding theater 

is set out in Richard Schechner’s Environmental Theater5. The director explores the interaction of man and 

the environment on the example of the rites of the island of Bali. The environment became an active 

participant in the sacrament: the separate areas intended for ritual action are considered by R. Schechner 

as the first manifestations of the organization of theatrical space. The lack of differentiation between 

participants and spectators blurred the line between everyday life and play activities, creating a single energy 

environment that completely absorbed the recipient. The property of space to emotionally influence a person, 

according to the principle of the location of objects, can be traced in any era: signs of the Environment are 

inherent in the medieval mystery theater, Japanese No and Kabuki, Indian Kathakali, Shakespeare’s Globe. 

According to P. Brook, a real theater is a Shakespearean theater, in which the crowd is not bound by a rigid 

framework: the people took part in the play and together with the actor determined the course of the play6. 

It is important to note that the birth of new genre systems and genre generalizations characteristic of 

theatrical culture of the 20th century, was facilitated by a variety of experiments to reconstruct ritual practices 

of the past. 

The stage practice of the 19th century undergoes numerous modifications, but the dictate of verbality 

remains characteristic of European theater, which assigned the spectator the passive role of an observer. 

During the performance, oppositional relations were created between the stage and the auditorium due to the 

clear division of space by the ramp line. In the art review literature, there are isolated descriptions of 

performances of the 19th century, which were carried out in realistic landscapes7. The properties of natural 

objects were used as the main means of expression, the position of celestial bodies was taken into account. 

The search for new forms of communication began powerfully with the birth of director’s theater 

in the early 20th century. An unprecedented degree of freedom has sparked a wave of creative 

experimentation. “A demonstrative rejection of the realistic naturalistic depiction of visible reality, or 

the mimetic principle in its isomorphic paradigm, approved in the 19th century; unrestrained striving to create 

fundamentally new in everything and above all–in the forms, techniques, and means of artistic expression”8 

have led to a rethinking of the concept of “art”, its content and forms. The development of the latest means 

of stage existence abolishes the dictatorship of the text, accumulating an atmosphere of appropriate aesthetic 

and creative environment. 

In order to understand the background of shaping the Environment in theatrical practice, it is worth 

noting the experiments of German director Max Reinhardt. Like most reformers of theatrical art in the early 

 
1 Клековкін, О. (2012). THEATRICA: Лексикон. Київ: Фенікс, 800. 
2 Schechner, R. (1973). Environmental Theatre. New York: Hawthorn, 339. 
3 Бачелис, Т. (1978). Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство ХХ век, 

148-212. 
4 Пави, П.(1991). Словарь театра. Москва: Прогресс, 504. 
5 Schechner, R. (1973). Environmental Theatre. New York: Hawthorn, 339. 
6 Brook, P. (1996). The Empty Space. New York: Touchstone, 176.  
7 Schechner, R. (1973). Environmental Theatre. New York: Hawthorn, 339. 
8 Бичков, В. (2004). Естетика. Москва: Гардарики, 556. 
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20th century, he opposed naturalistic aesthetics on stage. In Western Art of the 20th Century T. Bachelis notes 

that the director “sought to intensify the theater and for this purpose wanted to destroy, to break the ramp 

line, and to involve the audience in action. Others sought to overcome the line that divided the theater in two 

that was one of the illusions of artists who wanted to make the theater truly massive”1. 

An example of a departure from the established scenographic approach is the directing of the 1920’s, 

represented by the experience of W. Meyerhold. The director boldly approached the organization of theatrical 

space, believing that “when an actor enters the stage, he/she always has some kind of aspiration to the absolute 

center of the stage, that is, to a place from where he/she can still be heard and seen on the left and right. 

Sometimes, it is necessary to return the actor, to put him/her in a state of some kind of deformation, to break 

the usual point of view, to move the imaginary center of the play. Then the spectator will not fall apart in an 

armchair, stretching out /her legs, but will get worried”2. 

Mykola Okhlopkov continues similar experiments with the polyfocus of the theatrical environment 

at the “Realistic Theater”. Working on the theatrical action The Struggle of Labor and Capital, the director 

renounces the scenery; elements of real space are used instead of artificial elements of traditional theater. 

The surrounding becomes an active participant in the action, because the director places the core 

of the stage action among the audience. In his memoirs, Okhlopkov notes, “I will never forget in my life 

how these thousands of spectators, as if by magic wand, began to believe in everything that happens on 

stage, began to see those places of action, which only hinted at the details and game objects”3. The crisis 

of verbal means of stage expression provokes the study of a new type of theatrical communication. 

Manifestations of the environmental practice can be traced in the performances of A. Artaud, A. Appia, 

G. Craig. “The action will cover the entire theater hall; will surround the spectator on all sides, imme rsing 

him/her in an atmosphere of light, images, movements, and sounds. This means that there is no longer 

a clear rupture and disruption of ties between life and theater”4, A. Artaud said. For this, the theater should 

get rid of its usual “ornaments”. 

Although the European tradition of the experimental scene began to slowly fade from 1939, the postwar 

period has opened a new page in the reformist trends in performing art. Reality is changing and in order to 

portray it, you need to change the nature of the image. New problems naturally and logically have demanded 

new forms of expression. T. Bachelis believes that “the desire to see a person in a new light inevitably put an 

imprint on art. It broadened its horizons and sought to take into account the impact on human nature of the 

environment”5. Innovations related to the transformation of the stage environment continue in Jerzy 

Grotowski’s performances. The spectator is absent at the performances of the “poor theater”, because he/she 

is transformed into a participant in the action. The original stage model of the world was built by the director 

due to the unconventional organization of the theatrical space. The theater begins to go beyond the traditional 

premises into a world of endless possibilities, pushing the boundaries of the usual expressive means. 

The experiments continue on river banks and glades. 

The concept of “going out of artistic practice outside the frame of the picture, outside the bar on which 

the picture is painted or the sculpture is molded, outside the conventional space of a museum, theater, concert 

hall...”6 was continued in the 1960s by actionist artists who began to perceive art as a total activity, 

as a permanent creative process, not limited by the framework of a separate work. The introduction of real 

objects into the plane image contributes to the disclosure of the artistic content of the environment and, 

therefore, should develop in a real situation. On this basis, there is an interest in a new art practice–the 

“environmental art”, the main one for which will be the interaction of a real object and space. 

The heyday of the theater of the Environment, which falls in the second half of the 20th century, is 

characterized by the struggle against the stereotypes of elite art. The desire to meet the audience, which 

usually does not go to the performance, brings the performing arts into a real life environment. The artistic 

search begins outside the traditional theaters and concert halls: the street, the territory of an abandoned 

 
1 Бачелис, Т. (1978). Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство ХХ век, 

148-212. 
2 Гладков, А. (1990). К. Мейерхольд. Москва: СТД РСФСР, 473. 
3 Велехова, Н. (1970). Охлопков и театр улиц. Москва: Искусство, 359. 
4 Арто, А. Театр и его Двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. Театральная библиотека 

<http://teatr-lib.ru/Library/Artod/Doubl/> (2021, March, 12). 
5 Бачелис, Т. (1978). Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство ХХ век, 

148-212. 
6 Ланкин, В. Основы естетики. Учебники <http://textb.net/17/index.html> (2021, March, 12) 
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factory, the roof of a skyscraper, or a restaurant become an active tool for the implementation of non-

by the numbers creative ideas. 

In 1961, Allan Kaprow, the founder of the theory and practice of happening, has created the action 

“Words”, which he called “Environment with Light and Sounds”. In fact, this event became an ascendant to 

streamline the practical terminology of the surrounding theater. 

Since the aesthetics of the environmental performance is based on the principle of presentation 

of reality, and not on the principle of mimesis, the place where the performance goes is no longer created 

with the help of scenery, but is quite real, a priori existing in everyday life. Peter Brook in his The Empty 

Space noted that he is able to “take any empty space and to call it an empty stage”1. Subsequently, this phrase 

became a beacon for many experimental studio theaters (“Living Theater”, “Open Theater”, “Bread and 

Puppet”, “Welfare State International”) on the way to forming the aesthetics of the surrounding theater. 

Going beyond the classical theater was perceived as a return to the “normal state” of creativity, as a means 

of breaking the illusion, because the surrounding that was chosen did not change, remaining as it was outside 

the performance. The process of “coming out of art from art into life” begins2. 

In 1968, Richard Schechner, a theater critic and director, has founded “The Performance Group”, with 

which he made his directorial debut. In the Environmental Theater, the author notes that the creative 

composition of the theater is “an ensemble devoid of any internal hierarchy”3. Every member of this 

ensemble–playwright, director, artist, illuminator – has the right to improvisation, spontaneous action on a 

par with the actor, thereby denying the need for traditional sequence in the work process. It should be noted 

that in some art history literature the Environment is positioned as a “spatial relic of happening”4, since the 

concept of this phenomenon born in the environment of actionism turned out to be consonant in philosophical 

and aesthetic terms with the concept of happening. The elasticity of the boundaries between these phenomena 

has contributed to the borrowing and assimilation of identical artistic experience, which subsequently led 

to the diffusion of the main means of expression. The plot is replaced by an event, the role–by tasks 

on a particular topic, the sequence of actions – by fragmentarity, the only optical focus of perception–by 

polyfocus, viewing the play-by participation in it. 

The connection between the scene of the play, the theme of the work, and the nature of the environment 

chosen for the presentation becomes of great importance in shaping the environmental situations. Sometimes, 

the Environment dictates the theme of the spectacle, and the artistic action that takes place there allows 

emphasizing the uniqueness of a particular public place, turning it into an art space. In both the first and the 

second cases, the Environment becomes the central aspect of the performance, as a result of which a special 

visually and energetically active space is created, which absorbs the performer and the spectator equally. 

In the late 1960’s, the actors of “The Performance Group” got up a play in a restaurant. Interaction 

with the real environment, its involvement as the main element in the action allowed Schechner to launch a 

mechanism of liberation of the theater from fiction. A beer stand instead of spectator seats, an echo of a storm 

outside the window instead of a phonogram – the revolutionary means of expression have contributed to the 

birth of a new theatrical language that can turn any fragment of prosaic life into a work of art, raise it to the 

level of sacred action. The absence of fixed seats during the performance contributes to the restructuring of 

connections – the gameplay and the process of perception by the audience became spatially equal. In this 

theater, there is no place for illusory, imitation of real objects. Only real materials are used, as each of them 

is endowed with its own energy, and not made specifically for the performance by a scene shop. 

According to art theorist B. Groys, “truly relevant, contemporary art should be carried out directly in 

life–it should give shape to the world of life, feelings, perception, social reality of its time”5. The 

interpenetration of the theatrical world and the social world allows speaking about the idea of carnivalization 

of life, the concept of “holiday revolution”, which was in tune with the sentiments of the apologists of the 

counterculture of that period–creative youth associations. The director’s intentions are looking for ways to 

combine the environmental theory and practice in performances: Orlando Furioso by Luca Ronconi, 1789 – 

the play Theater de Soleil dedicated to the French Revolution, Orghas–by Peter Brook staged on the ruins 

of ancient Persepolis, Ka Mountain – by Robert Wilson6. 

 
1 Brook, P. (1996). The Empty Space. New York: Touchstone, 176. 
2 Бичков, В. (2004). Естетика. Москва: Гардарики, 556. 
3 Schechner, R. (1973). Environmental Theatre. New York: Hawthorn, 339. 
4 Ibid. 
5 Гройс, Б. (1999). О музее современного искусства. Художественный журнал, 23, 27-32. 
6 Chambers, С. (2002). The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre. New York: Continuum, 865. 
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In the early 1980s, similar creative experiments with signs of theatrical Environment have emerged 

in the countries of the former USSR. The experience of director N. Bilyak, who staged A.S. Pushkin’s Scene 

from Faust in the ceremonial halls of the former estate, is interesting. Similar performances are implemented 

by S. Mrevlishvili in the Tbilisi temple of Metekhi. In the casemates of the Peter and Paul Fortress, the head 

of the Leningrad Experiment Theater, director V. Kharitonov, staged V. Manevsky’s play Prisoners of the 

Russian Bastille. In modern Ukrainian theatrical culture, signs of the Environment can be traced in the 

performances of V. Troitsky’s Dakh Theater, an independent performance group of TanzLaboratorium, 

which works with time in a proposed, accidentally found or deliberately chosen place. 

Among the Kharkiv groups, whose work is aimed at creating environmental spectacles, we should 

single out “EASTFIRE SHOW”. As a result of the analysis of performances of the specified collective, we 

can trace the basic tendencies of creation of a round theater in Ukraine. For example, during the international 

opera open air festival “Operafest Tulchyn”, the team has created a visual component to the musical Vampire 

Dance only on the basis of fire and acrobatic show. The spectacle took place in live scenery–in the 

architectural ensemble of the palace of the 19th century, which became the main for the disclosure of the plot 

of the musical. 

Further study of the Environment as a theatrical practice of Ukrainian contemporary art seems 

interesting due to the urgency of the problems associated with artistic processes that lead theatrical culture to 

new forms. As today’s entertainment industry is adapted to the undemanding intellectual and aesthetic 

demands of the mass consumer, the issue arises of creating an action that can fill the urban space with 

philosophical content. The destruction of spatial bifurcation during theatrical Environment promotes the joint 

creativity of those present in the hall and on stage; the audience has completely new artistic and aesthetic 

experiences, new aesthetic experience, which cannot arise during the process of limited communication 

between author and recipient in traditional theater. The peculiarity of such relations is that the surrounding 

theater opens many opportunities for finding new means of theatrical expression. 
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ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ ЯК ІНІЦІАЦІЯ:  

ШЛЯХ ГЕРОЯ ДО СВОБОДИ КРІЗЬ ПУСТЕЛЮ  

ІМПЕРІЇ В ТРЬОХ ПОКОЛІННИЦЬКИХ  

РОМАНАХ СЕРГІЯ ЖАДАНА 

The article analyzes the elements of replication of empire power and attempts to get rid of 
imperial power in modern Ukrainian culture on the basis of three novels by Serhiy Zhadan 
"Depeche Mode" (2004), "Voroshilovgrad" (2010), "Boarding School" (2017). Among the main 
means of postcolonial resistance in the texts of the novels there are the personal responsibility of 
each member of the postcolonial national community, a clear axiological hierarchy in society, 
which highly exalts the value of statehood and national identity for the former colony. The 
example of the translation of one of S. Zhadan’s novels emphasizes the specific nature of relations 
in the colony-empire paradigm. This nature excludes the possibility of any fruitful "dialogue of 
cultures", but reveals the consumer intention of the imperial community. Also, the nature of these 
relations discloses consumer intention of the imperial community, which even under formal 
political independence perceives (post) colonial community not as an equal cultural, political, 
economic state, but always a resource for the development of the empire itself. It turns out that 
the renunciation of personal responsibility, chaos and blurred meanings in the minds of the 
postcolonial community creates a certain ideological and value emptiness. The last one is 
dangerous destructive social phenomena, namely the preparation of fertile ground for military 
aggression by the former empire. 
The example of Serhiy Zhadan’s three novels shows that an appeal to a common historical past 
for the empire and the colony, a specific pro-imperial policy of memory, together with the 
encouragement of paternalism and infantilism of the (post) colonial community are the effective 
means of hybrid warfare against the former colony. The article illustrates the growth of crisis 
phenomena in eastern Ukraine, insofar as it is depicted in the novel reality of S. Zhadan, and 
presents the way out of the crisis of the main character of the last novel – reinventing his own 
Ukrainian identity, saving himself through saving and protecting others, responsibility for own life 
and own land. 
The author concludes, on the one hand, about the renewal of imperial power discourse 
in the mind of the reader by the artistic reality of novels, on the other hand, about the outline 
of the effective means of postcolonial liberation (those used by the protagonists of S. Zhadan’s 
works), which can be effective not only in the literature, but also in the real life 
Keywords: postcolonial narrative, philosophy of culture, philosophical anthropology, discourses 
of power, postcolonialism, infantilism, fatherhood, empire. 

Постановка проблеми. Стан постколоніальності сучасної української культури проявляється, 
серед іншого, в текстах сучасної національної літератури, якими є розглянуті нижче романи, і вимагає 
нових комплексних філософсько-антропологічних досліджень, в тому числі і з емансипаційною, 
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деколоніальною соціально-терапевтичною метою, оскільки є певною фіксацією стану національної 
культури після травми перебування під тоталітарно-імперським пануванням. Окремо актуалізується 
наше дослідження через наявність постколоніальних викривлень національної самоідентифікації 
в культурному полі на фоні імперського реваншизму, що продовжує свій вплив через механізми 
культурної експансії та гібридної війни проти незалежності колишньої колонії. 

Ступінь дослідження, аналіз останніх публікацій. Колоніальна система до часів Другої 

світової війни була органічною частиною всесвітнього економічного і політичного простору і 

не підлягала суттєвій, зокрема ціннісно-етичній, ревізії – питання було лише в ступені лояльності 

до підлеглих, перевага умовної білої людини стосовно тубільної спільноти не обговорювалася. 

У другій половині ХХ століття, завдяки отриманню рядом колоній фактичної державної 

незалежності, а також ряду теоретичних робіт, зокрема таких добре відомих дослідників пост- та 

антиколоніальності, як Едвард Саїд, Франц Фанон, Гомі Бгабга та багатьох інших, постає питання 

не тільки і не стільки державної, а і політичної, економічної та культурної незалежності колоній, 

реабілітації та емансипації представників колонізованої спільноти. Економічні фактори в цьому 

контексті постають в своєму органічному зв’язку з культурницькими – колонізації починаються 

зброєю та грошима, однак підтримуються – особливо в сучасному гібридному світі – саме засобами 

культури. Це є лейтмотивом ключових теоретичних антиколоніальних досліджень: «Культурний 

процес слід розглядати як неодмінний, формуючий і зміцнюючий контрапункт до економічної й 

політичної машинерії в матеріальному центрі імперіалізму»1. 

Внаслідок розвитку постколоніальних студій також розширюється поле застосування 

парадигмального аналізу антиколоніального дискурсу, приходить розуміння, що драматургія стосунків 

колонія-імперія виходить за межі стандартного розуміння часів Великих географічних відкриттів, що 

колонізований та колонізатор можуть не відрізнятися за расою та кольором шкіри, між їх звичними 

ареалами перебування можуть не лежати океани, їх економічно та політично-формаційний лад може 

не відрізнятися суттєво, однак завжди це буде визиск, диктат та нееквівалентний обмін, який буде 

нагадувати не «діалог культур» (політкоректний термін, за яким лукаво приховуються сучасні 

неоколонізатори), а поглинання і перетворення імперським центром тих явищ національної культури 

(економічних та виробничих потужностей, природних багатств, корисних копалин, тощо), які сама 

імперія номінує периферійними, легітимізуючи на рівні лексики їх стан ресурсу для себе. 

Центральні роботи, присвячені дослідженню українського постколоніального дискурсу, 

належать О. Забужко2, Т. Гундоровій3, М. Рябчуку, М. Павлишину, Г. Грабовичу, П. Іванішину. 

Велику увагу проблемам колоніалізму присвятили філософи В. Кебуладзе, І. Лосєв, О. Титар4. 

Мета дослідження: проаналізувати елементи реплікації влади імперії та постколоніального 

звільнення в сучасній українській культурі на матеріалі трьох романів Сергія Жадана «Депеш Мод» 

(2004), «Ворошиловград» (2010), «Інтернат» (2017). 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. 

Споживання імперією ресурсів колонії може відбуватися багатьма шляхами, один з них – 

культурна апропріація. Про це явище заговорили5 останнім часом у зв’язку з активним 

користуванням культурою США культури корінного населення американського континенту, а саме 

підкорених та фактично знищених європейськими переселенцями індіанців, а також культури 

афроамериканців. Нескладно згадати подібні випадки в російській практиці культурної апропріації – 

це і скандал з атрибуцією борща як української страви, і сумнівні жарти над українським малим 

гербом, тризубом, в дитячому анімаційному фільмі російського виробництва «Ілля Муромець і 

Соловій-розбійник» (2007), – не згадуючи вже про апропріацію київських богатирів, як образів 

з українського історичного міфу, і багато інших випадків. 

Інша методика, досить поширена зокрема у тоталітарних імперіях, – це фізичне знищення. 

Коли з якихось причин культурне надбання поневоленого народу не може бути перетравлено 

 
1 Саїд, Е. (2007). Культура і імперіалізм. Київ: Критика, 313. 
2 Забужко, О. (2005). Жінка-автор у колоніальній культурі, або знадоби до української ґендерної міфології. 

EXLIBRIS <http://exlibris.org.ua/zabuzko/r05.html> (2020, жовтень, 01). 
3 Гундорова, Т. (2005). Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Київ: 

Критика, 264. 
4 Титар, О. В. (2015). Українські національні і культурні ідентичності у глобалізованому світі (на прикладі 

культури Слобожанщин : монографія. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 349. 
5 Young, J. (2010). Cultural Appropriation and the Arts. John Wiley&Sons, 168. 

http://exlibris.org.ua/zabuzko/r05.html
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імперією на власну користь, репресивний апарат може вибрати як модель поведінки саме такий 

варіант. Наприклад, практично стовідсоткове знищення матеріальних носіїв творчого доробку 

української інтелігенції періоду Розстріляного Відродження – фресок і барельєфів бойчукістів, 

кіновистав Леся Курбаса, накладів повістей та віршів М. Хвильового, М. Семенка, М. Зерова та 

багатьох інших, що пройшло практично непоміченим для світової спільноти, бо відбувалося  

за надійною інформаційною залізною завісою, яка убезпечувала безкарність подібних дій імперії 

щодо колонізованої культури. 

Наступний метод засвоєння імперією культури колонії є надзвичайно цікавим, бо користується 

технологіями саме інформаційного суспільства, хоча і починав задовго до ери постіндустріального. 

Цей метод можна назвати методом перейменування, коли культурний продукт, який має джерело, 

походження, питомий ґрунт для розвитку і виникнення в іншій культурі, на підставі сторонніх його 

сутності, часто випадкових та/або формальних ознак переназивається як належний до іншої, а саме 

імперської культури. Прикладів дуже багато – тут і польський українець К. Малевич, який вперто 

іменується російським авангардистом, тут і гетьманський музика Д. Бортнянський, якого оголошують 

на світовій сцені російським композитором, і низка етнічних євреїв, яких, попри їх власну 

національну ідентифікацію, було записано у «рускіє». Одним із найзухваліших можна назвати проект 

спільного російсько-українського святкування 200-річного ювілею Т.Г. Шевченка, в якому його, 

за відгуками дослідників-очевидців, пропонувалося чествувати видатним російським художником-

графіком. Та доля склалася інакше, і у березні 2014 року про шевченківське перейменування як 

російського художника вже ніхто не згадував1. Одним із проявів цієї останньої стратегії 

перейменування, засвоєння імперською культурою продуктів колонізованого простору, є і випадок 

з виданням у Російській Федерації роману Сергія Жадана видавництвом Амфора у 2005 році, 

в перекладі на російську, без зазначення, що це саме переклад2 – це був перший великий роман поета, 

можливо, видавці були певні, що його як прозаїка все одно ніхто не знає, і продати його як російського 

письменника буде легко і вигідно. 

Крім попереднього, експропріаторів спадщини українського прозаїка могла окремо привабити 

репрезентація в романі логіки периферійності, так бажаної представникам імперського дискурсу 

стосовно осмислення життя колишньої колонії, та своєрідна туга за минулим, яку, попри власну 

позицію автора, можна відчитати в романах письменника в контексті реставрації імперського 

домінування. Однак, на нашу думку, ліричному герою Жадана йдеться не про ностальгійну тугу 

за імперією, радше про вдячність Минулому як такому. Виглядає так, що в нього немає іншого 

виходу, іншого опертя, бази для початку системи координат – Тамара Гундорова справедливо каже 

про бездомність і безбатьківство як об’єктивні ознаки жаданового топосу3. Для початку руху 

наративного вектору твору потрібна точка нуля, відлік. Саме таким нулем постає в романах Жадана 

минуле, яке в постколоніальній країні засадничо є спільним з імперським. 

Дія роману «Ворошиловград» стартує під знаком Імперії в буквальному сенсі – на стіні його 

тимчасового дому, звідки починається і розкручується головна сюжетна лінія роману, висить мапа 

СРСР. «Я довго придивлявся, але не міг зрозуміти, у чому тут річ. Зрештою підчепив пальцем 

дембельський портрет Кочі й, потягнувши на себе, відірвав. Під фото знаходилась велика літера С. 

Це була карта. Скоріше за все, Радянського Союзу, і скоріше за все, географічна»4. Мапа не видна, 

якщо не приглядатись уважно, так само не надто видна імперія – але вона повсюдна. Дисперсована, 

деперсоналізована, дескурсивована (за М. Фуко) влада Імперії інклюзивно присутня скрізь, – 

починаючи від Небесного Ворошиловграду, центрального образу роману, який відсилає нас не так 

до Граду вічного Старого Заповіту, як до мрії про золоту Загірну Комуну націонал-комуністів, 

будівничих раннього СРСР, закінчуючи дрібними деталями топоніміки та побуту (комсомол, що мав 

перевиховати Кочу, піонерія, для якої було побудовано табір відпочинку, комбриг Ворошилов, 

 
1 Забужко, О. (2014). День поезії – Шевченко – чудеса. Facebook 

<https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10155112944713953> (2020, жовтень, 01). 
2 Улюра, Г. А. (2012). Сучасна українська проза в перекладах російською мовою: досвіди і практики. 

Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія Філогогічна, 27, 299-301 
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на честь якого було назване омріяне місто героя), що злилися з постколоніальним ландшафтом 

до ступеню повної нерозрізненості1. Споглядання трупу Імперії наводить на героя сон. У нульові роки 

Герман у колишній країні Рад не бачить нічого загрозливого, як і герой «Депеш Мод» в 1990-ті: 

«Я розумів, що цілком міг народитись в іншій країні, куди гіршій, наприклад з більш суворим 

кліматом чи авторитарною формою правління, де біля влади стояли б не просто ублюдки, як в моїй 

країні, а які-небудь поморочені ублюдки»2. 

Певна позачасова небезпека, неявна загроза, яка відчувається на землях «Ворошиловграду» 

(«запеклі танкові бої», про які весь час марить, всупереч реальному минулому часів Другої світової 

війни на тих теренах, бувший історик Ернст),3 оточує героя серед луганських степів. Сам статус того 

Ернста , яким наділяє його автор, – добровільний-захисник-аеропорту, впродовж чотирьох років 

з часу видання роману набуває принципово іншого значення. Ніби на підтвердження, що цей 

культурно-історичний простір, саме ця територія, мають свою, відмінну від загальної світової, логіку 

реальності, історія, яка зазвичай починається трагедією, а повторюється сатирою, тут вивертається 

рівно навспак: визначення доброволець, який захищає аеропорт, в романі Жадана постає сумною 

іронією, натомість в реальному житті, з кінця 2014 року, стає символом героїчного пафосу новітньої 

української історії, позначивши одну з реперних точок поточної, за своєю суттю, антиколоніальної, 

російсько-української війни. 

Коли протагоніст рефлексує серед руїн індустріальної периферії імперії, що оточує героїв 

«Депеш Мод» у 1990-х, а героїв «Ворошиловграду» у нульових роках, йому нізвідки знати, що ця 

типова повсюдна, сливе всесвітня – а тому ніби безпечна – постмодерна загубленість у часі і просторі, 

відсутність ясних координат на цій території, у десяті обернеться реальною війною4. Чомусь саме 

на цій землі постмодерна невизначеність вибухне – можливо, саме через гранично (не)допустиму 

відсутність смислів? У формулюванні Жана Бодріяра, джерело зла є у байдужості та відсутності 

голосно артикульованих сенсів: «В своїй основі насильство, як і тероризм, не є подія, а скоріш 

відсутність події, яка приймає форму вибуху, направленого всередину: вибухає політична порожнеча 

(а не злоба той чи іншої групи людей), мовчання історії (а не психологічний тиск на індивідуумів), 

байдужість та німотність. Таким чином, тероризм не є якійсь ірраціональний епізод нашого 

суспільного життя: йому властива чітка логіка прискорення у пустці»5. Так, виявляється, зваблива 

лірична загубленість і невизначеність Небесного Ворошиловграду має межу – «ця остання межа 

особливо похмура / де надто неглибоко пекло і русла підземних руд / де час виступає ніби вугілля 

крізь ґрунт / де починається смерть і кінчається література»6. 

Це прискорення зла в метафізичній пустці характеризує не тільки і не стільки поневіряння героя 

роману, а й постімперську пустелю сенсів, характерну для постколоніального стану. Лишається 

враження, що ця територія завершила лік часу, і нескінченна вдячність минулому постає заміною 

будь-якого майбутнього. 

Ініціаційний шлях до дорослішання протагоніст наймолодшої генерації, яка представлена 

в творчості автора підлітками 1990-х в романі «Депеш мод», починає зі знаку закінчення – з факту 

суб’єктивної історії, смерті вітчима одного з героїв, Саші Карбюратора. В той же час відбувається 

об’єктивна історія, смерть тоталітарної імперії, в якій народилися і до того часу проживали і автор, і 

всі його герої. Певною мірою ми можемо спостерігати відхід батьківських фігур в диспозиції ліричної 

романної дійсності: батьківщина, традиційна Велика Мати7, виявляється профанною матір’ю, псевдо-

матір’ю / мачухою-імперією, розвалюється і зникає, псевдо-батько/вітчим – виявляється профанним 

батьком, і з формальної, і з фактичної точки зору – він вкорочує собі віку, також зникає і здає позиції 

 
1 Костенко, Г. (2019). Ідентичність у пустці, або деякі риси стану постколоніальності у романі Сергія Жадана 

«Ворошиловград». Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Культурологія», 20, 32-38. 
2 Жадан, С. (2004). Депеш Мод. Ukrbooks.com <http://ukrbooks.com/ua/Depesh_Mod/> (2020, жовтень, 01). 
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(2020, жовтень, 01). 
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відповідального Дорослого. Тамара Гундорова фіксує: «Так стверджується іманентність буття – 

кочування, безбатьківщина, спільний стан усіх маргіналів»1. Джон Боулбі, британський психіатр та 

дослідник вікової психології, каже, що дитина, яка не отримала в певному віці досвід надійної, міцної 

підтримки з боку важливого для нього дорослого, назавжди залишається травмованою тою 

самотністю, і надалі ніби застигає в вічному дитинстві, її подальша доля визначається і зумовлюється 

постійним інфантильним станом2. Щось подібне відбувається і з героями романів – «ресентимент 

до минулого, недовіра до органічного колообігу життя, нелюбов до дорослішання, змужніння, 

старіння – такі ознаки посттоталітарного часу, які несе в собі бездомне покоління дев’яностих»3. Вони 

не знають, що таке зв’язок прихильності з відповідальним Дорослим, бо поруч з ними не було 

відповідальних дорослих. На відміну від сірих гусенят Конрада Лоренца, їм не показали навіть 

коробки, за якою можна слідувати, тому вони, як зграйка безпритульних сиріт, наслідують одне 

одного, і всі разом – директора сиротинця, в якості якого виступає черговий умовний лідер, який 

доста володіє навичками маніпуляції. 

Відчуття тотального сирітства є невід’ємною характеристикою героїв романів Жадана. Попри 

виголошені в романах родинні зв’язки, вони більшою мірою діти не своїх батьків, а системи, бо і їхні 

батьки так само у свій час були позбавлені дорослості, піддані депривації відсутністю надійного 

дорослого поруч, а потім всиновлені патерналістською системою, що виховувала не самодостатніх 

Дорослих, а багато різновікових Дітей, інфантилізованих для кращого вжитку в якості керованих 

фігур. Приміром, важко назвати дорослим дядю Роберта, який в непростий ситуації сімейної трагедії, 

замість знайти племінника, що має бути присутнім на похоронах, посилає за ним трьох підлітків, 

«благословивши» їх рух та подорож декількома пляшками міцного алкоголю. Всі інші формально 

дорослі поруч з героями або чужі, або ворожі. Цю тугу самотньої, покинутої дитини, пустку на місці 

відповідального Дорослого, як і свою дитинну потребу в ньому, неодноразово озвучує протагоніст: 

«Чому мене ніхто не всиновив, скажімо, тоді, як я кілька діб жив на автовокзалі і спав на дерев’яних 

кріслах, або коли я кілька діб харчувався кип’ятком, зрештою, чому мене зараз ніхто не всиновлює, 

чому мене цей підар всиновити не може? я був би сином підарського полку, мені вже 19, я вже 

достатньо самостійний, я не потребую постійної уваги, мені не треба міняти підгузники і мене 

не потрібно годувати кашею… …головне, щоби була батьківська увага, нормальна і постійна 

батьківська увага, справжня батьківська увага, як по телевізору»4. 

Рух героїв «Депеш Мод» від фальшивого батька, який загинув, до реального друга, що живе 

в піонерському таборі, як певному заповідному просторі інфантильності та підлеглості системі, 

послідовність зміни тоталітарної парадигми здитиненого існування новим самостійним дорослим 

життям не завершується перемогою, обривається – більша частина героїв не досягає цілі. А той один, 

хто знаходить реального Сашу, не наважується вирвати його з числа усуспільнених дітей, зруйнувати 

герметичність піонерського табору як інкубатору нових підлеглих, відкликати героя на місце 

поховання імперії з поля колоніальної залежності, щоби він зайняв місце покійного фальшивого 

Батька правдивим Сином. Тому, замість розкластися і бути похованою, Імперія загусає і 

муміфікується. Логіку життя не спинити, лихі дев’яності змінюються аморфними нульовими, рух 

продовжується, наступним після харківських підлітків його підхоплює шукач Небесного 

Ворошиловграду Герман, якому вже 33, і відкладати дорослішання нема куди, він також рухається і 

відшукує, блукаючи луганськими степами. Топос дороги є об’єктивно пов’язаним не тільки з рухом 

як таким, але і з певною територіальною приналежністю. Про органічний зв’язок «територія та 

культура» в контексті антиколоніальної боротьби згадує Е. Саїд: «Повільному і здебільше гостро 

суперечливому процесу відновлення географічної території, який становить осердя деколонізації (як 

свого часу – імперії), передує окреслення території культурної»5. Тобто володінню фактичному 

передує володіння апріорне, мисленнєве, емоційне та культурницьке. Подібний процес відбувається 

з Германом, перед тим, як стати де-факто (саме шлях від власності де-юре він і проходить) власником 
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академія», 283. 
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своєї частки української луганської землі, він емоційно вживається в цю приналежність. Герой 

Ворошиловграду все міряє і міряє ту територію, немовби відшукуючи своє коріння в ній, звикаючи 

до своєї єдності з цією землею – мандрує автобусом, їздить поїздом, перебігає пішки, сам, з табором, 

з випадковими попутниками. Мотив дороги в «Ворошиловграді» – це радше не про прийти кудись, це 

про кудись повернутися. Це намагання перевинайти себе як укоріненого в українську східну землю, 

нехай шляхом напівсліпих і не дуже усвідомлених виборів, намацування проблеми ідентичності та 

ідентифікації, які ще проявлять себе невдовзі досить голосно. 

Можна сказати, що головний конфлікт романів – не суперечки з чужою владою чи з рейдерами-

окупантами, а долання відчуження героїв від реальних обставин їх життя, їх входження в час і простір, 

у вік та територію. Їм важко, бо герої Жадана визначені і здепривовані власним тотальним сирітством. 

Якщо головні персонажі «Депеш Мод» – це дійсно фактично дуже молоді люди, яким ще 

не виповнилося 20, то Герман – це по суті ті ж самі підлітки, один з них, який певним дивом прожив 

ці 15 років, не зникнувши від пережитого в 1990-ті (не загинувши ані від передозу, ані під колесами 

авто у п’яному вигляді, ані від побиття в міліцейському відділку), і дожив-таки 

до тридцятитрьохрічного віку. Але дорослим так і не став. В «Депеш Мод» шлях до дорослості 

запускає смерть умовно батьківської фігури, у «Ворошиловграді» використовується той же прийом, 

хоча зникнення непряме – від’їжджає у безвість старший брат героя, залишивши його наодинці 

з дорослим життям і невизначеною територією у вигляді проблемного майна – автозаправки. Герман 

повертається з великого міста в луганські степи, до своєї землі і свого минулого, яке, як вже 

згадувалося, заколисує героя: «Я знайшов усіх своїх давніх знайомих, усі свої старі любові, усіх своїх 

вчителів та ворогів… Життя – штука жорстока, але справедлива. Хоча іноді просто жорстока»1. 

Жорстокість, ймовірно, полягає саме в необхідності дорослішання. 

Окремо цікаве входження Германа в тісні стосунки з територією, його процес увласнення 

майна – на противагу вивласненню як процесу усуспільнення, якому підлягала ця земля попередні 

багато років імперського владарювання. Його опір, вперте небажання бути хазяїном можуть щиро 

здивувати, якщо не пам’ятати історію цієї території, а саме травми володіння землею: «Ліквідація 

класу вільних виробників, і знищення поваги в самому менталітеті нації до власності, і знищення 

звички і культури до самоорганізації – ці навики, які є необхідними для повноцінного 

функціонування зрілої європейської нації, були ліквідовані», – характеризує наслідки історичних 

подій, зокрема Голодомору, на цих землях, письменниця і дослідниця О. Забужко2. 

Загалом проблему стосунків Германа з його власністю можна сприймати як своєрідну метафору 

колоніального відчуження імперією субалтерна від його ознак незалежності/самостійності та 

самодостатності / дорослості – від віку, майна, володіння тощо. «Брат, чогось остерігаючись, ще років 

п’ять тому завбачливо оформив усю документацію на мене. Стосунки у нас із ним були довірливими. 

Він знав, що навіть коли я захочу зробити із його бізнесом щось погане, то все одно не зумію, тому 

просто попросив не хвилюватись і підписатися в належних місцях. Надалі він навчився підробляти 

мій підпис»3. Тобто це майно, ця власність, ця територія належить Герману. Але, з огляду на те, що 

він не є Дорослим, фактично управління лишається за Старшим братом, який просить молодшого 

просто підписати місцевий варіант будапештського меморандуму, і далі спокійно керує від його імені. 

Аж раптом щось стається, Старший брат відправляється чи то в Амстердам, чи то в Гаагу, і Герман 

лишається сам на сам із дорослішанням: «Найгірше, що брат нічого не сказав. І як тепер бути, я навіть 

не здогадувався Ще кілька днів тому я вважався вільним і незалежним експертом, котрий боровся 

незрозуміло з ким за демократію, а тепер ось на мені висіла нерухомість, з якою потрібно було щось 

робити, оскільки брата поруч не було і підробляти за мене підпис не було кому»4. Наявна криза 

ідентичності героя в момент отримання самостійності, дорослішання, майнової незалежності цілком 

відповідає типовим постколоніальним травмам і досвіду їх проживання. 

Герман долає кризу стосунків із землею, процес увласнення завершується, приналежність 

до цієї території скріплюється кров’ю його близького друга, але логіка романної дійсності не залишає 

нам відчуття усвідомлення героєм його вибору – здається, дорослі дії ще не забезпечують дорослої, 

незалежної свідомості. Тому дещо вчуже звучить своєрідне мораліте роману, проповідь пастора 

 
1 Жадан, С. (2010). Ворошиловград <http://booksonline.com.ua/view.php?book=173773> (2020, жовтень, 01). 
2 Хвіст наслідків Голодомору тягтиметься ще не одне покоління – Оксана Забужко/ Дмитро Шурхало. Радіо 

Свобода. Політика <https://www.radiosvoboda.org/a/24779848.html> (2020, жовтень, 01). 
3 Жадан, С. (2010). Ворошиловград <http://booksonline.com.ua/view.php?book=173773> (2020, жовтень, 01). 
4 Там само. 

http://booksonline.com.ua/view.php?book=173773
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протестантської общини, колишнього наркомана: «Як би там не було – життя робить із людей 

слабаків і зрадників, це я тобі як священик говорю…Я знаю, про що говорю. Справа не в церкві і 

не в наркотиках. Справа у відповідальності. Та вдячності. Якщо в тебе це є – маєш шанс померти 

не останньою скотиною»1. Через втрати, кров, біль, смерть Герман доходить до простого мотто 

«вдячності та відповідальності», знов ж таки – до дитинної вдячності, але разом з тим, до дорослої 

відповідальності. «Все дуже просто: триматись один за одного, відбиватись від чужих, захищати свою 

територію, своїх жінок і свої будинки»2. 

Така проста до примітивності мораль звучить певним опертям в постколоніальній пустелі 

сенсів, характерній для романного простору Жадана. І отримує в подальшій позароманній дійсності 

несподівану актуальність, суголосну з історичним наративом даних територій, – а відтак знову 

повертається в площину вже нового, наступного роману автора, який, серед іншого, презентує 

читацькій спільноті саме ці, незвичні для постмодерного вокабуляра дії: відбиватись, захищати, 

триматись один одного. 

Наступний роман Сергія Жадана сюжетно-просторовою фабулою нагадує попередні, автор 

продовжує оповідь про мандри протагоніста дорогами Східної України. Спостерігається певна 

біографічна лінія: умовний герой «Депеш Мод» виріс в невеликому містечку Луганщини чи Донбасу, 

поїхав у велике місто вчитися у виші, там зустрів розвал імперії, щодо подальшої долі за межами 

роману ми знаємо достеменно лише те, що, говорячи словами автора, «всі ці підлітки такі беззахисні 

проти років / і їхні серця тверді наче грифель / та разом з тим наче грифель крихкі / і тільки лишається 

слухати зиму / що звідкись та нависа / і пластиковою запальничкою прогрівать небеса»,3 тобто 

фактично нічого. За сім років ми зате знайомимося з Германом з «Ворошиловграду», який виглядає 

на одного з таких підлітків, що закінчив виш, зробив кар’єру «незалежного експерта», щоб це 

не означало, але волею долі повертається з великого міста до рідної оселі десь в луганських степах. 

Паша, одіссей останнього роману, продовжує цю лінію – він виріс в невеличкому донбаському селищі 

біля залізничної станції, вивчився в великому місті, повернувся, і працює вже в рідних місцях, 

причому, шкільним вчителем – архетипічна посада в історії української культури, яка століттями 

колонізації та переслідувань кристалізувалася навколо саме таких осередків освіти. Однак, сам він 

на початку роману характеризує себе без жодного пафосу, іронічно-поблажливо – «який-не-який 

бюджетник». Та і представником української культури себе, вочевидь, не відчуває – як і 

представником чогось взагалі українського. Крім хіба що мови, бо її він викладає, – втім, переходячи 

щораз в коридорі школи на російську. 

Ми не можемо знати, чи ознайомлювався автор з літературно-критичними заувагами на адресу 

своєї творчості, але назва його наступного роману виглядає на підтвердження літературознавчим 

рефлексіям про бездомність та безбатьківство як координати його творчого всесвіту4. «Інтернат» 

підсумовує попередні 25 років поетичного та прозового доробку: так, ліричний герой Жадана 

насправді є настільки загубленим, не укоріненим і осироченим, що це екстеріоризується наяв, 

заголовними літерами, певним маніфестом. Маніфестуючись, це сирітство відділяється від головного 

героя, і Паша виступає, мабуть, першим протагоністом, який має ознаки соціальної реалізованості, 

певної дорослості, відокремленості від дитинства – зокрема, його професія це підкреслює. Однак, 

відчуття непевності і загубленості, розмитості координат та ідентичності тепер вже дорослої людини, 

цілком відтворюються і в сьому романі. Цьому сприяють об’єктивні обставини життя донбаського 

залізничного селища, які знаходять своє відображення в романі: постімперська ідеологічна пустка, 

бодріярівське «мовчання історії» очікувано вибухає, і ця територія, а разом з нею і герої роману, 

знаходять себе посередині війни, біля рухливої лінії фронту. Джерело страху та небезпеки 

в попередніх романах не було оприявленим, існувало імпліцитно, натомість тут воно постає 

об’єктивною історичною даністю: «Страх – штука невидима, але всеохопна: ніби і не бачиш жодної 

загрози, довкола тихо, і навіть небо вгорі відблискує металевими пластинами, а ось саме лише 

усвідомлення, що ти на прицілі і що … може будь-якої миті, незалежно від кольорів і рухів в небі, 

робить цю всю ситуацію незатишною»5. 

 
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Жадан С. (2011). Ця молодість початку дев’яностих: <https://bit.ly/3mud67C> (2020, жовтень, 01). 
4 Гундорова, Т. (2005). Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Київ: 

Критика, 159. 
5 Жадан С. (2017). Інтернат. Чернівці: Меридіан Черновіц, 53. 
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З настанням у світлі війни аксіологічної ясності закінчується ще один наскрізний емоційний 

сюжет творчості Жадана – вичерпується звична його героям ностальгійна туга за минулим як 

традиційним прихистком для дитинної свідомості, розсіюються ілюзії колишнього «золотого віку», 

«нормальної країни» з «нормальним дитинством»1. Цей сюжет закінчується якраз посередині 

романного дійства «Інтернату» як роману про антиколоніальну війну, та якраз усередині інтернату як 

установи для дітей, відчужених власними батьками. Речником колишньої імперії виступає педагог, 

фізрук інтернату: «Нам пощастило всім просто. У нас була нормальна країна, нормальне 

дитинство…У нас була справжня країна, нам не треба було боятися»2. Саме там, посередині 

інтернату, серед осирочених дітей, пролягає справжня лінія фронту роману, і з іншого боку 

несподівано подає свій голос жертва імперії: «З дитинства я пам’ятаю лише відчуття голоду… Не всім 

(було непросто), далеко не всім. Мені от дійсно було непросто. Мені їсти було нічого. І мамі моїй 

також їсти було нічого. Хоча її дитинство припало саме на той час, коли ви крали будматеріали  

(70-ті рр..ХХ ст. – Г.К.)… І не боялись ви не тому, що країна у вас така чудова була, а тому що вас 

завжди хтось прикривав: як не батьки, так райком комсомолу. А ось мене ніхто не прикривав. І їх – 

показує вона рукою за спину, на фарбовані сині стіни, – теж ніхто не прикриє»3. Це промовляє 

керівничка закладу, Ніна, також педагог, тобто людина, що протиставлена дитинній свідомості. Між 

цими двома дорослими позиціями, посеред цього фронту ідей зависає головний герой, Паша: «Проти 

мене ніхто не воює. Я ні за кого…Я не знаю, хто стріляє»4. Він ретельно ховається від вибору та 

відповідальності: «Паша до такого не звик. Він навіть за свій клас не відповідав, звик списувати все 

на дитячу ініціативу та самостійність. І вдома ні за що не відповідав. Удома за все відповідала 

сестра»5. Та Ніна не залишає йому шансів: «Та знаєте, все ви знаєте. Кордон у нас на півдні. 

Державний кордон. Колишній державний кордон, – виправляє себе Ніна. – І стріляли саме звідти. 

І що тут не зрозумілого?...І якщо ви самі собі не хочете в цьому зізнатися, то хто вам винен?»6. 

У відповідь Паша замикається в байдужості та негативізмі, він йде до своєї маленької життєвої мети – 

вивезти племінника, примовляючи: «Нікого не шкода, нікого». 

Визначитись щодо своєї ідентичності в ситуації війни є об’єктивно небезпечним – ніколи 

не відомо, в чиєму оточенні та в який ситуації опинишся. Але не визначитись стає просто 

неможливим. Зрештою, подальша ситуація з фізруком і Ніною демонструє це однозначно: та сторона, 

яка воює за імперію, розорює інтернат, Ніна зникає, її ідейний антагоніст фізрук важко поранений. 

Стає ясно, що бути ні за тих, ні за цих, не спасе – події просто йдуть своїм історичним плином, і вибір 

не гарантує ані смерті, ані спасіння від смерті. 

Виглядає, що Паша до останнього опирається визначеності та ідентифікації свого боку війни, 

поки випадкова зустріч на закинутому вокзалі окупованого міста з божевільним старим не накидає її 

ззовні. Безпомильним оком юродивого, що приходить до героя нізвідки і зникає в нікуди, він визначає 

в Паші ту сторону: «– Навалюють, – задоволено повторює старий. – Наші можуть. … – А що ж ваші 

не відповідають? – раптом питає його старий. Паша здригається, дивиться на старого й розуміє, що 

ніякий він не божевільний, що все він чудово розуміє… І Пашу бачить просто наскрізь»7. Так 

сторонній погляд нарешті визначає Пашину ідентичність, міський божевільний бачить у ньому саме 

українську приналежність, якої доти не бачить сам Паша. Далі, коли на блок-пості він стикається 

зі своїм колишнім учнем, який не зміг досягти успіху в навчанні, зате зробив кар’єру у військах 

окупантів, і зверхньо пропускає Пашу на потрібний йому бік, Паша запізно згадує сього хлопця і вже 

не може опиратися власній визначеності, а значить, і власній відповідальності за те, що відбувається: 

«Як же так сталось? Як я не помітив, що мої учні тепер воюють проти мене? Як я це пропустив? Хоча, 

пробує він себе заспокоїти, чому проти мене? Не проти мене. До чого тут я? Та ладно, не проти тебе, 

тут-таки не погоджується він із собою, зрозуміло ж, що саме проти тебе, конкретно – проти тебе. 

Проти всього того, що з тобою пов’язане. …І твій предмет, і твоя школа, і прапор, який над нею 

висить. Вони ж за це воюють. Точніше, проти цього.»8. 

 
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само, 157. 
4 Там само, 159. 
5 Там само, 95. 
6 Там само, 160. 
7 Там само, 232. 
8 Там само, 254. 
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Наприкінці роману протагоніст подвоюється – на відповідального Дорослого, якого до того 

десятки років і сторінок шукали герої Жадана, і на вдячну Дитину, яка нарешті має до кого, цілком 

за Дж. Боулбі, безпечно прив’язатися для справжнього дорослішання. На того, хто виведе 

з інтернату – і на того, хто з нього вийде. 

Якщо рух у Депеш Мод – це рух кудись, певний напрямок, наприкінці якого треба знайти героя, 

рух у Ворошиловграді – це рух звідкись, шлях повернення героя до власної ідентичності через опір 

зовнішнім силам, то рух в Інтернаті – це дорога протагоніста кудись і звідти, яка поєднує попередній 

досвід і перевершує його. Це шлях Орфея, шлях туди і назад, в Пекло і до життя, за спасінням душі – 

і на відміну від попередніх романів, майже без жодної іронії щодо високих формулювань мети і 

завдання героя. Паша виводить своє дитинне начало, племінника Сашу, з інтернату, повертає його 

на нормальне дитяче місце – в сім’ю, а себе на нормальне доросле місце – до рідного дому та звичної 

праці. Мертвотна патерналістська імперія, яка нескінченно множила ряди різновікових Дітей, 

застосовуючи для цього спеціальні інститути (інтернати), виглядає переможеною – здається, 

вдячність і відповідальність, коли перестали бути просто лозунгом нинішнього священика-

колишнього наркомана, припинили її лік. Само по собі це перетворення було б неможливим – але 

герої Жадана, нарешті правильно розподіливши дорослість і дитинність, втіливши відповідно ці саме 

чесноти – дитинну вдячність і дорослу відповідальність, змогли подолати пустку імперії і вийти, як 

герої давнього міфу, з печери залежності на простір свободи. 

Висновки. Зважаючи на вищесказане, убачаємо можливим виділити певні ознаки 

постколоніального, які можна зауважити в романах Сергія Жадана «Депеш Мод», «Ворошиловград» 

та «Інтернат». 

1. В рамках романної дійсності ми можемо побачити реплікацію влади Імперії, яку відтворюють 

топоніміка, власні назви, згадувані реалії, які характеризують побутування героїв. Це є доцільним 

із художньої точки зору, оскільки додає романним подіям реалістичності, але водночас є поновленням 

імперського владного дискурсу у свідомості читача. 

2. Саме апеляція до спільної для імперії та колонії історичної пам’яті, поруч з заохоченням 

інфантилізації свідомості представників (пост)колоніальної спільноти є дієвим засобом гібридної 

війни імперії проти незалежності колишньої колонії. В художньому просторі романів ми можемо 

побачити, як імперське може певним чином узурпувати та паразитувати на особистих спогадах героїв 

про власне минуле. 

3. Дієвим засобом постколоніального звільнення в текстах романів постає особиста 

відповідальність кожного члена постколоніальної національної спільноти, чітка ціннісна ієрархія 

в суспільстві, яка високо ставить цінність державності та національної окремішності для колишньої 

колонії, в той час як відмова від такої відповідальності, хаотизація та розмитість сенсів в рамках 

романної дійсності породжує певну пустку, яка небезпечна деструктивними соціальними явищами, а 

саме підготовкою плідного ґрунту для військової агресії з боку колишньої імперії. 
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ПРОБЛЕМА НАСИЛЛЯ У ВИМІРІ  

ЦИФРОВОЇ РИТОРИКИ 

This article deals with the analysis of the essence of the rhetorical representation of the topic of 
violence in the mass media, mainly, actualizing the problem of truth and objectivity. Drawing on 
the historical experience, it can be stated that humanity has developed along with the topic of 
violence (slavery, wars, revolutions, gender and racial discrimination, etc.). With the advent of 
digital (or media) space, there was rethinking of ordinary and, at first glance, understandable 
things that possibly have already become obvious for our existence. The digital space adds a new 
meaning, a new dimension to “old” problems, and assigns new tasks to the politics, economics, 
psychology, culture, philosophy and other scientific fields for studying this phenomenon and the 
processes around it. The topic of violence is considered in a new way due to the mass media, by 
transmitting information, informing the public about events that build our picture of the world, 
our attitude towards it, and due to manipulation, media themselves construct content with 
violence in respect of their consumers. An analysis of the topic of violence and its interaction with 
the mass media (and the media in general) indicates that there is an accentuation of the problems 
of “will”, “gender”, “reality and unreality” and “aggression”, and that interest in issues related to 
human psychology grows. Thus, the topic of violence is raised anew due to new mechanisms of 
rhetorical representations, manipulative and pragmatic intentions of content “creators”. Violence 
began to be spoken of not only as the content that creates the media space, but also as the 
practice of “creators” towards the public. Due to rhetoric and its methods and techniques, content 
creators achieve their goal: they evoke a particular emotional feeling in a person and build a 
particular attitude towards one or another object. In ancient times, discourse was centered on 
“text” and “speech”, but today it expands beyond rhetoric, acquiring new dimensions in the form 
of videos, photos, banners, audio files, etc. This research is a socio-philosophical review of the 
topic of violence, digital rhetoric and its mechanisms of effect, and rests on an analysis of the topic 
of the truth of violence. 
Keywords: digital space, digital rhetoric, truth, violence, mass media, rhetoric, media. 

Тисячолітня історія людства ілюструє не тільки яскраві та видатні події, наукові відкриття і 

досягнення у мистецтві, які підносять людину до звання «вінця природи», але й вказує на те, що шлях 

до сучасної культури й цивілізації був кривавим і важким, сповненим трагічними подіями й 

суспільними та особистісними травмами, коли відповіді на «виклики» обставин цих подій були часто 

не гуманними. Панування одних над іншими, вбивства сильнішими слабших, проблеми свідомості, 

психологічні атаки та впливи на волю інших, приниження та знецінення особистості – все це містить 

історія людства як зібрання емоційного спектру та міжособистісних відносин. Проблема насильства 

не є новою, а є скоріше невід’ємною частиною людської історії, яка знайшла своє відображення 

у стародавніх міфах, задовго до створення сучасного світу. Актуальність дослідження полягає 
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у розгляді теми насильства у новому вимірі, а саме, у вимірі цифрової риторики у цифровому 

просторі, який згідно Н. Луману став нашою другою реальністю1. Цифровий простір – це вільний 

простір, який несе у собі багато гігабайтів інформації, це нова реальність із своїми законами, 

механізмами та принципами існування у ній людини чи груп людей. Свобода, відповідальність, 

моральність, насилля/не насилля, етичність, авторство – ці та багато інших тем в контексті цифрового 

простору викликають жвавий науковий інтерес у гуманітарному знанні, вимагаючи заглиблення у їх 

природу, інтерпретацію, уточнення на емпіричному рівні. Вагомою частиною цифрового простору є 

ЗМІ (засоби масової інформації), які виступають посередниками між людиною та світом (у межах 

міста, країни, світу). 

Дослідження теми насилля знайшло своє відображення у різних проявах і аспектах людської 

життєдіяльності і буття, репрезентовано у художній літературі, образотворчому мистецтві, у науці та 

філософії, що ускладнює процес пошуку єдиної дефініції та класифікацію цього явища. Як зазначає 

В. Слюсар, прагнення раціонального осмислення джерел суспільного розвитку призвело 

до утвердження у науковій літературі тези про абсолютизацію ролі насилля у процесі суспільних 

трансформацій2. Теоретичні розробки на підґрунті цих досліджень мали подальшу реалізацію 

на практиці на межі ХІХ-ХХ століть, що спонукало філософію до переосмислення теми насилля 

у соціальній сфері, коли поставали питання про безальтернативність насилля та його виправдання 

людською природою. 

У західноєвропейській філософській традиції проблема соціального насилля була предметом 

чисельних розмірковувань мислителів (у працях Геракліта, Цицерона, Іоанна Златоуста, Климента 

Александрійського, Кіпріана Карфагенського, Августина Аврелія, П. Бейля, Дж. Віко, Т. Гоббса, 

Дж. Локка, І. Канта, Г. Гегеля, Вольтера, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, Х. Ортеги-і-Гасета). У ХІХ ст. 

здійснено спроби розробити теорію насилля (Л. Гумплович, Є. Дюринг, К. Каутський) та теорію 

революційного насилля (К. Маркс, Ф. Енгельс, М. Бакунін, В. Ленін, Л. Троцький, М. Бухарін). 

Як відповідь на спроби абсолютизації ролі насилля на початку ХХ ст. сформувалася традиція 

критичного аналізу останнього (Ж. Сорель, Е. Блох, В. Беньямін, Г. Арендт, Дж. Агамбен, 

Ж. Дерріда). Низка історичних подій у ХХ ст., що супроводжувалися масовим знищенням людей, 

виявили можливості тотального застосування насилля. Це актуалізувало необхідність 

міждисциплінарного підходу до осмислення насилля як соціального феномену. На межі філософії та 

психології аналіз теми насилля розгорнувся у контексті досліджень агресії та жорстокості (А. Адлер, 

А. Бандура, Л. Берковіц, Дж. Доллард, К. Лоренц, З. Фройд, В. Франкл, Е. Фромм, К. Хорні). 

У дискурсі філософії, політології та соціології дослідження насилля стосувалися його 

технологічних характеристик – як інструменту влади (Г. Арендт, Н. Луман, Г. Моска, Т. Пейн, 

П. Сорокін, Й. Шумпетер). Водночас здійснюється пошук нових підходів до аналізу насилля, зокрема, 

Ф. Фанон у теорії постколоніалізму розглядає насилля як цінність для пригнобленого, як шлях 

до його свободи і привід для гордості; Дж. Агамбен досліджує право суверена на насилля у своїй 

теорії «голого життя»; Ж. Дерріда – у контексті аналізу ідеї справедливості; Ф. Хайєк звертається 

до зазначеної проблематики при здійсненні порівняльного аналізу ліберальної, фашистської 

та соціалістичної політичної і соціально-економічної доктрин. 

У дослідженнях початку ХХІ ст. соціальне насилля усе частіше розглядається як позбавлене 

ідеологічної мотивації (Г. Енценсбергер), структурне насилля (Й. Гальтунг), прояв зла для 

самозбереження демократичного суспільства (Л. Свендсен), антропологічна константа людського 

існування (В. Софський), стандарт «нормальної ненасильницької ситуації» (С. Жижек). 

Дослідження феномену насилля, його природи, сутності, типологізації, які знайшли 

відображення у науковій та філософській думці, актуалізуються сьогодні у контексті проблем 

цифровізації навколишнього світу, посилення значущості віртуальності, відкриття нових аспектів 

латентного та явного насилля, що лежать у площині цифрового простору і ставлять перед 

соціологією, психологією, економікою, філософією нові завдання для вивчення цього явища 

та процесів навколо нього. 

Аналіз феномену насилля та його взаємодії зі ЗМІ вказує на те, що усе більше звертається увага 

до проблеми «волі», «бажання» та «агресії», підсилюючи інтерес до питань, що пов’язані із людською 

 
1 Ніклас, Л. (2010). Реальність мас-медіа. Київ: ЦВП.  
2 Слюсар, В. М. (2019). Насилля як субстанційна характеристика соціальних трансформацій: дисертація 

на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. Київ: Житомирський Державний Університет 

імені Івана Франка <https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Slyusar-27.06.2019_disert.pdf> (2021, березень, 20). 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 90 

психологією. Наприклад, М. Зубакін у своїй роботі, присвяченій аналізу основних психологічних 

теорій, що мають на меті описати та з’ясувати яким чином ЗМІ впливають на аудиторію, акцентує 

увагу на «агресії» як невід’ємній частині насилля. Так, J. Blumer та E. Katz стверджують, що людина 

при взаємодії зі ЗМІ активно та самостійно вибирає який контент споживати завдяки бажанню 

задовольнити свої потреби1. Можна припуститися думки, що такі теорії пов’язані із «творцями» 

контенту та тим, що людині надають і продають. Людина може обирати контент, але який контент 

створювати теж обирають, але «Інші». Ми обираємо вже із обраного контенту, де медіа, медіатекст, 

ЗМІ має своїх творців і свої закони. 

У добу домінування медіа дедалі частіше його терміни та принципи ототожнюються 

із поняттями та принципами мас-медіа, або із текстом масової комунікації. Медіакомунікація – більш 

широке поняття, що включає усі можливі засоби комунікації за допомогою техніко-електронних 

засобів2. На сьогоднішній день, медіапродукти є найбільш авторитетними джерелами інформації, які 

копіюють стиль життя сучасної людини, проте не зберігаються у культурній пам’яті, оскільки їх 

багато гігабайтів і людина може компонувати їх як завгодно, послаблюючи при цьому подальше 

відтворення інформації у пам’яті. 

Через зміну буття людини, що стало можливим завдяки створенню іншого простору існування 

(цифровий простір), відбувається друга соціалізація та й взагалі конструювання нової картини світу 

новим контентом, запропонованого Інтернетом, книгами, телефоном, радіо та ЗМІ. Людська картина 

світу формується та змінюється завдяки повідомленням, що транслюють ЗМІ (новини про вибори, 

війни, конкурси краси та ін.). Чим вищий у людини рівень чуттєвості та емоційності, тим більше й 

ефективніше на неї будуть впливати повідомлення. Таким чином, десоціалізованим буде той, хто 

найменш сприйнятливий до новин. Питання про сутність новин ставить французький філософ 

Жан Бодрійар, який вбачав, що роль людини не давати оціночних суджень новинам і порівнював їх 

із «геном», якій існує заради існування3. 

Основним завданням ЗМІ є не лише передача нової інформації, повідомлення про події у світі, 

а і формування нашої спільної картини світу, де ЗМІ несуть сенс і контрсенс, вдаються до маніпуляцій 

свідомістю людини, і цей процес ніхто не може контролювати, оскільки вони виступають 

внутрішніми засобами по відношенню до системи симуляції та стимуляції, що руйнують систему4. 

Наші уявлення про навколишній світ, як ми зазначали раніше, зумовлені інформацією, 

образами, темами, продуктом у цілому, які подаються у ЗМІ. Їх створення та запуск детермінований 

риторичними діями, які у свою чергу прагматично виважені та переходять у розряд софістики. Так 

відбувається інтерпретація дійсності ще не досягнувши «адресата». 

Одним із головних механізмів існування ЗМІ є риторика, що оформлюється у цифрову 

риторику, пройшовши складний шлях у своїй модернізації. Риторика – є особливим явищем, що 

зародилось у Стародавній Греції на основі ороакустичності сприйняття картини світу. Саме 

розуміння риторики поділяється на два напрямки: перший – як мистецтво виступати публічно; 

другий – як мистецтво доказу та конструювання певної реальності. Історія розвитку риторики 

ілюструє її видозміни від «філософської» до «філологічної» риторики і навпаки. Головна відмінність 

цих двох різновидів – у їх центральних питаннях і проблемах. Філософська риторика займається 

проблемами істини, розуміння, чесності, відповідальності, а філологічна займається композиційною 

частиною тексту (наприклад, поділ на тропи та дослідження риторичних фігур тощо). 

У сучасному світі риторика стала популярним практичним явищем, а проблема поєднання 

філософської і філологічної риторики гостро відчувається у наш час. Недовіра до медіа-простору, 

маніпулювання свідомістю, боротьба за владу, гроші, душу і розум людини – все це спонукає 

до нового прочитання і розуміння риторики і герменевтики. Сучасному громадянину будь-якої країни 

важливо вміти аналізувати новини і всю друковану продукцію у цілому. 

З часом, коли з’явився другий простір нашого існування – цифровий, риторика еволюціонує 

у «цифрову риторику». Якщо раніше дискурс складався навколо «тексту» та «промови», то тепер 

 
1 Зубакин, М. В. (2017). Насилие в СМИ: теории и исследования. Cyberleninka.ru. 

<https://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-v-smi-teorii-i-issledovaniya/viewer> (2021, березень, 20). 
2 Аннушкин, Е. В. (2019). Медиариторика: современный статус и важнейшие задачи. Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина. <https://www.pushkin.institute/science/konferencii/ritor/Sbornik_ritorika_itog_2019.pdf> 

(2021, березень, 20). 
3 Бодрийяр, Ж. (2015). Симулякры и симуляции. Москва: ПОСТУМ. 
4 Там само. 
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розширюються межі риторики та її масштаби – відео, фотографія, банери, аудіофайли та інші. А разом 

з тим постають нові питання, наприклад, питання про авторське право, питання про легітимність, 

існування. Старі проблеми, які набули нового масштабу – питання істинності та відповідальності. 

Цифрова риторика – це спосіб риторичного впливу на аудиторію завдяки цифровим технологія, 

з метою переконання, конструювання певної реальності. Усі риторичні прийоми (дозволені і 

недозволені) впливають, у більшості своїй, на наші відчуття, емоції, а не на розум. Коли ми шукаємо 

докази, ми або тиснемо на людину і на її почуття, або намагаємося «засмітити» її розум цифрами і 

фактами. Пропонуючи і пояснюючи інформацію аудиторії, ми конструюємо враження про себе і про 

тему, яку ми розвиваємо. Виникає проблема розуміння дійсності і того, що нам вкладають у вуха. 

Володіючи конкретними знаннями у риторичних прийомах і стратегемах, ми можемо аналізувати, яку 

інформацію нам подають та змінювати конструкцію, яку над нами побудували та надбудовують. Без 

філософсько-етичних установок риторика перетворюється на зброю. Вона така ж теорія та практика, 

як і герменевтика, і якою зброєю може бути риторика показують сучасні реалії. Оратор, мас-медіа, 

політики – це творці реальності, з якою ми можемо погодиться або не погодиться. Розуміння цього 

факту і розуміння алгоритму дій риторичного маніпулювання призводить до звільнення людини від 

залежності і перетворення людини у залежну. 

Таким чином, питання насилля у риторичних репрезентаціях ЗМІ має дві площини; перша – 

коли нам показують насилля у медіа продукті; друга – насилля над людьми завдяки інформації, або її 

відсутності, коли риторика стає маніпуляцією. Коли не має іншої думки, коли «інакомислення» зазнає 

критики та замовчування, це можна розцінити як «інтелектуальне насильство». С.М. Радіонов 

розглядав застосування інтелектуального насильства до науки, інтелектуалів та різних картин світу. 

На наш погляд, інтелектуальне насильство невід’ємна частина у ЗМІ, оскільки «риторика» новин 

формує ставлення до тих чи інших подій та людей1. 

Інтелектуальне насильство, згідно Радіонову, – це ідеологеми і політичні переконання, 

суспільні настрої елітарних верств і мас, спрямовані на придушення будь-яких змін у «практиках» 

мислення у встановленому соціальному порядку («легітимації» соціальної реальності) і «здоровому 

глузду»2. 

Діяльність промовця у різних комунікативних умовах визначається риторичним ученням про 

п’ять етапів трансформації ідеї в слово (етапи відбору і попереднього аналізу теми з урахуванням 

очікуваної аудиторії (інвенція); лінеаризація змісту (диспозиція); його вербальна орнаментація 

(елокуція); запам’ятовування (меморіа) і відтворення (актіо). Така схема побудови залишається, але 

чим вона зумовлена? Серед великої кількості контенту необхідні механізми виокремлення інформації, 

одним із яких є заголовок. Він має «чіпляти» свого читача, інтригувати. Якщо, у нас є «загроза» (факт 

насилля у заголовку), то людина (за своєю природою) обов’язково зверне на це увагу. 

Візуальна риторика (відео та фото матеріали) покликані стати атрибутаторами певної теми. 

Наприклад, зображення кулака, зображення побоїв, зображення жінки, яка прикриває себе руками – 

є атрибутами теми насилля, а додатковою функцією даного матеріалу є тиск на емоційну сферу 

особистості. 

Намагання віднайти істинність у проблемі, що хвилює суспільство на відповідному етапі його 

соціально-філософських запитів, знаходиться у площині її розголосу. Наприклад, в українському 

медіа-просторі усе частіше тема домашнього насилля набуває розголосу, або навпаки, зображуючи 

насилля за кордоном, ставлячи певну мету, замовники матеріалів хочуть сформувати у нас ставлення 

до тієї чи іншої влади. Завдяки, риторичним пасткам, інвенціям, фігурам розміщення (побудова 

тексту), насилля стає не якоюсь подією, а механізмом формування ставлення одних до інших. Коли 

ЗМІ демонструють інформацію про насильство, відбувається когнітивна активізація. 

Когнітивною активізацією називають підхід, який запропонував американський психолог 

Леонард Берковіц, на думку якого, агресивні думки, викликані переглядом насильства по 

телебаченню, можуть активізувати інші когнітивні структури, збільшуючи тим самим ймовірність 

того, що глядач матиме й інші пов’язані із агресією ідеї після перегляду. 

Таким чином, цифровий простір, як нова реальність, нове друге буття для людини дає старим 

проблемам нового значення, набуваючи нових векторів розвитку у новому просторі. Насилля, 

 
1 Родионов, С. М. (2008). Насилие в интеллектуальном мире: постмодернистский дискурс и «Риторика» власти. 

Cyberleninka.ru <https://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-v-intellektualnom-mire-postmodernistskiy-diskurs-i-ritorika-vlasti> 

(2021, березень, 20). 
2 Там само. 
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спричинене «творцями» у медіа-просторі та насилля, яке зображується у мас-медіа. Наприклад, 

комп’ютерні ігри, розважальні шоу, прямі трансляції подій та насилля у ЗМІ. На наш погляд, насилля, 

яке зображаться у ЗМІ покликане сформувати певну картину світу, відповідне ставлення одних людей 

до інших, викликати емоції та вплинути на людину завдяки використанню риторичних прийомів 

та встановити/нав’язати їй оцінки в межах «поганий-хороший», «ворог-друг», «свій-чужий». 
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ОСОБИСТІСТЬ СТЕПАНА БАНДЕРИ  

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ 

The article aims to study the use of the figure of Stepan Bandera in manipulative technologies in 
the Ukrainian-Russian confrontation. It is noted that there are many controversial figures who 
provoke heated discussions in Ukrainian history, but the identity of the OUN (b) leader is not only 
simply discussed, but also is used quite intensively in promotion certain political and ideological 
narratives. The litmus of the perception of the figure of S. Bandera can be, for example, his 
presentation in a virtual encyclopedia Wikipedia. Analysis of its content showed that the Ukrainian 
version of the articles shows S. Bandera as a leader of the liberation movement in Ukraine, while 
the Russian one positions him as a nationalist of a regional scale. Name of the leader of OUN (b) 
is quite widespread on the Facebook social network. More than 30 pages and groups were found, 
one way or another connected with materials about the Ukrainian figure. Among comments on 
the pages, there are both positive and negative ones, quite frankly categorical judgments are used. 
Euromaidan became an important step in the perception of S. Bandera in Ukraine, as its 
commemoration for the first time went outside the Western Ukraine. With the beginning of 
military-political aggression of Russian Federation, the intensity increased of negativization of the 
image of the figure in the Russian resources. Information confrontation around the figure of S. 
Bandera arises also in public actions of political content. Many Ukrainians perceive S. Bandera as 
a hero of the liberation struggle, others call him «the servant of the nazis». The image of this 
personality is intensely involved in information confrontation, which unfolds at different levels, 
on the different resources, both professional historians and journalists appeal to him, politicians, 
public activists and others. This study allowed to draw a conclusion about the replication of the 
figure of S. Bandera, when in the focus there is not the person, but his or her name without internal 
content. The appeals of the participants of the information confrontation are noticed, that are 
somehow taken out of the context of the facts of the biography of the leader of the OUN (b), and 
this data is superimposed on current political events. 
Keywords: Stepan Bandera, liberation movement, OUN(b), information confrontation, 
manipulative practices, propaganda. 

Степан Бандера – один із найвідоміших діячів українського визвольного руху, з огляду на що 

його ім’я протягом понад півстоліття перебуває в епіцентрі полеміки у площині герой/антигерой. 

В українській історії чимало контраверсійних постатей, які викликають бурхливі обговорення, але 

особистість Провідника ОУН(б) не просто дискутується, а доволі інтенсивно використовується 

у просуванні певних політико-ідеологічних наративів. Інформаційне протистояння, яке виступає 

одним із атрибутів сучасного інформаційного суспільства, у своєму арсеналі має дискредитацію 

фактів історичної самобутності народу з метою зміни системи цінностей, що визначають світогляд 

і спосіб життя людей1. Головне його завдання полягає у маніпулюванні масами, що в Україні 

 
1 Малик, Я. (2015). Інформаційна війна і Україна. Демократичне врядування. Науковий вісник, 15. 

<http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk15/fail/Malyk.pdf> (2020, грудень, 11). 
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з початком військово-політичної агресії з боку Росії набуло особливої гостроти. У «Доктрині 

інформаційної безпеки України», зокрема наголошено, що застосування Російською Федерацією 

технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну сферу  на ключову арену 

протиборства. Саме проти України Росія використовує найсучасніші технології впливу  

на свідомість громадян, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, порушення 

суверенітету і територіальної цілісності держави1. Маніпулятивним практикам чи не найактивніше 

піддається особистість С. Бандери, що й актуалізує дослідження механізмів її експлуатації 

в інформаційному протистоянні. 

Постать Провідника ОУН(б) доволі широко представлено у сучасному дослідницькому 

середовищі. Науковці детально опрацювали етапи життєвого шляху, його політичну діяльність, 

обставини знищення радянськими спецслужбами2. Увагу приділено розвінчанню міфів про діяча3. 

Кілька розвідок професійних істориків присвячено репрезентації С. Бандери в історичній політиці4. 

Зокрема, слушним є висновок А. Портнова про емоційно-підвищений тон сучасних стереотипів щодо 

його постаті. Наразі цю особистість розглянуто у контексті критичного опрацювання концепту 

«Русский мир». Зокрема, Л. Якубова показала вияви експлуатації постаті С. Бандери в агресивній 

пропаганді з боку Росії та проросійських сил в ОРДЛО5. Заслуговує на увагу міркування авторів 

аналітичної доповіді «Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, 

інструмент агресії» про протиставлення україномовного «заходу» російськомовному «сходу» як 

частини інформаційної агресії, що розгорнулася задовго до початку військового вторгнення. Зокрема, 

її елементом стало просування радянського стереотипу – бандерофобії6. Отже, проблему 

використання постаті С. Бандери в інформаційному протистоянні науковцями частково порушено, 

проте, з огляду на нагальність критичного аналізу, присвяченого йому відкритого історичного 

контенту, вона заслуговує на спеціальне дослідження, на що і спрямовано дану розвідку. Метою 

статті є дослідження використання постаті Степана Бандери у маніпулятивних технологіях 

в українсько-російському протистоянні. В її основу покладено опрацювання ресурсів відкритого 

інформаційного простору. 

На справедливе зауваження А. Портнова, на даний момент «Бандера є чи 

не найрозпізнаванішим ім’ям з української історії». При цьому, його «упізнавання» відбувається 

винятково в емоційній площині і зазвичай не передбачає знання фактів біографії та діяльності, а 

найменування «бандерівець» завжди ідеологічно забарвлено – підкреслено позитивно чи відверто 

негативно7. Лакмусом сприйняття постаті С. Бандери може слугувати його представлення на сайті чи 

не найпопулярнішої віртуальної енциклопедії «Вікіпедія». Адміністратор її українського ресурсу 

А. Процюк в інтерв’ю виданню «CHAS.NEWS» зауважив, що «Вікіпедія» не є окремим полем битви, 

але ширша інформаційна війна не може не впливати на її контент. Яскравим прикладом світоглядного 

протистояння на її сторінках є суперечки про С. Бандеру. Наголосивши на прагненні «Вікіпедії» 

до нейтральності, А. Процюк привернув увагу до обговорення в англійській версії енциклопедії 

доцільності згадування у вступі статті про діяча його участі у терористичній діяльності чи засудження 

польським урядом до смертної кари за причетність до підготовки теракту8. 

 
1 Указ про затвердження Доктрини інформаційної безпеки України, 2017 (Президент України). Президент 

України. Офіційне інтернет-представництво <https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374> 

(2017, лютий, 25). 
2 Посівнич, М. (2008). Степан Бандера – життя, присвячене свободі. Торонто–Львів: Літопис УПА; 

Трофимович, В. (2009). Степан Бандера у спогадах і публіцистиці. Актуальні проблеми вітчизняної 

та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ, 17, 212-218; Плохій, С. (2017). Убивство у Мюнхені. 

По червоному сліду. Харків: КСД. 
3 Сергійчук, В. (1996). ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. Київ: Дніпро.  
4 Грицак, Я. Й. (2011). Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад. Київ: Критика; Портнов, А. (2021). 

Бандера. Запрошення до спокійної розмови. Historians. <https://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/ 

2816-andrij-portnov-bandera-zaproshennya-do-spokijnoji-rozmovi,1> (2021, січень, 02). 
5 Якубова, Л. (2018). «Русский мир» в Україні: на краю прірви. Київ: Кліо.  
6 Якубова, Л., Головко, В., Примаченко, Я. (2018). Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, 

політична технологія, інструмент агресії: Аналітична доповідь. Київ, 127.  
7 Портнов, А. Бандера. Запрошення до спокійної розмови. Historians. <http://www.historians.in.ua/index.php/ 

en/dyskusiya/2816-andrij-portnov-bandera-zaproshennya-do-spokijnoji-rozmovi> (2021, січень, 02). 
8 Бурда, В. (2021). Суперечки про Бандеру та помста за спойлери. Як живе Вікіпедія. CHAS.NEWS. 

<https://chas.news/current/superechki-pro-banderu-ta-pomsta-za-spoileri-yak-zhive-vikipediya> (2021, січень, 15). 

https://chas.news/current/superechki-pro-banderu-ta-pomsta-za-spoileri-yak-zhive-vikipediya%3e%20(2021
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Доволі демонстративний зріз характеру підходів до інформації про С. Бандеру дає порівняння 

україномовної та російськомовної статей про діяча у «Вікіпедії»1. Аналіз контенту вступних частин 

до них показав наступне. На початку в обох текстах його позиціоновано як українського політичного 

діяча, але одразу бачимо різночитання: українська сторінка кваліфікує його як одного «із чільних 

ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття», російська – як лідера та 

організатора «украинского националистического движения на Западной Украине», тобто відповідний 

наголос зроблено для формування у читача уявлення про С. Бандеру винятково як про регіонального 

діяча. Російська версія енциклопедії перелічує його псевдоніми, українська їх не називає. 

У російському варіанті у вступній частині розлогіше подано нарис його політичної діяльності 

протягом життя, що, очевидно має на меті одразу «розставити крапки над «і» з огляду на обмеження 

переважної більшості читачів енциклопедії вступною інформацією, не рухаючись до кінця публікації. 

У російській статті вже у другому абзаці наголошено, що С. Бандера був організатором «ряда 

террористических актов». У наступних рядках до образу терориста додано ще й його характеристику 

як розкольника, адже, за версією авторів, у лютому 1940 року він «инициировал раскол ОУН». При 

цьому не надано жодних пояснень історичного контексту. Далі – більше: діставшись влади, він узявся 

за підготовку «вооружённого националистического подполья к восстанию и войне против СССР 

совместно с нацистской Германией». В обох версіях ідеться про ув’язнення у нацистському таборі. 

Щодо подальшої його долі, то українська стаття повідомляє про звільнення у вересні 1944 року, 

пропозицію від нацистського керівництва очолити антирадянський збройний рух у тилу Червоної 

армії та відмову С. Бандери від «співпраці» з Німеччиною. Російський варіант інформує лише про 

факт звільнення, про неприйняття колаборації з нацистами не згадано. Щодо вбивства С.Бандери 

українська сторінка акцентує увагу на здійсненні акту радянським агентом Б.Сташинським, 

у російській версії його названо лаконічно «агент КДБ», без державної прив’язки. Насамкінець 

вступної частини обидві статті наголошують на крайній полярності оцінок особистості С.Бандери. 

При цьому українська «Вікіпедія» акцентує на перетворенні його імені після розпаду СРСР для 

багатьох українців на символ боротьби за незалежність України, у той час як жителі Польщі та 

Росії ставляться до нього вкрай негативно, звинувачуючи у фашизмі, тероризмі, радикальному 

націоналізмі. Російська сторінка зосереджує увагу на тому, що політичні ідеї С.Бандери «в наши дни 

стали предметом подражания для современных украинских националистических организаций», а 

жителі Південно-Східної України, як і Польщі, Білорусі, Росії, ставляться до нього негативно, 

звинувачуючи в радикальному націоналізмі, тероризмі, колабораціонізмі. Отже, українська версія 

статті подає С.Бандеру як лідера визвольного руху в Україні, а російська позиціонує його 

як націоналіста регіонального масштабу. 

Ім’я Провідника ОУН(б) доволі поширено у мережі Facebook. Вдалося виявити понад 

30 сторінок і груп, так чи інакше пов’язаних із постаттю українського діяча. Дві третини з них є 

україномовними. Вони мають різні назви – від нейтральних на кшталт «Степан Бандера», «Степан 

Андрійович», «Stepan Bandera», «Bandera Stepan» до емоційно зафарбованих, як «Я – Бандера», 

«Бандера – бібліотека націоналіста», «Бандеровский телеграф/Бандерівський телеграф» тощо. 

На сторінках широко представлено українську державну символіку та символи українських 

націоналістів. Домінує біографічний контент: фотографії, інформація про знакові події в житті лідера 

чи ОУН. Серед коментарів на сторінках є як позитивні, так і негативні, чимало відверто категоричних 

суджень. Тематика дописів нерідко не відповідає назві сторінки: у постах ідеться не про С. Бандеру, 

а про події, що подражнюють сучасне суспільство – військова агресія Росії, внутрішньополітичні 

проблеми, акції протесту, мовне питання тощо. Залежно від світоглядних орієнтирів засновників 

сторінок і дописувачів ім’я С. Бандери використовується в якості додаткового аргументу на користь 

про/антиукраїнської чи про/антиросійської позиції. 

Важливим кроком у комеморації С. Бандери став Євромайдан. Як зауважив А. Портнов, поряд 

із представниками праворадикальних партій, які свідомо пропагували його позитивний образ, значна 

частина прихильників європейського вибору України почали називати себе «бандерівцями». У такий 

спосіб вони намагалися підкреслити категоричне неприйняття офіційної російської пропаганди, яка 

зображувала Майдан як «фашистський путч». Образ С. Бандери набув нового значення, 

 
1 Вікіпедія. Вільна енциклопедія (2021). Бандера Степан Андрійович 

<https://uk.wikipedia.org/wiki/Бандера_Степан_Андрійович> (2021, лютий, 06); Википедия. Свободная 

энциклопедия (2021). Бандера Степан Андреевич <https://ru.wikipedia.org/wiki/Бандера,_Степан_Андреевич> 

(2021, лютий, 06). 
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перетворившись на декларацію політичної прихильності до української держави. Дослідник доречно 

звернув увагу на те, що під впливом Майдану з початком російської агресії у Криму та на Донбасі 

вшанування С. Бандери вперше вийшла за територіальні межі Західної України. Цю тенденцію можна 

пояснити сприйняттям його як важливого «антиросійського/антипутінського» символу1. 

Інформаційне протистояння довкола постаті С. Бандери виявляється і у публічних акціях 

політичного змісту. Так, влітку 2016 року міська рада Києва перейменувала Московський проспект 

на проспект Бандери. 2019 рік (110-річчя з дня його народження та 60-річчя його загибелі) 

Житомирською та Львівською обласними радами було проголошено «Роком Степана Бандери і 

ОУН». У січні 2020 року на будівлі Київської міської держадміністрації було розміщено банер 

із зображенням С. Бандери, на що різко відреагували посли Польщі та Ізраїлю, заявивши: «З великим 

занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі 

Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація, й досі відзначають історичні події 

та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити». Ініціатива з банером належала ВО «Свобода», 

жодних розпоряджень у КМДА з приводу банерів не давали2. Вже на початку 2021 року депутати 

Львівської обласної ради закликали Президента і Верховну Раду відновити історичну справедливість 

і повернути провідникові ОУН звання Героя України. «Степан Бандера жив і боровся в той час, коли 

сама боротьба виглядала безнадійною, а мета – недосяжною. Він однаковою мірою протистояв як 

сталінському, так і гітлерівському режимам. І, зрештою, саме Бандера переміг. Україна стала 

незалежною. А тоталітарні системи, яким він протистояв, зникли. Бандеру боялися живим і з ним 

борються навіть після його смерті. Проти нього працювала вся потуга пропагандистської машини 

СРСР. Проти нього дотепер працює пропаганда Росії», – йдеться у зверненні3. Щорічно до дня 

народження С. Бандери відбувається смолоскипна хода, географія якої в останні роки охоплює 

не лише Київ, Львів, Івано-Франківськ, а й Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Слов’янськ та інші міста 

Сходу й Півдня України. 

Водночас із початком військово-політичної агресії Росії на терени України зросла інтенсивність 

експлуатації негативного образу С.Бандери. З цього приводу у звіті «Місії з оцінки становища у сфері 

прав людини» відзначено, що активних прибічників Майдану в Україні називали «бандерівцями», 

«нацистами», «фашистами», а слово «бандерівці» має додатковий сенс (войовничий український 

націоналізм), чим воно стверджує негативне стереотипне уявлення про етнічних українців як про 

позбавлених толерантності націоналістів4. У березні 2014 року журналісти з «UKR.STREAM» 

спитали у російських солдатів у Керчі про підстави їх перебування на території України. Під час цієї 

бесіди до знімальної групи підійшов чоловік, який стверджував, що він живе у Криму. Він сказав 

журналістам: «Люди защищают…». На запитання, від кого, громадянин впевнено відповів: «От 

бендер от ваших». На звернення кореспондента, чи знає він хоч би ім’я Провідника ОУН, невідомий 

не відповів нічого5. В даному випадку людина, яка не володіє жодною інформацією про діяча, 

однозначно категорично його засуджує, слідуючи за негативним стереотипом. Як зауважено 

в аналітичній доповіді «Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, 

інструмент агресії», в сучасному російському публічному просторі активно експлуатується образ 

українських націоналістів як посібників нацизму, де С. Бандері відведено одне з провідних місць6. 

Прикладом маніпулятивних практик стосовно С. Бандери може бути документальний фільм 

із красномовно одіозною назвою «Бандеровцы». Палачи не бывают героями». У кадрі автор стрічки 

А. Мамонтов, апелюючи до Російського військово-історичного товариства, тримаючи в руках теки 

 
1 Портнов, А. Бандера. Запрошення до спокійної розмови. Historians. <http://www.historians.in.ua/index.php/en/ 

dyskusiya/2816-andrij-portnov-bandera-zaproshennya-do-spokijnoji-rozmovi> (2021, січень, 02). 
2 BBC (2020). Бандера і реакція Польщі та Ізраїлю: що обурило партнерів України. 

<https://www.bbc.com/ukrainian/news-50980730> (2020, січень, 03). 
3 Радіо Свобода (2021). Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України й оголосила 2021-й 

роком Коновальця <https://www.radiosvoboda.org/a/news-lvivska-oblrada-bandera-konovalets/31106232.html> 

(2021, лютий, 16). 
4 ОБСЄ (2014). Положение в области прав человека и прав национальных меньшинств 

<https://www.osce.org/files/f/documents/4/9/122194.pdf> (2020, травень, 14). 
5 Youtube.com (2014). Русские солдаты в Керчи дали інтерв’ю <https://www.youtube.com/watch?v=b0Z8ymyhx8A,1> 

(2021, березень, 04). 
6 Якубова, Л., Головко, В., Примаченко, Я. (2018). Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, 

політична технологія, інструмент агресії: (Аналітична доповідь). Київ: Інститут історії України, 133.  

https://www.bbc.com/ukrainian/news-50980730%3e%20(2020
https://www.osce.org/files/f/documents/4/9/122194.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b0Z8ymyhx8A,1%3e%20(2021
https://www.youtube.com/watch?v=b0Z8ymyhx8A,1%3e%20(2021
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з документами з держархіву РФ, кваліфікує ОУН як трагедію «целого народа», а С. Бандеру називає 

«пособником нацистов №1». Його представлено як фанатичного маніяка, який любив «деньги, 

женшин, при этом избивал свою жену». Вихоплені фрагменти історичної хроніки чергуються 

з кадрами подій Революції Гідності, що має на меті провести паралель між «бандерівцями» часів 

С. Бандери та сучасними українцями, які обстоюють незалежність своєї держави. Автори цієї 

документальної стрічки особу Провідника ОУН використовують задля переконання потенційної 

аудиторії у «фашистському» забарвленні сучасної України1. 

У вирі інформаційного протистоянні його дієвці апелюють до окремих, вирваних із контексту, 

фактів біографії С. Бандери, які накладаються на сучасні події. Зокрема, «Ukraina.ru» повідомляє про 

ходу 2019 року на річницю звільнення Одеси від німецьких загарбників у роки Другої світової війни. 

Її учасники скандували: «Вон из Одессы, бандеровские бесы», а сюжет на каналі «YouTube» названо 

«Антифашистское шествие в Одессе». Можна через це припустити, що до «фашистів» віднесено і 

С. Бандеру2. 23 листопада 2018 року глава МЗС Росії С. Лавров під час прес-конференції з міністром 

закордонних справ Італії заявив, що С. Бандера був засуджений судом у Нюрнберзі, що не відповідає 

дійсності3. І. Лосєв показав, що поняття «бандерівщини» в російській свідомості має мало спільного 

з діяльністю ОУН-УПА як реальним явищем української історії. На його погляд, ставлення 

до українського національного руху навіть у колах освічених і ліберальних російських інтелігентів 

залишається на суто пропагандистському рівні. «Бандерівець» – це, так би мовити, модель найгірших 

рис українця, як їх собі уявляє російська свідомість4. Знайомство з документами розкриває іншу 

картину. Наприклад, С. Бандера ніколи не страждав на русофобію, неприйняття росіян як таких 

тільки за те, що вони росіяни. Його позиція щодо інших народів визначалося ставленням цих народів 

до незалежності України, а статус росіян у майбутньому самостійної Української держави він 

визначав так: «Вимога повної лояльності по відношенню до України і її визвольної боротьби стоїть 

на першому місці. Тим росіянам, які відповідають цим вимогам, слід гарантувати і забезпечити повну 

і всебічну рівноправність у всіх громадянських правах і повну свободу їхнього національного 

розвитку, відповідно до міжнародних принципів щодо національних меншин. Це ж відноситься 

до інших національних груп в Україні»5. 

Отже, особистість Степана Бандери інтенсивно залучається в інформаційному протистоянні, 

що розгортається на різних рівнях: повсякденному, регіональному, всеукраїнському, міжнародному; 

різних ресурсах – електронні видання, соціальні мережі, відеоресурси. До його імені апелюють автори 

публікацій, серед яких як професійні історики, так і журналісти, політичні діячі, громадські активісти 

та інші. Особистість українського лідера серед найвостребуваніших у процесі інформаційного 

протистояння. Критичні зауваження щодо особи С. Бандери за рівнем емоційності часто 

перебільшують такі ж реакції стосовно інших контраверсійних постатей української історії. У 

сучасному суспільстві спостерігаються діаметрально протилежні судження: чимало українців 

ставляться до С. Бандери як до героя національно-визвольної боротьби, інші вважають його 

«прислужником нацистів». Радянська пропаганда створила з нього одіозний образ, який потужно 

експлуатується сучасними російськими маніпуляторами. Наразі можна говорити про тиражування 

постаті С. Бандери, коли у фокусі перебуває не особа, яка пройшла життєвий шлях, мала сподівання, 

досягала успіхів і припускалася прорахунків у конкретній історичній епосі, а лише саме ім’я без 

внутрішнього наповнення. Громадянський і політичний резонанс щодо цієї особи влучно обґрунтував 

Ю. Шаповал: «Полеміка про Бандеру та його спадщину – це не полеміка про те, чи був він злочинцем 

і ксенофобом, а про те, чи бути Україні державою»6. 

 
1 Youtube.com (2014). Бандеровцы. Палачи не бывают героями <https://www.youtube.com/watch?v=pk-0M99F65U> 

(2020, вересень, 21). 
2 Украина.ру (2019). Вон из Одессы, бандеровские бесы: На Украине провели антифашистское шествие – видео 

<https://ukraina.ru/youtube/20190411/1023284551.html> (2021, березень, 11). 
3 Клуб читачів ГОРДОН (2018). Лавров стверджує, що Бандеру і Шухевича було засуджено Нюрнберзьким 

трибуналом <https://gordonua.com/ukr/news/politics/-lavrov-stverdzhuje-shcho-bandera-i-shuhevich-buli-

zasudzheni-njurnberzkim-tribunalom-529514.html> (2020, листопад, 24). 
4 Лосев, И. (2018). Феномен бандерофобии в русском сознании 

<https://royallib.com/book/losev_igor/fenomen_banderofobii_v_russkom_soznanii.html> (2018, квітень, 20). 
5 Бандера, С. (1978). Перспективи української революції. Мюнхен, 593-594. 
6 Шаповал, Ю. (2011). Про визнання і знання. Критика, 1-2, 17-20. 
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ТЕОЛОГІЯ ХРЕСТА ЯК ЧАСТИНА  

ТЕОПОЕТИКИ ДЖОНА КАПУТО 

The aim of the article is to illustrate on the basis of J. Caputo’s theology that theopoetics is not 
just a hybridization of theology and poetry, it is not limited to figurative language superimposed 
on a theological concept to make it more attractive, but it is the primary way of theological 
thinking. John D. Caputo describes the concept of theopoetics as a certain discursive form of his 
radical theology, which seeks to eradicate the logos of classical “strong” theology, based on 
metaphysics, and replace it with the poetics of weak theology. Caputo opposes creative discourse 
to the rational one, and wants to overcome not only confessional boundaries, but also to stop the 
duel between theism and atheism, between heaven and hell overcoming the metaphysics of 
presence. In Caputo’s Theopoetic, the supernatural intervention is put in brackets: the uncertainty 
of the life is no more the space of a divine control over individual, because in the depths of this 
uncertainty, the unconditional can be found, and only at the bottom of total injustice, the desire 
for unconditional justice can be born. For John D. Caputo, theopoetics is therefore an invitation to 
dialogue and discourse that seeks to bring the world closer to radical responsivity, which resonates 
with the weak call of the event in the name of “God”. 
By placing Luther at the center of his radical theology, in the light of deconstruction, he wants to 
give theology a new impulses, and to return it to his own words insisting on Kingdom of God “with 
or without churches”. 
In his “Cross and Cosmos” John D. Caputo extends the logo of the cross to cosmic proportions, 
to reconcile God with the universe through the cross. The name of God, for John D. Caputo, 
destroys our ontological concepts and our fixed views of the cosmos, and reveals the finiteness 
of the cosmos, as he says in the last chapters of his book. However, the way to cosmopoetics 
can be opened in its relation to the theology of cross. 
“Cross and Cosmos” is a prayer for the worthy of this weak theology of cross, its interpretation 
becomes a word that seeks embodiment. 
Keywords: theopoetics, John D. Caputo, weak theology, theopoetics of event, theology of the cross, 
cosmopoetics. 

Постановка проблеми. Теологія хреста – це теологія, що своїм корінням сягає теології Мартіна 

Лютера, яку він розвиває на противагу теології слави (Бог сходить до людського, щоб померти 

за людей – люди виконують сумлінно добрі діла, щоб підійнятися до Бога). Для Лютера теологія 

хреста була парадигмою, в якій він розглядав всю теологію, крізь теологію хреста він бачить світ, 

в якому Deus absconditus стає Deus revelatus саме в стражданнях Христа на хресті. 

Актуальність. Формування культури діалогічності й відкритості до інакшості в українських 

релігійних, церковних контекстах потребує звертання до потенціалу сучасної західної теології. Келід 

Кіт-Перрі вже намагався показати, що теопоетика – це не просто якийсь гібрид теології і поезії, а 
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власне спосіб мислення – хоч і писати про теопоетику доволі складно через її поліфонічність – 

описавши основні філософські й теологічні передумови, а також її зачинателів і ключових «теопоетів» 

другої половини XX століття. Теопоетика, особливо у варіанті, запропонованому Дж.Капуто, як 

радикальна теологія хреста надає важливий інструментарій для українського богословського 

академічного дискурсу. 

Мета статті – проілюструвати на основі теології Дж. Капуто, що теопоетика – це не просто 

гібридизація теології і поезії, вона не зводиться виключно до образної мови, що накладається 

на теологічну концепцію, щоб зробити її привабливішою, а постає саме як первинний спосіб 

теологічного мислення. 

Методи. Завдання цієї роботи вимагає здійснити філософсько-теологічне дослідження, 

оскільки теопоетика – це міждисциплінарний підхід, а теологія Дж. Капуто має великий інтерес саме 

до філософії Гегеля, Ніцше, Гайдеггера, К’єркегора, Дерріда, Левінаса, Дельоза та інших філософів. 

Ступінь дослідження, аналіз останніх публікацій. Оскільки у цій статті розглядається 

теопоетика в ключі слабкої теології Дж. Капуто, то для аналізу було обрано сузір’я з чотирьох книг 

Дж. Капуто, в яких, як зазначає автор, він віднаходить свій авторський голос як теолога, в кожній 

з яких окремий розділ приділяє поняттю теопоетики, як методу і дискурсивній формі, що вимагає 

його радикальна теологія, теологія хреста, слабка теологія: The Weakness of God, The Insistence 

of God, The Folly of God. Основна увага зосереджена на аналізі книги Джона Д. Капуто Cross 

and Cosmos, де радикальна теологія хреста стає теопоетичною фігурою, іконою, теопоетичною 

формою мислення. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Теологія хреста своїм корінням сягає 

теології Мартіна Лютера, яку він розвиває на противагу теології слави – theologia gloriae (Бог сходить 

до людського, щоб померти за людей – люди виконують сумлінно добрі діла, щоб підійнятися до Бога). 

Відповідно, теологи слави приносять свої власні людські очікування та бажання на Голготу, тому 

не можуть побачити там перемоги, яка не повністю відповідає цим очікуванням і бажанням: «Теолог 

слави називає зло добрим, а добро злом. Богослов хреста називає річ такою, якою вона є насправді» 

(Гейдельберзький диспут, 21) (і протиставляє схоластичному підходу до божественного об’явлення і 

спасіння, як такого, що можна осягнути розумом, потьмареним гріхом гордості). Теологія хреста не є 

тим, над чим ми лише маємо розмірковувати чи навчати, це те, що потрібно проживати, тому Лютер 

говорив не просто про «теологію хреста», а вів мову про «теологів хреста». Для Лютера теологія хреста 

була парадигмою, в якій він розглядав всю теологію, крізь теологію хреста він бачить світ: Deus 

absconditus стає Deus revelatus саме в стражданнях Христа на хресті, як безумний акт, що не вкладається 

в рамки людського розуму і логіки, тому заслуговує бути названим теологом той, хто, «осягає / розуміє 

видиме і явлене Боже, побачене через страждання та хрест» (Гейдельберзький диспут, 20), оскільки Бог 

найбільш повно розкрив себе не в славі військ і престолу царя, але в покритому брудом хресті. Теологія 

хреста – це теологія, що розповідає про такого Бога, що відкрив себе в дуже неочікуваному світлі: Бог 

обрав слабкі речі світу, щоб збентежити могутні. 

Дж. Капуто розповідає історію «смертного Бога, що живе, страждає, вразливий і піддається 

смерті», це історія, де страждання – це реальні страждання, де смерть – це реальна смерть, а теологія 

хреста – не є лише маскуванням теології слави: «Смерть повинна бути невід’ємною частиною життя, 

перемога поміщена в поразці, сила – в слабкості, слава – у хресті»1. Частково цитуючи 

Гейдельберзький диспут, Капуто радикалізує історію Лютера: смерть Христа не є лише таїною 

божественного спасіння, що відкривається в слабкості Христа на розп’ятті, але зануренням «Бога» 

в страждання і смерть на хресті: Радикально задумане Богослов’я Хреста вимагає розп’яття Бога 

буття на хресті небуття, Бога мудрості на хресті божевілля, Бога сили на хресті немочі (1 Кор. 1: 

20-25). Це радикальна вимога навіть до Бога – зійти з трону небес, залишити всі привілеї абсолютної 

слави, зійти до хреста, що викриває безсилля і небуття «Бога» монотеїзму. Ця радикальність 

стосується не лише викриття «небуття» Абсолюту, але це прямий заклик обов’язку до нас, заклик, що 

стається в дії – це далекий шлях під тяжістю хреста, що готовий лишитися усіх богословських 

прикрас. Бог не є, але наполягає. 

Продовжуючи тему «лютерівської анонімності», Капуто обходить апофатичне богослов’я, що 

на його думку, лише возвеличує неоплатонізм. Капуто ж стає на шлях, в основі якого лежить 

«безіменна», невизначена khora, не якій ми прагнемо підібрати комфортне нам ім’я, але яку ми 

 
1 Caputo, J. D. (2019). Cross and Cosmos. Bloomington, IN: Indiana University Press, 26. 
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приймаємо з усім «не знаємо»1. Але все ж це не є «незнання», яке потрібно відкласти і заспокоїтися, 

це «незнання», яке завжди турбує і не дає нам зімкнути очей; це не лише турбота, що звернена 

до власного темного буття, але до темної глибини космосу. 

Капуто слідує думці Бультмана, що Павло і Лютер все ж залишалися в докоперніканській 

системі розуміння – геоцентризму – зі світами ангелів і демонів, а сьогодні світ живе 

в посткоперніканському світі, де немає місця світу духів, це світ із кардинально іншим розумінням 

всесвіту, де відчуття власної скінченності знаходить це відчуття в усьому створінні, де космос прямує 

до свого забуття. Суть примирення – включити смерть у життя, тілесну смерть – у тілесне життя, 

космічну смерть – у космічне життя. І розп’яте тіло Христа є символом того стану, в якому перебуває 

весь всесвіт: розп’ятий Христос, розп’ятий Бог, розп’ятий Всесвіт. Розп’яття не є кінцем історії зла, і 

не перемогою «реальних» космологічних сил. Розп’яття не кладе кінець стражданням, розп’яття 

робить їх явними. Складність життя не є покаранням за «гріх», але умовою можливості неможливого 

як «важка слава»2, як примирення життя і смерті, що протиставляється класичній теології слави, яка 

стає отруйною в середньовічний період, тісної симфонії церкви і держави, гармонійно об’єднаних 

неоплатонізмом, коли церковний авторитет влади не мав собі рівних, що призвело до уявлення 

християнства як економічних відносин викуплення і покарання, де життя на землі стає помилкою, яку 

потрібно виправити, щоб отримати вічне блаженство на небесах, а хто не зможе виправити, той 

заслуговує покарань3 (так, апокаліптична есхатологія стає лише засобом божественного насилля, і 

присутність божественного тут робить це насилля ще більш жахливим і невідворотним). 

Якщо слідувати класичній інтерпретації, то Христос – Бог у людському тілі – страждав 

на хресті, як знак великого смирення перед волею Отця Небесного, маючи у своїх руках всі 

божественні сили, щоб одразу покарати усіх своїх винуватців, катів, але приборкуючи свою силу, Він 

випив сповна чашу людських страждань – у цій логіці постраждала лише людська сторона Христа, 

але не божественна, остання залишилася невразливою до страждань. Таке уявлення Капуто називає 

м’якою формою докетизму, оскільки страждання мають відкрити «страждаючого Бога», а 

не маскувати силу, що наче чатує своєї здобичі. 

В есхатології Даниїла, коли Бог встановить своє царювання, померлі повстануть  із могил і 

житимуть вічно на землі, але з впливом грецької філософії, ідея воскресіння мертвих набуває 

метафізичного присмаку розрізнення тіла і душі, чи тіла земного тлінного і тіла нетлінного (про що 

говорив Павло), земному мінливому протиставляється вічне за межами земного. Така релігія, 

вважає Капуто, наслідуючи Тілліха, є «напів-богохульною і мітологічною»4. Адже «вона (слава) 

перетворює свої міфи та вчення, свої обряди та закони в остаточні, і переслідує тих, хто 

не підпорядковується їм. Вона забуває, що, власне, існування є результатом трагічного відчуження 

людини від її справжнього буття»5. 

Тут народжується апокаліптика, загроза якої, на думку Дж. Капуто, може полягати 

у неправильному розумінні природи дискурса апокаліптичної мови. Тому необхідна герменевтика, 

що не змішуватиме дискурси, бо там, де мовні правила однієї лінгвістичної гри застосовується для 

зовсім іншої гри, – це шлях занадто небезпечний. 

Апокаліптичний дискурс не є дескриптивним чи фактологічним, це не мова онтології чи 

прагнення до об’єктивізації світу, а сила людської уяви, що з усією потугою виринає перед загрозою 

життя: «Апокаліптична мова має прагматичний аспект (...) вона змушує нас поглянути на світ заради 

дій і відносин, що манять і тягнуть за собою. (...) вона може викликати незадоволення тим, що є і 

породжувати бачення того, що могло б бути. (…) Насамперед, це веде до розуміння того величезного 

ресурсу, який міститься в людській уяві для побудови символічного світу, в якому цілісність 

цінностей може підтримуватися перед обличчям соціального і політичного безсилля і навіть перед 

загрозою смерті»6, – тобто «воскресіння» – теопоетика, форма художньої уяви, в якій обіцянка 

знаходить своє життя. 

Те, що пропонує Капуто на противагу славі, – «ранена слава» як спроба виправити помилку, 

якою пішли богословські тлумачення навколо «прославлених тіл». 

 
1 Там само, 30 
2 Там само, 146 
3 Там само, 45 
4 Tillich, P. (1964). Theology of culture. Oxford University Press, 25. 
5 Там само, 9. 
6 Caputo, J. D. (2019). Cross and Cosmos. Bloomington, IN: Indiana University Press, 143-144. 
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«Ранена слава» – це шлях земних тіл, із крові і плоті, тлінних, «покинутих» у світі повного 

несправедливості й страждань, але й не полишеного сподіванок. «Сильна слава» сліпа до такої слави, 

що «тримає за руку приреченого на смерть у його агоніях до останнього подиху», що розуміючи 

власну смертність, завжди готова протягнути руку і підставити плече слабкому: «Справжня слава – 

це важка слава безумовного, що міститься в тілах, порушених силою безумовного, як любов до плоті 

й кісток інших у всій їхній плоті, уразливості, каліцтва і смертності»1. В такій герменевтиці 

«прославлені» тіла набувають зовсім іншого значення – значення «прославлених» практик – 

теопрактик (theopraxis). У Капуто рани на тілі Христа стають символом радикально інакшої слави, 

що має відчуття тягаря, але що має здатність трансформувати життя, тим самим ми стаємо 

співучасниками цього символу. Ідею «символа як трансформуючого» Капуто бере у Тілліха, для 

якого символ був формою земного життя, а не небесного, через участь в якому ми стверджуємо і 

участь Бога з тими, хто страждає. «Життя у символі» і є теопоетикою, і теопрактикою, що стверджує 

«воскресіння» Христа: щоразу ми відповідаємо поклику дією, практикою віри, надії, любові 

до ближнього2. 

У такій герменевтиці рани залишаються постійним супутником слави, без них ми втрачаємо 

«Бога», що нам виявляє Христос – допоки рани залишаються на славі, доти Бог залишається 

на стороні скривджених, страждених, доти проживаємо життя, де поділяємо цю співучасть, не через 

умову майбутньої винагороди, але з бажанням, що виникає з надмірним прагненням ствердити 

неможливе, але саме в цьому ствердженні неможливого необхідним є прийняття смертності – 

безумовне потребує умови – «смерть і народження йдуть пліч-о-пліч шляхом життя»3. Життя 

народжується в смерті, але життя не заміщує смерть, воно приходить у ній. Перемога не приходить 

після поразки – перемога у ній: «Мертві дійсно воскресають, але не для мітологічного 

безсмертя (…), – а в деміфологізованій гідності, справжній славі справедливості, любові й 

співчуття»4. Ідея воскресіння у Капуто йде слідом за Левінасом, а саме за герменевтикою 

transcendence, що має місце в «неможливості вбивства», де на місце «воскреслих тіл» приходить 

«лице» visage – це не фізично видиме лице, але «невидимий погляд іншого, який піднімається 

на моральну висоту, який приходить до нас згори, як Бог, що дивиться на вбивцю з пророчим 

супротивом і каже: «Не убий!», що звучить, як слабка сила повеління»5. Це погляд, що неможливо 

вбити, від нього неможливо сховатися. 

Рани Христа промовляють із смерті крізь пам’ять, і тим стверджують перемогу – вони 

повелівають слабкою силою крізь століття в знак протесту проти несправедливості й піднімаються 

над несправедливістю у славі – раненій славі. Його вбили, але пам’ять про нього і його вчинки – 

свідчення мучеництва Єшуа – позбавити життя неможливо. Це слабка сила поклику, що звернена 

до нас: «не убий!», «нехай буде життя!». Таке «земне» розуміння «воскресіння» змушує нас 

радикально інакше поглянути на земне життя зараз і в майбутньому: «Життя в часі включає в себе 

зруйнований час, який неможливо зробити цілим. Життя, наше життя в просторі і часі, життя 

з плоті й крові, тобто наше життя, simpliciter, одночасно прекрасне і жорстоке, одне не без іншого, 

так само, як не може бути обіцянки без загрози. А спроба ізолювати одне від іншого – відмінна риса 

класичної теології слави. Ніщо з цього не може змінити минуле…»6. Очікування і прагнення 

справедливості не є гарантією її реалізації у житті (вона не сталася у житті Єшуа, вона не сталася 

у житті його учнів), відповідь поклику події – це ризик невідомого, ризик життя, у якому тісно 

переплетені страждання. 

Методологія теології хреста ґрунтується на працях Дерріда, і, звісно, не без Гайдеггера, 

Бультмана – деконструкція, деструкція і демітологізація7 – доволі логічна зустріч у радикальній 

герменевтиці Капуто, які об’єднуються поняттям «слід» trace, введеним Дерріда, для позначення 

способів функціонування «позначаючого» signifier без того, що воно позначає, як воно походить, 

виходить із контексту і має здатність повторюватися в інших, але вже з іншою життєдайною силою, 

саме тому необхідне розуміння контекстуалізації і реконтекстуалізації, де з’являється «слід»; 

 
1 Там само, 146. 
2 Там само, 146-150. 
3 Там само, 150. 
4 Там само, 151. 
5 Там само, 151. 
6 Там само, 150. 
7 Там само, 45. 
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реконстектуалізація є його майбутнім. Тут з’являється те, що Дерріда називає «слабкою месіанською 

силою», що своєю слабкою силою наче натискає на структуру, яка під цим натиском відкриває 

для себе майбутнє – майбутнє ризику події, що приходить знову і знову – як перевідкриття події1. 

Капуто рухається в континентальній традиції, передусім деконструкції, що ставить акцент саме 

на герменевтиці, що покликана більше до пошуку нових сенсів, контекстуальної ревізії, ніж 

до пошуку фіксованих значень, які відповідають цілям автора. У Капуто ревізія біблійних текстів – 

це те, що зустрічається з радикальністю, парадоксальністю, неологічністю, алогічністю, власне те, що 

він називає теопоетикою. 

Історія Єшуа – це не просто історія про людину, що існувала в певній історичній точці, це 

не історія, що закінчується Страсною П’ятницею, але це історія і Єшуа-Христа – ікони Бога, що кожен 

віруючий проходить крізь своє життя, крізь історію благої вістки для пригноблених, стражденних, 

бідних, голодних, хворих, безумної вістки, де перші стануть останніми, а останні – першими, де 

ненависть зустрічається з любов’ю, образа – з прощенням, зневага бідних і безтурботність – 

із гостинністю та співчуттям. 

Так радикальна теологія хреста стає теопоетичною фігурою, формою мислення, де розп’яте тіло 

Христа стає іконою космічної фатальності, де примирення означає прийняття смерті та прийняття 

хреста. Але попри те, що Дж. Капуто прагне дати можливість теології хреста говорити від себе, його 

«Хрест і Космос» стає молитвою про гідних такої теології, його інтерпретація стає словом, що пошукує 

втілення – прийди! Відповідно, «мірило теолога, гідного цього імені, полягає в тому, щоб охопити 

труднощі, взяти logos хреста без компромісів, без умови, без стратегій, без економії, без причини»2. 

Погоджуємося з думкою Кетрін Келлер: «Капуто прийняв теопоетику як нову назву 

радикальної теології, як “становлення радикальної конфесійної теології”»3. 

Висновки. На перший погляд, твердження Капуто, що перемога Христа насправді 

не спостерігається у світі протягом двох тисяч років, може здаватися дещо занадто радикальним, 

наражатися на критику зі сторони апологетів-аналітиків щодо неможливості пізнання монотеїстичного 

Бога у цьому світі, зокрема як Бога-Творця, Бога-Причини. На перший погляд, тактика «винесення 

за дужки» непізнаваного може здаватися виключно спекулятивною, що не закликає до практичних 

сенсів. Але саме практичними сенсами ця теологія і відрізняється, оскільки це теологія про радикальну 

етику, яка прагне вийти поза рамки «нормативної етики». І виклик такої теології полягає саме 

у вилученні з християнської практики економічного кругообігу. 

Теологія Капуто – це теологія, що, радше, концентрує увагу на соціально-політичному й 

етичному вимірах – саме тому він розглядає теологію хреста поруч із теологією визволення і чорною 

теологією – переводить у вимір особистої відповідальності перед власними моральними сенсами. 

Бажання подолати існування абсолютів – це прагнення подолати ідеологію насилля і приблизити 

християнство до проблеми існування несправедливих страждань, яке воно часто прагне уникнути 

через його метафізичне обґрунтування. 

Попри «спекулятивність» і позбавленість авторитетності думки, в якій його можуть 

звинувачувати, радикальна пропозиція теології хреста Капуто є глибоко моральною, що прагне 

вийти за межі можливого, де практика любові, гостинності, справедливості народжується не як 

економічна вигода, але як бажання безумовного дару через прийняття повної невизначеності й 

несправедливості, але не в майбутньому житті, а тут і зараз, що намагається рухатися периферією 

між апофатичною і катафатичною теологіями. Безумовне – це не ідеал, а випробування, веління і 

«надія всупереч надії». 

Поміщаючи Лютера в центр своєї радикальної теології, в світлі деконструкції, він дає теології 

новий імпульс, чи, можна сказати, привідкриває деконструюючу силу християнства у такий спосіб, 

що не він її, а теологія його спрямовує: він повертає її до власних слів, що наполягають на Царстві 

Божому, царстві Бога «з церквами чи без». Це деконструкція, що прагне зруйнувати, щоб зберегти. 

Однак, що більш важливо, Дж. Капуто розширює рамки логосу хреста до космічних пропорцій, 

щоб по-справжньому примирити Бога з усім всесвітом через хрест. Бог, для Дж. Капуто, – це те, що 

руйнує наші онтологічні концепції і наші фіксовані погляди на космос, виявляє крихкість космосу, 

про що він говорить в останньому розділі своєї книги. Проте у своєму відношенні до теології хреста 

він стає предметом поетичної краси і дару, що відкриває шлях для космопоетики. 

 
1 Там само, 57-60. 
2 Там само, 511. 
3 Keller, C. (2017). Intercarnations: Exercises in Theological Possibility. Fordham University Press, 113. 
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СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА ВСЕЛЕНСЬКОГО  

ПАТРІАРХАТУ ПРО ЕКУМЕНІЗМ  

ТА МІЖРЕЛІГІЙНІ ВІДНОСИНИ 

The article analyzes the motives for the formation of modern social doctrine of the Patriarchate 
of Constantinople. As a result of researching the circumstances of writing the document "For the 
life of the world. On the way to the social ethos of the Orthodox Church” and discussions about 
its significance, it was revealed that the social teaching of the Patriarchate of Constantinople has 
the character of a liberal dialogical doctrine, which has great ecumenical significance. The 
Ecumenical Patriarchate seeks to develop a social doctrine based on the recognition of the dignity 
of the individual as a core value and the construction of a network of communities that would 
ensure a harmonious life of the individual and decent conditions for such a life. In March 2020, 
the Ecumenical Patriarchate proposed an updated social doctrine in a special document ‘For the 
Life of the World’. Significant theoretical innovations of this document require systematic analysis, 
as its сontent has of great theoretical and practical importance. The new social doctrine of the 
Ecumenical Patriarchate, proposed in March 2020, has great humanistic potential, and its 
emergence is a new stage in the development of Orthodox personalism and communitarianism. It 
is proved that the modern social teaching of the Ecumenical Patriarchate is significantly influenced 
by the theology of communication and polemics with religious fundamentalism. The social 
doctrine of the Ecumenical Patriarchate has the doctrine of ecumenism and interreligious dialogue 
in its essential part, because social doctrine is designed to indicate ways to achieve peace and 
overcome religious fundamentalism. If the question of attitude to other churches is an appendix 
to the main content of social doctrine in the Russian Orthodox Church, then for the Ecumenical 
Patriarchate it is an integral part of the doctrine. The social doctrine of the Ecumenical Patriarchate 
is based on the assertion of identity between the Church in general and the Orthodox Church. 
Both anti-ecumenical and ecumenical concepts can be deduced from this axiom. Many local 
Orthodox churches draw fundamentalist and exclusivist conclusions. The social doctrine of the 
Ecumenical Patriarchate, on the contrary, draws conclusions from the identity of the Church in 
general with the Orthodox Church about the special responsibility of the Orthodox Churches for 
ecumenical dialogue. The assertion of the fidelity of Orthodoxy to ecumenism is the fruit of a 
special hermeneutics of the Orthodox tradition of dialogue and cooperation with other churches 
from 1902 to the present day. 
Keywords: social doctrine of the church, personalism, communitarianism, ecumenism, 
interreligious dialogue, Orthodox tradition, Ecumenical Patriarchate. 

Постановка проблеми. Православне соціальне вчення на початку XXI століття стало ареною 

протистояння гуманістичних і фундаменталістичних богословських стратегій, що безпосередньо 

справляє вплив на долю соціальної доктрини як самостійної академічної дисципліни та як частини 

християнської етики. Сьогодні від змісту та форми презентації соціального вчення все більше 
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залежить авторитет католицької та православної церков, розвиток діалогу релігійного та світського 

світоглядних дискурсів, доля міжрелігійного діалогу. Значний розвиток християнського гуманізму 

соціального вчення в православ’ї на початку XXI століття у протистоянні з фундаменталізмом лише 

починає аналізувати науковцями, тоді як ця тематика має велике теоретичне і практичне значення для 

соціальної філософії, релігієзнавства філософії освіти. 

Актуальність. Формування у межах соціального вчення Вселенського патріархату 

теоретичних основ для нового православного гуманізму робить нагальним завдання систематичного 

аналізу як позитивних рис такого гуманізму, так і його меж. Оскільки такий гуманізм соціального 

вчення Вселенського патріархату визначається багато у чому методологією формування соціальної 

доктрини, то важливо здійснити аналіз такої методології. Цей аналіз важливий з огляду на те, що 

соціальне вчення лише поступово звільняється від статусу релігійного знання, яке пропонується 

з позицій авторитету, і набуває рис класичної наукової раціональності, яка може бути прийнятною 

в університетському дискурсі. 

Мета статті – наліз основних рис соціального вчення Вселенського патріархату щодо 

екуменізму та міжхристиянських відносин. 

Методи дослідження: для аналізу документів, що виражають соціальне вчення 

Константинопольського патріархату застосовано герменевтичний метод. Для пояснення характеру 

цього соціального вчення застосовано порівняльний (компаративний) аналіз, релігієзнавчий і 

богословський аналіз еволюції основних ідей християнської соціальної доктрини. 

Ступінь дослідження, аналіз останніх публікацій. Поява нового соціального вчення 

Вселенського патріархату на початку 2020 року1 привела до ряду важливих дискусій, що були 

організовані Грецькою архієпископією в США та в якій взяли участь провідні православні богослови 

сьогодення. Секретар Вселенського патріарха Варфоломія отець Іоанн Хриссавгіс, який очолював 

комісію богословів з написання цього нового соціального вчення та єпископ Максим обговорили 

загальне значення документу2. Професор Арістотель Папаніколау та Хенк Ханеграафф аналізували 

основні принципи соціального вчення щодо співвідношення релігійного і світського3. Брендон 

Галлахер і Філ Дорролл детально проаналізували нові ідеї соціального вчення щодо християнського 

екуменізму та міжрелігійних відносин4. Ця дискусія має найбільше значення для нашого дослідження, 

хоча під час обговорення соціальної доктрини Вселенського патріархату Брендон Галлахер і Філ 

Дорролл намагалися приховати наявність значного новаторства. Керрі Фредерік Фрост і Філіп 

Мамалакіс дебатували щодо новел у соціальному вченні про шлюб і родину5. Ніколас Казарян та 

Єлизавета Кітанович розглянули особливості нового соціального вчення про права людини6. 

Професор Джордж Демакопулос та о. Мартін Джонсон детально обговорили нові пропозиції 

соціального вчення щодо тематики бідності та багатства, зростання соціальних нерівностей у різних 

соціумах та реакцію на ці проблеми Православної церкви7. Гейл Волощак та Тім Патіцас показали 

деякі новації соціального вчення Вселенського патріархату стосовно співвідношення релігії та науки8. 

В цілому аналіз того, якими є головні методологічні особливості соціального вчення Вселенського 

патріархату стосовно екуменізму ще не було здійснено. 

 
1 Greek Orthodox Archdiocese of America, Ecumenical Patriarchate (2020). For the Life of the World. Toward a Social 

Ethos of the Orthodox Church <https://www.goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_ 

p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_ 

km0Xa4sy69OV_languageId=en_US> (2021, березень, 21). 
2 Youtube.com (2020). A New Document in the Church w/Fr. Chris and special guests Bishop Maxim & Fr. John 

Chryssavgis <https://youtu.be/yZULvc4MaWA> (2021, березень, 21). 
3 Youtube.com (2020). A New Document in the Church. Religion and the Public Square <https://youtu.be/kjnGM-m6DC4> 

(2021, березень, 21). 
4 Youtube.com (2020). New Document in the Church. Ecumenical and Interfaith Relations 

<https://youtu.be/7MOTr7kCtIk> (2021, березень, 21). 
5 Youtube.com (2020). For the Life of the World. Marriage and Family <https://youtu.be/XXkNkcDiVFw> 

(2021, березень, 21). 
6 Youtube.com (2020). Digital Series For the Life of the World: Orthodoxy and Human Rights 

<https://youtu.be/iWELWMGZu38> (2021, березень, 21). 
7 Youtube.com (2020). For the Life of the World. Poverty & Wealth <https://youtu.be/ZDNWUgc6c5I> 

(2021, березень, 21). 
8 Youtube.com (2020). A New Document in the Church. Religion and Science <https://youtu.be/5cA7TGdbmP8> 

(2021, березень, 21). 
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Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Важливою складовою соціальної 

доктрини вже традиційно є вчення про екуменізм та міжрелігійні відносини. Ця тематика органічно 

продовжує рефлексії соціальної доктрини щодо миротворчості як суттєвого покликання кожної 

людини і християн особливо. Також православна Церква виходить із тієї очевидної істини, що світ 

очікує від християн прикладу єдності та мирного співіснування. Отже, виходячи з цих загальних 

причин, вчення про екуменізм та міжрелігійні відносини є частиною соціального вчення. Відносини 

з іншими церквами та іншими релігіями – велика окрема тема, яка випадає із тематики відносин 

із цілим соціумом. Адже мова йде про відносини з людьми, які переважно визнають існування 

Єдиного Бога, та про відносини з особами, які називають себе християнами. Конфлікти між різними 

християнськими конфесіями у минулому, в тому числі недавньому, підривали авторитет 

християнства у соціумі. Мир між християнами та релігіями необхідний вже хоча б тому, що всі разом 

віруючі можуть протистояти «руйнівному матеріалізму» сучасної культури споживання, тенденціям 

знецінення особистості, нації, релігії та всіх елементів особистої ідентичності1, а також запобігати 

розповсюдженню релігійного екстремізму та фундаменталізму, які сьогодні виявилися неадекватною 

реакцією на новий виклик знеособлюючого глобального ринку2. Дослідники звертають увагу на те, 

що в останні роки з’явився парадоксальний феномен «екуменічної взаємодії» фундаменталістів 

різних церков та релігій. Це викликає очевидне занепокоєння у авторів соціальної доктрини, так само 

як тенденції до релятивізації екуменічних теорій та практик у ліберальних колах християн. 

Православний екуменізм сьогодні будується на визнанні тотожності Церкви як такої та 

Православної Церкви. «Православна Церква мислить себе як єдину, святу, соборну й апостольську 

Церкву, про яку йдеться в Нікео-Царгородському Символі віри. Вона є Церквою Соборів, xаризма й 

повноваження якої не переривалися з часів Апостольського Собору в Єрусалимі (Діян. 15:5–29) й 

дотепер. Їй не бракує нічого, щоб бути повною мірою кафоличним і єдиним Тілом Христовим, і вона 

має всю повноту таїнственної, віровчительної і пастирської благодаті. Як писав о. Георгій 

Флоровський, «справді, православні не можуть не стверджувати, що сутнісна тотожність 

Православної Церкви з Церквою всіх віків, і зокрема з «давньою Церквою» (die Urkirche), є її єдиною 

«специфічною» чи «відмінною» рисою в «розділеному християнстві». Іншими словами, вона не одна 

з церков, а сама Церква, як така. Це проголошення надзвичайно сильне, але справедливе й правильне. 

Тут більш ніж непорушна історична безперервність, яка, звичайно, абсолютно очевидна; тут, 

насамперед, повна духовна й онтологічна тотожність, та сама віра, той самий дух, той самий етос. 

Це і є відмінною рисою православ’я»3. Відразу зазначимо, що із тези про тотожність Церкви всіх віків 

або Тіла Христова та Православної Церкви можна цілком зробити антиекуменічні висновки. До речі, 

коли у 2000 році Католицька Церква заявила аналогічну тезу в спеціальній декларації, підписані 

кардиналом Ратцингером4, багато православних богословів побачили у цьому зраду вченню про 

«Церкви-сестри». Але дуже швидко стало очевидним, що тези про Церкви-сестри були скоріше 

ритуальними риторичними прийомами, ніж продуманою богословською доктриною. Цікаво, що 

у 1943 році, із тези про тотожність Церкви взагалі з Католицькою Церквою папа Пій XII виводив 

необхідність засудження екуменізму. Однак такі часи вже позаду. Тотожність Церкви взагалі та 

Православної Церкви може слугувати вихідним пунктом для екуменічної концепції, причому 

в різноманітних її варіантах. Наприклад, Г.Флоровський бачив обмежене значення екуменізму: 

істинна церква веде діалог з іншими християнами задля того, щоб свідчити їм істину і створювати 

умови для їх навернення у єдину вповні істину церкву. Видатний православний богослов початку 

XXI століття Девід Гарт пропонує протилежну інтерпретацію максимально широко розуміння 

екуменізму5. А саме: існують дві церкви, що претендують на свою повну тотожність із Церквою 

 
1 Greek Orthodox Archdiocese of America, Ecumenical Patriarchate (2020). For the Life of the World. Toward a Social 

Ethos of the Orthodox Church, 59. <https://www.goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_ 

p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_ 

km0Xa4sy69OV_languageId=en_US> (2021, березень, 21). 
2 Там само. 
3 Там само, 50. 
4 Vatican.va (2020). Congregation for the Doctrine of the Faith. Declaration «Dominus Jesus» 

<https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-

iesus_en.html>(2021, березень, 21). 
5 Hart, D. B. (2014). The Myth of Schism <https://www.clarion-journal.com/clarion_journal_of_spirit/2014/06/ 

the-myth-of-schism-david-bentley-hart.html> (2021, березень, 21). 
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всіх віків, із Тілом Христовим: це Православна і Католицька Церкви. Гарт вважає таку самосвідомість 

невипадковою. На думку Гарта, Рим і Константинополь у 1054 році не мали повноважень на вчинення 

схизми, і фактично ця схизма не відбулася ні тоді, ні пізніше. За Гартом, православні та католики 

продовжують бути однією Церквою, навіть якщо не визнають цього. Така радикальна трактовка 

початкової тези про повну тотожність є занадто сміливою для православних і католиків: звичайно 

визнається існування невидимої єдності, а екуменізм розглядається як зусилля, спрямовані 

на досягнення видимої єдності. При цьому заперечення існування Церкви взагалі як чогось більшого 

за Православ’я не означає заперечення того, що у світі існує велика кількість християн за межами 

Православної Церкви. Можна у них бачити «анонімних православних» чи «несвідомих 

православних» за взірцем того, як Раннер у християнах не-католиках бачив «анонімних католиків». 

Наскільки християни є дійсно християнами, настільки вони причетні до Православної Церкви. Слід 

нагадати, що «еклезіологія тотожності» у її католицькій інтерпретації передбачає визнання трьох 

варіантів відношення Церкви і християнських спільнот. Повна тотожність стосовно Католицизму 

на одній стороні та протестантські спільноти, в яких церква «перебуває», – це два полюси, які 

визнанні у документах Другого Ватиканського собору. Православні помісні Церкви знаходяться 

згідно з документами цього собору в становищі «майже тотожності». Але якщо читати підписану 

Ратцингером Декларацію 2000 року, то Православні помісні церкви теж є спільнотами, в яких Церква 

перебуває, і саме як неповноправні не можуть бути «сестрами»: церква одна, і лише повна тотожність 

може бути ознакою повноти спілкування. 

Соціальна доктрина Вселенського патріархату намагається залишити у стороні всі ці теорії 

екуменізму, які виводяться із «еклезіології тотожності», оскільки вони породжують очевидні 

антиномії та не сприяють вирішенню теоретичний проблем. Православна еклезіологія тотожності 

передбачає відкритість єдиної церкви до всіх християнських спільнот, але ступінь та міра 

відкритості, спосіб причетності чи єдності – все це залишається апофатичним. Описати таке 

бачення вдається через те, що церква не стає головним суб’єктом для екуменізму чи еклезіологічної 

єдності: церква лише слугує Богові, який задає моделі єдності. Мова йде про те, що Бог створює 

різні моделі відносин із Собою, і це задає контекст для існування екуменічного діалогу. Таким 

чином, онтологія, на яку спирається соціальна доктрина Вселенського патріархату, знову-таки 

передбачає первинність факту спілкування людини з Богом. Як у інших елементах соціальної 

доктрини, саме глибока аналітика відносин особистості та спільнот  з Богом як первинної 

реальності, дозволяє створити комплексну теорію, яка створює простір для відповідей світоглядні 

питання, а не породжує все нові питання. «Церква прагне постійного діалогу з іншими 

християнами. У православному розумінні, діалог первинно й посутньо є відображенням діалогу між 

Богом і людством: він ініціюється Богом і ведеться через Божественний Логос (dia-logos) – нашого 

Господа і Спасителя Ісуса Христа. Охоплюючи все людське життя, діалог відбувається в усіх наших 

зустрічах, особистих, соціальних або політичних, і завжди має поширюватись  на представників 

інших релігій. Слово Боже містично присутнє в усіх наших зв’язках і взаєминах, постійно 

спрямовуючи наш обмін словами та ідеями до духовного єднання сердець у Ньому. Звісно, 

Православна Церква вважає своїм обов’язком завжди тлумачити інші традиції й погляди на основі 

того, що відкрив їй Бог. При цьому вона відкрита до всього, що тiльки iстинне, що чесне, що 

справедливе, що чисте, що любе, що гiдне слави, що тiльки чеснота й похвала (Флп. 4:8) і радіє 

щоразу, коли виявляє це у своїх партнерах по діалогу. Хоча ми свідчимо про повноту християнської 

віри в Православній Церкви, наша прихильність екуменічним взаєминам з іншими християнськими 

конфесіями відображає цю відкритість до всіх, хто щиро шукає істину як воплочений Логос – Ісуса 

Христа – і хто залишається вірним своїй совісті. До того ж, Церква може стояти  на цьому шляху 

разом з іншими християнами не лише з солідарності, заснованої на спільній історії та етичному 

баченні, а й тому, що інші християнські групи через хрещення в ім’я Пресвятої Трійці й 

сповідування віри Соборів стверджують і поділяють багато аспектів православного вчення й 

Передання»1. В такому баченні діалогу як такого, що відбувається не лише між людьми та 

спільнотами, але за участю Бога, відбувається через Логос, пропонується теоцентричне бачення 

екуменізму. Вперше воно було запропоноване як розвинута доктрина в теології англіканського 

 
1 Greek Orthodox Archdiocese of America, Ecumenical Patriarchate (2020). For the Life of the World. Toward a Social 

Ethos of the Orthodox Church, 54. <https://www.goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_ 

p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_ 

km0Xa4sy69OV_languageId=en_US> (2021, березень, 21). 
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місіонера Л.Ньюбігіна. Згідно з останнім джерелом для всієї діяльності церкви є дія Бога. З дії 

Трійці, спрямованої на спасіння цілого світу, а не лише церкви, походить не лише діяльність 

Церкви взагалі та конкретних церковних спільнот, а й прояви Святого Духу  в різних культурах та 

релігіях. А саме: різними шляхами людські особистості та спільноти підготовлюються Богом  

до зустрічі з церковною проповіддю. Л.Ньюбігін наводить приклади з індійських реалій, оскільки 

він сам проповідував в Індії. В культурі завжди існує не лише певна загальна відкритість 

до християнських ідей та цінностей, а завжди існують певні концепти та слова, які є придатними 

для проповіді. Також завжди віднайдуться в місцевих контекстах носії національних культур, які 

будуть готові проповідувати християнство на мові народу і культури, які існують в цій країні. 

Відповідно, Л.Ньюбігін вважає, що попередня робота Бога завжди має враховуватися місіонерами, 

які діють не самі, а втілюють певну дію Бога у створеному Богом контексті. Таке бачення місії 

формує культури виключної поваги до всіх релігійних культур, з якими вступає у діалог 

християнин при здійсненні місіонерської та соціальної роботи, при теоретичному і практичному 

екуменічному діалогові. Ньюбігінівське теоцентричне бачення місії та екуменізму походить від 

теоцентризму Карла Барта та від написаної під його безпосереднім впливом декларації 

місіонерської конференції, що відбулася в Віллінгені 1952 року. Місія, в тому числі поза 

«християнським світом» у нових контекстах завжди є «Місіо Деї» – дія Бога, місія Бога, у якій 

Церква лише бере участь, наскільки це можливо для Церкви. Сучасні православні теологи 

переймають це теоцентричне бачення місії та екуменічного діалогу, але умовою успішності такого 

діалогу вважають не дію Святого Духу, а дію Логосу. Така специфіка православного богослов’я 

екуменізму викликана актуалізацією вчення про Логос, яке було характерне для ранньої доби 

існування християнства та було частково засвоєне у православній традиції візантійського періоду 

та наступних століть. Ісус Христос як втілений Логос є центром койнонії (спільноти-спілкування) 

усіх причетних до нього християн, центром Церкви як містичної реальності. Взаємодія Церкви  

із оточуючим світом завжди має кінцевою метою долучення всієї реальності до втіленого Логосу. 

Повнота втіленості Логосу в усій реальності має есхатологічний характер, і в умовах земного життя 

завжди може бути реалізована лише частково. Логос, який втілюється, є не лише Особистістю Сина, 

але й раціональною Основою для світової гармонії, для життя, для людської  природи. Бачення 

Логосу як начала, яке активно виявляється при реалізації місійної та діалогічної природи Церкви , 

суперечить еклезіології В.Лоського. Останній вважав, що Христос-Логос визначає лише спасіння 

людської природи, а особиста діяльність та довершеність вірних можливі завдяки дії Святого Духу. 

Подолання розколу між христоцентричним і пневмоцентричним аспектами сотеріології та 

еклезіології відбувалося поступово і у декларації Вселенського патріарху бачимо вже завершення 

цього процесу. Персоналізм, який долає виключну пневмацентричність, активно осмислює корені 

особистості християнина в Логосі та Його Початкові – Отці, виявляється тріадоцентричним. «Бог є 

Отцем усіх родів небесних і земних. Логос Божий пронизує все, і все було створено через Його 

Логос. Дух Божий перебуває всюди, осяваючи й оживляючи все суще. І тому творіння повсюдно 

проголошує силу, мудрість і милість свого Творця; Бог присутній у будь-який час і в кожному місці 

для тих, хто шукає істину»1. Таке бачення Церкви як Першої Присутності Бога як Логосу, а вже 

разом із Логосом – присутності Бога як Отця і як Святого Духу – є надзвичайно важливим. Бог 

присутній скрізь, а не лише в певних межах церковних громад. Саме тому Православна Церква 

вступає у діалог не лише з іншими християнськими конфесіями, «а й виходить назустріч 

нехристиянським релігіям і релігійним громадам, відкритим до істини й Божого поклику»2. Вчення 

про Логос сприяє відродженню універсального бачення Церкви як відповідальної  за все людство. 

Саме відчуття та усвідомлення універсальної відповідальності «за всіх і за все» веде до плекання 

діалогу з усіма та намагання досягати максимально можливої єдності. При цьому, Православна 

Церква вдячна Богові за усі елементи єднання, бо вважає, що єдність є більше даром від Бога, ніж 

предметом людських зусиль. Це контрастує з позицією Католицької церкви, яка визнає єдність 

даром від Бога, але при цьому велику увагу звертає на «екуменічний обов’язок». А саме: католики 

слова Христа «Да будуть всі одно» розуміють як заповідь, яка потребує того, щоб християни її 

виконували або хоча б намагалися виконати. Православні богослови свідомі того, що ці слова 

сказані Ісусом Христом у молитві до Отця Небесного, і вони виражають прохання про єдність 

більше, ніж імператив єдності. 

 
1 Там само, 55. 
2 Там само. 
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Соціальна доктрина Вселенського патріархату визнає кілька форм екуменічного єднання. 

Перше – це досягнення власне церковної єдності, тобто спільність віри та участь  у таїнствах 

Церкви. Фактично це означає «бути православним». Але якщо приймається не вся православна віра 

і не можлива спільна участь у таїнствах, то існують форми спільного свідчення і спільного 

служіння, які теж мають велике значення для екуменічної співпраці. «Хоча наразі видима єдність 

усіх християн у таїнствах видається лише далеким сподіванням, сила Духа Божого не знає 

перешкод, і Церква не може послаблювати зусиль, спрямованих на остаточне возз’єднання всіх, хто 

збирається разом в ім’я Христове. До настання того дня, допоки їхні серця й уми відкриті до дії 

Слова й Духа, християни всіх спільнот можуть зустрічатися в любові й разом працювати задля 

преображення світу. Зокрема, вони можуть співпрацювати у справах милосердя, являючи цим Божу 

любов світові, й спільно просувати соціальну і громадянську справедливість, проголошуючи Божу 

правду й мир усім народам»1. Соціальна доктрина визнає не лише можливість спільного 

соціального служіння всім цього потребуючим, але і наголошує на можливості спільних молитв. 

Адже навіть якщо неможливо спільне євхаристійне причастя, можлива проста спільна молитва, яка 

має величезне значення, оскільки відкриває перспективи духовних пошуків  в екуменізмі. Навчання 

себе та інших спільній молитві Богові може наблизити видиме єднання  не менше ніж діалог та 

спільне служіння церков суспільству. Соціальна доктрина Вселенського патріархату стверджує: 

«навіть якщо вони поки не можуть насолоджуватися досконалим спілкуванням в повноті 

таїнственного життя Церкви, все ж хрещення у Святу Трійцю є для всіх християн закликом 

збиратися разом у молитві, спокутувати минулі помилки й заподіяні братам і сестрам образи, а 

також любити один одного як соратників і співспадкоємців Царства Божого»2. Таким чином, 

виникає ясна дефініція: Православна Церква є Церквою як такою. Але усі, хто прийняв хрещення 

в ім’я Трійці є християнами, навіть якщо не належать власне до Православ’я. І усі християни 

можуть спільно молитися, хоча спільна участь у таїнствах можлива лише для православних. Таке 

бачення є цілком вірним, оскільки при неможливості чітко окреслити кордони реальності Церкви, 

можна ясно стверджувати, хто саме є християнином, а хто – ні. 

Християнські спільноти мають із Православною Церквою різну ступінь близькості, 

у залежності від якої Православна Церква бачить різні можливості для розвитку діалогу і співпраці. 

Найбільш оптимістичними виглядають діалоги з церквами Сходу, що відділися у давнині, 

з Англіканською і Римською церквами. «Православна Церква має особливо тісні стосунки з тими 

спільнотами, які безпосередньо походять від давньої Апостольської Церкви і поділяють з нею схоже 

розуміння апостольського дару єпископської наступності й схоже богослов’я таїнств: це давні Церкви 

Єгипту й Ефіопії, Вірменії, Асирійської традиції, Кентербері й Риму. Відповідно, православ’я веде 

важливі двосторонні діалоги з Римо-Католицькою Церквою та Англіканським співтовариством і 

молиться, щоб ці діалоги принесли плоди повної єдності з Церквою»3. Православ’я має ту 

самосвідомість, що Православна Церква і є давньою Апостольською Церквою сьогодні. Також інші 

перелічені церкви переважно мають спадковість апостольської благодаті, і тому можуть претендувати 

на причетність до спадщини Апостольської Церкви. З цими церквами є перспектива повного єднання 

у спільному причасті. Особливо ця перспектива підкреслюється щодо Англіканської та Римо-

Католицької Церков, оскільки ці церкви свідомо прагнуть до єдності, а не перебувають 

у самозаспокоєнності власного окремого існування. Православні Церкви розпочали діалог 

з Англіканською Церквою у 1920-ті роки, і цей діалог успішно розвивався. У 1930-ті роки навіть 

звучали голоси богословів на користь можливості розпочати співпричастя на низовому рівні без 

перешкод. Сучасна терпимість англіканських церков Заходу до широкого розуміння природних прав 

людини унеможливили розвиток діалогу, спрямованого на досягнення єдності. Те, що сьогодні 

соціальна доктрина Вселенського патріархату згадує про англікан як пріоритетних партнерів, є 

сміливим кроком, який має продемонструвати відкритість православ’я. Звичайно, найбільш 

важливою є згадка про Римо-Католицьку Церкву як ту, з якою можливе повне єднання. При цьому ця 

майбутня єдність тлумачиться як «єдність із Церквою», тобто саме Православна Церква вважається 

Церквою як такою та мислиться як центр єднання. 

Віддаленість від Православної Церкви не може бути причиною засудження тих чи інших 

християнські церков. Православна церква «також перебуває в родинних стосунках з усіма 

 
1 Там само, 52. 
2 Там само. 
3 Там само, 53. 
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християнськими спільнотами, і її любов до всіх однаково безумовна»1. Таке твердження про 

імператив любові до усіх християн є радикальним навіть для ліберальної соціальної доктрини 

Вселенського патріархату. 

Виправдання для екуменічної позиції як по відношенню до близьких, так і до інших церков, 

Вселенський патріархат знаходить у сталій традиції православного лідерства в екуменічному русі. 

«Ось уже понад століття Православна Церква відіграє провідну роль в русі до християнської єдності, 

дослухаючись до благання й настанови Господа, щоб усі були єдине (Йн. 17:21). Зокрема, 

Вселенський Патріархат найбільше серед православних взаємодіє з християнами інших спільнот і 

залишається постійним учасником численних двосторонніх і багатосторонніх діалогів з іншими 

великими християнськими Церквами. Власне, Вселенський Патріархат був одним із засновників 

Всесвітньої Ради Церков і має постійного офіційного представника в його центральних органах»2. 

Таке тлумачення історичної ролі Православ’я в екуменічному русі засновується на тлумачення 

послання 1902 року як радикально екуменічного за змістом. У час написання послання не було 

настільки екуменічним, оскільки передбачало звичайні джентльменські кроки до співпраці та 

співіснування. Але коли від екуменічних проектів часів заснування екуменічного руху 

в протестантському середовищі 1910 року, Всесвітня рада Церков перейшла до поміркованіших 

кроків, вони виявилися аналогічними до пропозицій Вселенського патріархату 1902 року. І через 

це тези послання 1902 року стали знаменитими, і почали самими православними тлумачитися 

як екуменічна програма, яка передбачала систему кроків, що були покликані сприяти зближенню 

церков та християн у діалозі та співпраці 

Таким чином, при діалогові з усіма віросповіданнями та світоглядами центром діалогу є 

Логос, але при діалозі з християнами Православ’я знову стає еклезіоцентричним. Важливою є 

спрямованість на самоцінність діалогу та значення міжособистого спілкування, що підкреслюється  

у декларації3. 

В цілому соціальна доктрина Вселенського патріархату наповнює конкретним змістом загальні 

формальні норми щодо екуменізму, які були створені у документах Всеправославного собору. 

Висновки. Соціальна доктрина Вселенського патріархату має вчення про екуменізм та 

міжрелігійний діалог своєю суттєвою частиною, оскільки соціальне вчення покликане вказати шляхи 

по досягненню миру і подоланню релігійного фундаменталізму. Якщо питання про ставлення 

до інших церков є додатком до основного змісту соціальної доктрини в Руській Православній церкві, 

то для Вселенського патріархату це інтегральна частина доктрини. Соціальна доктрина Вселенського 

патріархату за основу бере твердження про тотожність між Церквою взагалі та Православною 

церквою. Із цієї аксіоми можна вивести як антиекуменічні, так і екуменічні концепції. Значна частина 

помісних православних церков робить саме фундаменталістичні та ексклюзивістські висновки. 

Соціальна доктрина Вселенського патріархату навпаки із тотожності Церкви взагалі із Православною 

Церквою робить висновки про особливу відповідальність православних церков за екуменічний 

діалог. Твердження про вірність Православ’я екуменізму є плодом особливої герменевтики 

православної традиції діалогів та співпраці з іншими церквами з 1902 року і до сьогодні. 
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ВТІЛЕНІСТЬ ТА ПРОПРІОЦЕПЦІЯ В ЕНАКТИВІЗМІ 

The article is devoted to the role of categories “embodiment” and “proprioception” in 
enactivism. The topicality of this investigation is related to the cross-disciplinary challenges of 
modern cognitive philosophy, namely the need to apply the practical results of clinical research 
in neurophysiology and neuropsychology to resolve the dichotomous problem of consciousness-
body. The novelty of the methodological basis of the article is the use of experimental data from 
the study of the body and proprioceptive human senses to determine their role in the perceptual 
activity of the organism. The presentation of the main material of the study begins with 
a description of the enactive approach and the main postulates of this philosophical doctrine. 
The interpretation of the category of embodiment by the founder of the enactive approach F. 
Varela, is considered. Specifically, the role of experience is determined, which was made 
possible by the body and individual sensorimotor capabilities. The article analyzes the clinical 
cases of loss of proprioception described by Oliver Sacks and hypothesizes about the role of 
visual stimulation to replace the cognitive process of proprioception. The article contains a view 
on the historical development of views on proprioception, and its role in the psychophysical 
state of the individual. The concept of conscious and unconscious attention in clinical cases of 
proprioception loss, is described. The results of the study present the ratio of the categories of 
perception and proprioception, as well as their autopoetic content. In particular, it is argued 
that proprioception is an integral part of the proper functioning of the cognitive component of 
consciousness. It is determined that perceptual processes are made possible by proprioception, 
which makes it possible to automatically determine the position of the body and its parts 
concerning the external environment. The exteroceptive component of proprioception makes it 
possible to determine the ontological limits of an individual’s physicality. The embodiment is 
the basis for experiencing the phenomena of the external environment, and it is proprioception 
that is the configurational element, which determines the pre-reflexive embodiment 
of the organism in the surrounding world. 
Keywords: embodiment, proprioception, enactivism, body, consciousness, phenomenology. 

Виклад основного матеріалу дослідження: 

Дана стаття містить ряд лексикографічних термінів, зміст яких ми наводимо заздалегідь для 

зручності читача у розрізненні даних понять: 

Перцепція (від лат. perceptio – отримання, сприйняття) – процес відображення дійсності 

органами чуттів. 

Пропріоцепція (від лат. proprius – власний, receptor – той, що приймає) – автоматизоване 

м’язове чуття, яке несвідомо вказує на положення частин тіла відносно одне одного та відносно 

зовнішнього середовища. 

Екстероцепція (від лат. externum – зовнішній, capio – приймати, сприймати) – сприйняття 

подразників, які здійснюють вплив на організм із зовнішнього середовища. Дане поняття є вужчим 

за поняття перцепції, оскільки вказує лише на сприйняття зовнішніх подразників, у той час, 

як перцепція вказує на сприйняття в цілому і зовнішніх, і внутрішніх подразників. 
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Інтероцепція (від лат. interior – внутрішній, capio – приймати, сприймати) – це процес 

сприйняття, який дає інформацію про внутрішній стан організму. Інтероцепція дає можливість 

відчути, наприклад, напруження м’язів, підвищене серцебиття тощо. Це своєю чергою утворює 

емоції, що пов’язані з актуальним станом інтерорецепторів організму. Інтероцепція також є вужчою 

за поняття перцепції, адже вказує лише на сприйняття внутрішніх подразників організму. 

Енактивний підхід до дослідження свідомості та пізнання утворює цінну альтернативу 

до традиційних підходів когнітивної науки. Як крос-дисциплінарна течія, енактивізм включає різні 

теоретичні погляди на тілесність й пропонує унікальну інтерпретацію втіленості пізнання та 

сприйняття. Інтердисциплінарність енактивізму пов’язана напряму із тлумаченням проблеми 

свідомість-тіло. Для розв’язання цієї проблеми представники енактивізму використовують 

дослідження з нейрофізіології, феноменології, когнітивних наук та біології. 

Нейрофеноменологічний метод засновника енактивізму Ф. Варели1 відхиляє сепарацію між 

тілом та свідомістю і постулює, що мозок як такий не є мінімально достатнім фізичним базисом для 

свідомості. Енактивісти вважають, що свідомість є енактивною завдяки тілесності, що інтегрує її 

у зовнішній світ. Такий “втілений” погляд на проблему свідомість-тіло відхиляє валідність гіпотези 

“мозок у колбі”, який постулює, що свідомість може існувати обезтілесненою. Безперечно, 

сприйняття залежить від мозку, але перцепція більшою мірою базується на функціональній 

активності організму в цілому. Енактивний підхід ставить своїм завданням визначити нові способи 

розуміння нейронних основ перцепції та свідомості. 

Спосіб, у який тіло може взаємодіяти із зовнішнім світом, напряму впливає на ті перцептивні 

імпульси, які отримує наш мозок. Втіленість людини у зовнішньому світі є невіддільною частиною її 

пізнання та перцепції. Під поняттям “втіленість” Ф. Варела2 розуміє два аспекти: по-перше, пізнання 

залежить від тих видів досвіду, які нам дає володіння тілом із численними сенсомоторними 

можливостями, по-друге, що ці індивідуальні сенсомоторні можливості є вбудованими у широкий 

біологічний, психологічний та культурний контексти. 

Втіленість є стимулятором перцепції завдяки дії, яка є принципово нероздільною із тілом 

у процесі пізнання. Саме дія або ж енактивність є складовою частиною перцепції, її рушійною силою. 

Створення когнітивних структур виникає завдяки повторюваним сенсомоториним патернам, які 

дозволяють енактивності скеровувати сприйняття. Ф. Варела вдало підкреслив роль форми для 

енактивності та втіленості, адже тіло не просто вбудовується та обмежується зовнішнім середовищем, 

воно сприяє його формуванню. Таким чином, організм та зовнішнє середовище пов’язані між собою 

і виступають автопоетичною системою. 

Пропонуємо розглянути приклад, приведений Ф. Варелою3 у праці “Втілений розум: когнітивна 

наука і людський досвід”, який стосується технології сенсорного заміщення BrainPort, запатентованої 

Полом Бак-і-Ріта, американським нейрофізіологом. Дана технологія дає можливість створити 

альтернативні шляхи передачі інформації у мозок при пошкодженні основних шляхів, наприклад при 

вадах зору. 

Бак-і-Ріта створив відеокамеру для незрячих людей, яка завдяки сенсорній стимуляції може 

формувати зображення і транслювати його у зорову кору головного мозку. В основі даного пристрою 

є матриця електродів, які приєднуються до язика користувача. На матрицю подається різна 

інформація, наприклад з відеокамери або мікрофону. Таким чином, у незрячого користувача вже 

через кілька годин інформація починає надходити до зорової кори і людина починає орієнтуватись 

у просторі, адже людський мозок здатний інтерпретувати ці імпульси як зорові сигнали, іншими 

словами пристрій дає можливість незрячій людині “побачити” зовнішній світ. 

Візерунки, що проєктуються на шкіру, не мають візуального змісту, якщо людина не має 

поведінкової активності, тобто для формування образу зовнішнього середовища їй необхідна 

енактивність. 

Другим пристроєм в лінійці BrainPort є Balance Device, розроблений для пацієнтів 

із порушенням вестибулярної системи (при порушеннях відчуття рівноваги та когнітивних 

порушеннях). Акселерометр у складі девайсу відстежує положення голови пацієнта у просторі й, 

використовуючи язик, дає інформацію пацієнту щодо положення його тіла. Завдяки стимуляції 

 
1 Varela, F., Thompson, E., Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. 

Cambridge, MA: MIT Press, 308. 
2 Там само, 18-23.  
3 Там само, 47. 
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нервових закінчень язика, користувач здатен відчувати як центральне положення голови, так і 

оцінювати відхилення голови від центру, що допомагає зберігати стійкість та рівновагу. 

Така концепція пристрою постулює, що втіленість взаємопов’язана зі свідомістю, яка 

формулює рефлексивну форму досвіду. Та чи може подібне механічне заміщення фізичних 

можливостей індивіда доповнювати його самосвідомість? Іншими словами, чи може пацієнт 

на когнітивному рівні сприймати роботу пристрою BrainPoint як роботу власного зорового або 

вестибулярного апарату? Чи може пацієнт висловитись “я бачу” або “я відчуваю” щодо стимулів, які 

продукує апарат? Дані питання є ключовими для розуміння концепції пропріоцептивної 

самосвідомості індивіда. Концепція описує поняття належності собі (myness або proprium) згідно 

з якою, індивід сприймає своє тіло як своє завдяки відчуттю “myness” або ж за допомогою так званого 

шостого чуття – пропріоцепції. 

Термін “пропріоцепція”, вперше представлений Шерінгтоном у 1906 році, позначає базове 

несвідоме відчуття людини того, де в будь-який момент часу знаходять різні частини її тіла 

(наприклад, ми можемо вказати де знаходиться права нога із закритими очима). У своїй праці 

“М’язовий сенс”1 він провів спостереження і виявив, що за відсутності рухових команд, коли наші 

кінцівки розслаблені, ми все ще знаємо, де вони знаходяться, навіть якщо ми на них не дивимось. 

У своїх дослідження про чутливість м’язів, Шеррінгтон відводив значну роль поняттям активний рух 

та рефлекторна дія. 

Пропріоцепція є досить загадковим явищем через низку взаємоконфліктних концепцій. 

Пропріоцепція, за визначенням, пов’язана з діями, які ми провадимо стосовно власного тіла. Постає 

питання: звідки наш мозок може знати, що є частиною тіла, а що ні? Згідно з дослідженнями, 

екстероцептивні відчуття (наприклад зір та слух) не можуть розпізнати чужорідного тіла від власного. 

На підтвердження виступає новітній експеримент зі штучними кінцівками, так звана ілюзія “гумової 

руки”. Впродовж експерименту піддослідний кладе одну зі своїх рук на стіл, поряд з нею 

розташовують гумову штучну руку. Обидві руки, справжню і штучну, одночасно гладять пером. Як 

результат, за кілька секунд, піддослідні починають вірити у те, що гумова рука є їх власною. 

Вивчення пропріоцепції завжди викликало глибокий інтерес, частковою причиною була 

важлива роль даного чуття у сенсомоторному контролі. Ми не можемо рухатися без постійного 

візуального та пропріоцептивного зворотного зв’язку. Крім того, дослідження пропріоцепції є 

актуальним ще й тому, що дозволяє розкрити ширший погляд на повсякденний сенсорний досвід 

людини. За останні роки, тема отримала додатковий поштовх завдяки розвитку нейровізуалізації. 

Це дозволило вивчити основні схеми активності, що виробляються пропріоцептивними стимулами. 

Це, своєю чергою, призвело до визнання важливості інтеграції пропріоцептивних чуттів з іншими 

п’ятьма чуттями. 

Даний термін був введений передусім для уточнення характеру перцептивного досвіду щодо 

власного тіла. Пропріоцепція позначає взаєморозташування частин власного тіла, на відміну від 

екстероцепції – відчуття зовнішніх подразників, та інтероцепції – відчуття внутрішніх подразників. 

Інтероцепція описує здатність сприймати сигнали, що походять із середини тіла, такі як 

температура, спрага, серцебиття тощо. Інтероцептивна обізнаність сигналізує про необхідність пити 

або їсти, також надає інформацію про емоційний стан людини. Пропріоцептивна ж система дозволяє 

відстежувати положення тіла за відсутності візуального ведення. 

Функціонування нашого тіла забезпечується багатьма типами пропріорецепторів. Часто 

визначення пропріоцепції обмежують рецепторами, що стосуються лише свідомих відчуттів, які 

сигналізують про положення кінцівок. Однак, пропріоцептивна система, як і вестибулярна, сприяє 

цілому рядові свідомих відчуттів, а також керуванню рухами та поставою. 

За шкалою Гордона Олпорта2 пропріоцепція має 5 рівнів: 

1. Відчуття тіла або тілесна самосвідомість – це відчуття власного тіла та його чуттів. 

Розвивається у перші два роки життя і є певним якорем самосвідомості. 

2. Відчуття самоідентичності – це відчуття, з яким вперше зіштовхується дитина при вивченні 

мови та виокремленні себе як ототожненого індивіда. Наприклад, коли дитина впізнає своє ім’я серед 

потоку інших звуків. 

 
1 Sherrington, C. (1900) The muscular sense. In: Schaefer, E. A. (ed.) Textbook of Physiology. Edinburgh, UK: Pentland, 

1002-1025. 
2 Allport, G. W. (1955). Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality. New Haven: Yale University 

Press, 201. 
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3. Відчуття самооцінки – це піднесення “его” до усвідомлення власної цінності, необхідної для 

самоствердження. 

4. Відчуття самопродовження (self-extension), яке засвідчує, що всупереч тому, що деякі речі 

не є частиною мого тіла, вони є важливою складовою мого життя. Це стосується і певних людей та 

подій, що вважаються центральними та необхідними для існування. Деякі люди віднаходять своє 

самопродовження у батьках, дітях, громаді, а деякі у речах та місцях: у моєму домі, у моєму місті 

тощо. Наприклад, коли хтось дряпає нашу машину в нас може складатись враження, що подряпали 

нас. У той час як дитина у ранньому віці ототожнює свою особистість зі своїми батьками, пізніше це 

відчуття може поширюватись на соціальні групи (однокласники, сусіди тощо). У зрілому віці цей 

процес може поширюватись і на процеси розвитку абстрактних ідей та цінностей. 

5. “Образ Я” або ж те, як бачать мене інші. Це враження, яке я справляю на інших, включаючи 

мою зовнішність, соціальний статус тощо. Саме п’ятий рівень і є початком самосвідомості й персони. 

Поняття пропріоцепції зіграло важливу роль на формування енактивної теорії. Оскільки 

пропріоцепція є втіленою за визначенням, пропріоцептивний досвід є прямо інтегрованим у тілесні 

дії, що конституюють перцептивний досвід. 

Пропріоцепція формує нерефлексивне усвідомлення тіла. Наприклад, коли наша увага 

зосереджена на певному занятті (гортання журналу або читання книги тощо) ми не усвідомлюємо 

положення та дії наших кінцівок, але нам не потрібно перемикати увагу на пальці, щоб перегорнути 

сторінку, ми робимо це несвідомо, завдяки пропріоцепції. Водночас, якщо ми переводимо нашу увагу 

на якусь частину нашого тіла, ми свідомо робимо його об’єктом нашого сприйняття. Такий кейс вже 

не вважатиметься пропріоцептивним. 

Пропріоцепція є субперсональною, несвідомою функцією. Дане відчуття є зовнішньо 

інтегрованим з іншими відчуттєвими модальностями. Візьмемо за приклад ситуацію із рівновагою: 

уявіть як це стояти на одній нозі з відкритими і закритими очима. Зазвичай більшість втрачає 

рівновагу, закриваючи очі. Такий простий приклад дає змогу проілюструвати, що наше відчуття 

розташування тіла у просторі є не лише питанням пропріоцепції, але й інтеграції з іншими 

сенсомоторними модальностями. 

Пропріоцепція позначає одну зі специфічних уніфікованих систем сприйняття, яка відіграє 

важливу роль для регулювання руху тіла та його рівноваги. Анатомічно, пропріоцептивна система 

мобілізує органи чуття та рухові структури. Пропріоцепцію можна порівняти із вбудованим GPS 

навігатором, що кожної миті сигналізує про положення тіла та його частин дозволяючи нам керувати 

власним тілом без використання зору. 

Яскравим прикладом функціональної ролі пропріоцепції є випадки рідкісних пацієнтів, які її 

втратили. Це може відбуватись внаслідок невропатії або патології нервової системи, коли 

пошкоджується периферична нервова система. У таких випадках пацієнти не можуть рухатись доки 

не “віднайдуть” необхідну кінцівку, яку потрібно рухати. Такі клінічні випадки описує Олівер Сакс 

у своїй книзі “Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом” у розділі “Безтілесна жінка”1. 

Крістіна, 27-річна жінка, втратила пропріоцепцію внаслідок невриту. Крістіна не могла встояти 

на ногах і падала, коли їх не бачила. Руки не могли втримати предмети, якщо вона на них не дивилась, 

вона цілковито втратила здатність до координації рухів, втратила пропріоцептивні відчуття. 

“У такому разі, я тепер маю використовувати свій зір, свої очі у кожній ситуації, де раніше мені 

служила пропріоцепція… Виходить ця “пропріоцепція” – це наче очі для тіла – те, як тіло себе бачить. 

А коли відбувається те, що сталося зі мною, тіло стає ніби сліпим”2. 

За вісім років Крістіна так і не здолала хворобу, та їй вдалося віддалено наблизити своє 

існування до життя звичайної людини, використовуючи зір. Пацієнтці довелося навчитися стежити  

за кожним рухом свого тіла, щоб його уможливити, і з часом замість несвідомого 

пропріоцептивного зв’язку Крістіна змогла опанувати несвідомий зоровий зв’язок. Упродовж 

перших місяців її хвороби, Крістіна, за словами Олівера Сакса, нагадувала ганчір’яну ляльку, вона 

не могла навіть сидіти. Проте пізніше їй вдалося виробити штучну поставу, поставити голос, згодом 

Крістіна навіть навчилась контролювати міміку, щоб мати змогу виражати емоції. “Крістіна наново 

навчилася ходити, користуватися громадським транспортом, виконувати повсякденні справи та при 

цьому ні на мить не могла втрачати пильності, адже вся дивна система її функціонування миттєво 

 
1 Сакс, О. (2018) Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом, та інші історії з лікарської практики. Київ: 

Наш формат, 66-80. 
2 Там само, 72. 
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розпадалася, щойно її увагу привертало щось інше. Коли під час їжі вона відволікалась  на розмови 

чи роздуми, її пальці щосили, до побіління стискали ніж і виделку, але, розслабившись, вона все 

випускала з рук. Для неї не існувало середини між болісним напруженням і спокоєм, між цими 

крайнощами у неї стерлися всі відтінки”1. 

На думку Олівера Сакса, ситуація Крістіни є повністю “вітґенштайнівською”, адже пацієнтка 

не могла висловитись “ось моя рука”, вона втратила відчуття суглобів, м’язів, була позбавлена 

екзистенційного зв’язку із власним тілом. Дослідження пропріоцепції створює нову дисципліну – 

неврологію ідентичності: “адже вона зосереджена на фізіологічних засадах людського “Я”, 

на споконвічній проблемі зв’язку між свідомістю та мозком”2. 

З точки зору енактивізму, втрата Крістіною пропріоцепції характеризує порушення 

інтенційного акту пізнання внутрішнього і зовнішнього (навколишнього світу). Наш життєвий досвід 

є “втіленим”, іншими словами наше знання є неодмінною частиною досвіду нашого тіла. Під тілом 

в енактивізмі мається на увазі не “об’єктивне тіло у світі”, а радше чуттєве одухотворене тіло – тіло-

що-досвідчує. Радикальною характеристикою такого розуміння тіла є постійне відчуття цього тіла як 

“мого власного тіла”. У описаному Олівером Саксом клінічному випадку Крістіни пацієнтка втратила 

саме відчуття “власності” тіла. 

Пізніше Олівер Сакс виявив, що Крістіна не була унікальною у своєму діагнозі: чимало людей 

розвинули невропатію через приймання великої кількості вітаміну В6. Відомі також випадки Джінетт 

та Іена, про хворобу яких розповідається у фільмі компанії BBC “Людина, яка втратила тіло”. 

Джинет і Іен втратили пропріоцепцію імовірно внаслідок автоімунної реакції. Пересічній 

людині складно зрозуміти їх сенсомоторний дефіцит, оскільки ми не можемо імітувати втрату 

пропріоцепції, так само як не можемо імітувати втрату зору, зав’язавши очі, або втрату слуху, 

затуливши вуха. Це свідчить про те, що пропріоцепція – недостатньо досліджене явище, що сприяє 

несвідомому, автоматичному контролю наших рухів. 

Роль подібного контролю є фундаментальною для розгляду моторики цих пацієнтів. Лише 

після місяців або років тренувань пацієнти мають змогу вийти із цілковитого паралічу, і їм стає під 

силу рухати частинами свого тіла, поступово відновлюючи координацію. Втративши 

пропріоцепцію, пацієнтам складно схоплювати дрібні предмети: покласти невеликий предмет, 

наприклад ручку, може займати до 30 хвилин, тоді як у нормальної людини це займає кілька секунд. 

Беручи до уваги функціональну важливість пропріоцепції, основним завданням якої є 

автоматизоване регулювання рухів, критично важливо розвивати крос-дисциплінарний досвід, щоб 

досліджувати цю проблематику глибше. 

Тіло є не лише центром досвіду, воно є центром вольової самості. З позиції енактивізму, 

людський досвід як такий є втіленим, а питання втіленості обертається навколо понять дії, сприйняття 

та моторики. Пропріоцепція є свідченням ролі тілесної моторики у сприйнятті, яка постулює тілесну 

інтенціональність, що дорефлексивно функціонує та лежить в основі всього, що ми робимо. Тіло є 

засобом існування зовнішнього світу й саме аспект втіленого існування є основою досвіду 

в енактивізмі. Науковий погляд на тіло як момент конфігурації сприйняття та дії вимагає врахування 

не тільки аспекту самосвідомості, але й аспекту перед-рефлексивної втіленості. 

У перцептивному світі тіло може трактуватись також як об’єкт, який сприймається. У цьому 

випадку тіло втілює принцип інтерсуб’єктивності, оскільки мої переживання стосовно тіла одночасно 

як суб’єкта, так і об’єкта породжують визнання суб’єктивності та втіленості. У випадках із клінічною 

втратою пропріоцепції, пацієнти втрачають інтерсуб’єктивну перцепцію власної самості і як суб’єкта, 

і як об’єкта. 

Втіленість і взаємозв’язок організму та навколишнього середовища є частиною того, з чого 

складається досвід: як ми взаємодіємо з іншими людьми та як ми функціонуємо у ролі біологічної 

системи. Автопоетичність втіленості визначає не лише те як ми сприймаємо світ, але і як світ 

сприймає нас. Елеонора Рош3, співзасновниця енактивізму, співконституює Я та світ, стверджуючи, 

що навколишнє середовище постійно змінюється під впливом організму. 

Втілений характер когнітивних процесів ґрунтується на пізнанні, яке має своєю вихідною 

точкою прийняття дії як активатора. Саме активне тіло формує перцептивні категорії, а комплексні 

 
1 Там само, 75. 
2 Там само, 10. 
3 Varela, F., Thompson, E., Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. 

Cambridge, MA: MIT Press, 308. 
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інтенційні акти, в яких бере участь організм, можуть забезпечити якісний та багатошаровий характер 

сприйняття властивостей зовнішнього середовища. 

Для енактивістів звичайний спосіб буття у світі має практичну мету, перцепція тут трактується 

з позиції цілеспрямованих дій. Зважаючи на тип дій, мозок спрямовує засоби зосередження уваги 

в найбільш енергоекономний спосіб, використовуючи компенсаторну функцію пропріоцепції. Вона, 

своєю чергою, дозволяє людині не зосереджуватись на звичайних рухах тіла, натомість дозволяє 

рухати увагу до об’єктів сприйняття. Таким чином, роль тіла у поєднанні з пропріоцепцією стає 

пасивно активною. 

Згідно з теорією енактивізму організм сприймає зовнішній світ не у пасивній формі, 

перептивній системі недостатньо бути просто рухомою системою, що взаємодіє з зовнішнім світом – 

вона повинна регулювати відкритість організму до зовнішніх подразників, балансуючи 

у взаємовідношенні із навколишнім середовищем. Можна стверджувати, що енактивізм є теорією 

активної взаємодії, оскільки його постулати свідчать про необхідність регульованої відкритості і 

свободи взаємодії. 

Під час перших етапів появи пропріоцепції у немовляти, дитина утримує так званий “параметр 

уваги” до самогенерованих рухів та пропріоцептивних, зорових і слухових результатів сприйняття. 

Надзвичайно важливо, щоб увага пов’язувала відчутий досвід рухомого тіла із навколишнім 

середовищем, саме це спричиняє ефект еврицизму, який дозволяє дитині зробити висновок, що саме 

її дії спричиняють рухи. 

Для енактивізму розуміння тіла призводить до гетерогенного поняття свободи, яке включає 

відчуття руху і тілесних дій, проте узгоджується із ширшою суб’єктивністю, яка пов’язана 

із перцептивною та самогенерованою нормативністю. Тіло є когнітивною системою, його конституція 

тісно пов’язана із автономними процесами матеріальної самоіндивідуації. Згідно з дослідженнями 

Ф. Варели тіло є фізичною реалізацією автопоетичної живої системи. Тож яким чином 

співвідносяться між собою втілена перцепція та пропріоцепція? Термін перцепція варто вживати для 

сприйняття навколишнього середовища, а поняття пропріоцепція – для досвідчування тіла як такого. 

Як ми вже зазначали, енактивізм передбачає автопоетичний зміст поняття сприйняття, тому тіло 

невідчужне від навколишнього середовища. Можна стверджувати, що для сприйняття необхідна 

пропріоцепція, так само як і для пропріоцепції необхідне усвідомлення наявності зовнішнього 

середовища, у яке поміщене тіло. Перцепція, так само як і пропріоцепція, залежить від стимуляції 

нервової системи, що з необхідністю повинна мати екстероспецифічний компонент. Особливим 

аспектом пропріоцепції є виявлення руху частини тіла відносно до всього тіла та навколишнього 

середовища, руху будь-якої системи рецепторів та вестибулярної системи. 
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ПЛОЩИНИ ПРОЦЕСІВ АБСТРАГУВАННЯ 

ТА МЕТАФОРИЗАЦІЇ: ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ 

The process of abstraction occupies a key place in human mental activity. In abstraction, we are 
distracted from certain characteristics, and some characteristics are highlighted. Mathematics is 
fully based on axioms, i.e. some problems are considered a priori solved, and on their basis there 
is a science. Perhaps it is due to idealization of the concept (there is no perfect line and it is 
impossible to define what a point is) or due to method of generalization, which is a scientific 
method. That is, abstract concepts arose through generalization and idealization, because one of 
the most important features necessary for human survival was the separation of main thing from 
secondary ones. Idealization is considered an abstraction that has "gone too far." It is also 
liberation from unnecessary features, signs, but unlike abstraction and generalization, the 
idealized object is even further from reality, idealization can be formed under the influence of 
feelings, i.e. there is an irrational element, as well as in metaphor. That is, in idealization and 
metaphor there is an irrational element in the form of the influence of senses, and in 
generalization and abstraction, as well as in the scheme, it is absent. As science changes, the 
original abstractions no longer have their influence and are replaced by new abstractions and 
concepts. With the transition from sensory forms of reality reflection to reflection through 
thinking, with the transition from concrete to abstract, the process of abstraction became 
associated with the enrichment of knowledge about the subject, and not vice versa. Abstract 
thinking allows us to study phenomena that we cannot know due to senses, such as, for example, 
X-rays. The process of abstraction allows us to look at the subject from the outside of the specific 
conditions of its perception, thus, changing the conditions, we understand what belongs to the 
subject itself. This allows us to distinguish the general from the singular, the essential from 
the insignificant, and thus to form laws. 
Keywords: abstraction, metaphor, meaning formation, idealization, generalization, feature. 

Абстракція завжди цікавила людство. Вперше термін “абстракція” був використаний 

у Середньовіччя Боецієм. Процес абстракції може розумітися у вузькому та шировому значеннях. 

У широкому значенні – це відволікання від чого би то не було. У вузькому – процес відволікання 

від ряду властивостей предметів як об’єктів пізнання і відносин між ними та одночасного виділення 

властивостей чи якостей, що цікавлять нас1. 

Проблемами абстрагування займались Д.П. Горський, М.М. Новосьолов, Ф.В. Лазарєв, 

М.А. Розов, Ж. Вюйлемен, С. Поллард та ін. Актуальність роботи зумовлена високим інтересом 

на сучасному етапі до природи метафори, пошуку коренів її виникнення, а також до процесів 

абстрагування. Об’єкт дослідження – взаємозв’язок процесів метафоризації та абстрагування, 

предмет – метафора та абстракні реалії. Ціль статті – виявити закономірності у розвитку як метафори, 

 
1 Горский, Д. П. (1961). Вопросы абстракции и образование понятий. Москва: Издательство Академии наук 

СССР, 20. 
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так і абстракції, проаналізувати “точки перетину” даних реалій. У статті використовувались методи 

аналізу, синтезу, висунення гіпотези, а також метод культурної антропології. 

Треба мати на увазі, що за допомогою абстракції можна виділити не лише прості, а складні 

властивості. Як результат процесу абстрагування виникають поняття (рослина, тварина, людина), 

ідеалізовані об’єкти (точка, пряма), “абстрактні предмети” (сім, довжина, об`єм). 

Абстракція може представляти собою собою одночасно знак, сукупність предметів, поняття або 

символ (наприклад, число 3). Тобто число, у даному випадку, 3 не залежить від форми свого 

вираження: воно може бути представлене іншим знаком (ІІІ), виражати символ святої трійці, трьох 

світів або трикутник1. Це певна лакуна, “вмістилище”, котре можна сполучати з іншими реаліями, 

“вільне” заготоване місце для заповнення поняттям. При поєднанні числа 3 з предметами, об’єктами, 

наприклад, три троянди, три товариша, якість елементів не змінює число. На абстракцію неможливо 

впливати, вона універсальна в плані сполучуваності. Якщо вважати число 2 поняттям, то виникає 

ділема: чому тоді при додаванні до 2 числа 2 ми отримуємо 4?2 Тому що, якщо ми додамо до думки 

про біле (як поняття) ще одну думку про біле (інше поняття), то вийде та ж думка про біле3. Таким 

чином, цифрами ми оперуємо як предметами, хоча вони такими не є. Вже тут прослідковується 

“перенос”, “зсув” значення: нематеріальна реалія (цифра) сприймається у категоріях матеріальної 

(предмет). Отже, абстракцію не можна назвати повноцінним поняттям. Напрямок пізнання 

до невідомого через вже відоме не може бути порушено, а найперш відоме, безсумнівно, сприймається 

через органи чуттів і не зникає з раціонального мислення, оскільки інтуїція – рушійна сила прогресу – 

містить чуттєві елементи. Інтуїція “старша” за віком, ніж раціональне мислення, творчий аспект є 

переломним моментом для переходу від тварини до людини, тому заслуговує на особливу увагу. 

Абстракція неможлива без розвинутої уяви, адже доводиться уявляти те, чого в матеріальному світі 

не існує, не можна ані побачити, ані почути, – поява раціонального неможлива без початкового 

ірраціонального. Таким чином, абстракція виходить коренями з ірраціонального, але на ній базуються 

найточніші науки, наприклад, математика. Але абстракція не вважається чимось “позанауковим”, 

на відміну від метафори. Чим абстракна реація “цифра” важливіша, ніж метафорична назва 

“Сендвічеві острови”? Абстракція є основою наук, в ній доля фантазії менша, ніж в метафорі, вона 

створює в розумі реалії, що більш критичні для існування людини. Метафоричні називання більш 

доречні для легшого запам’ятовування об’єкту або щоб “закріпити” відкриття століть (паровий 

двигун, годинник, робот). 

Для деяких абстракцій в науці є прообрази, наприклад, “точка”, “пряма”, “ідеальний газ”, але 

абсолютних аналогів цим абстракціям в реальному світі не існує. З цієї позиції абстракція 

“нафантазована”, “огрублена”, а також ідеалізована4. В метафорі вага ідеалізації менша. Для інших 

абстракцій не існує навіть прообраза в реальності, наприклад, для “уявного числа” в математиці5. Чи 

маємо ми тоді право використовувати їх у науці? Уся математика будується на абстракціях, та через це 

вона не перестає називатися наукою. Це відбувається, тому що наука рухається вперед завдяки 

винайденню нових абстракцій. Абстракція, у цьому відношенні, більш “передова” у винайденні реалій, 

метафора ж “перероблює” та перенавантажує смисли у площині матеріальних об’єктів, що можуть 

бути сприйняті чуттєво. Метафора не може піднятися до рівня абстракції, оскільки прив’язана 

до чуттєвості. Метафора також креативний процес, але вона не настільки універсальна, як абстракція, 

для неї характерні лише влучні порівняння завдяки застосуванню інтуїції. Але метафора може бути 

етапом на шляху виникнення абстракції, певною “пробною” формою смислоутворення, що 

за залишковим принципом продовжує функціонувати у мові та мистецтві, з деякою іншої пропорцією 

вмісту логічних та алогічних методів. Метафора, як і абстракція, також “брехня”, в буквальному 

значенні її не існує в реальності. Але, тим не менш, метафора та абстракція не є фантазіями, вони 

посідають відведене їм важливе місце у науці. Вони не вважаються фікціями, тому що розвивають 

не лише уяву, як фантазія, а й мислення. З новою абстракцією виникає нова теорія або навіть нова наука 

(як у випадку з математикою, що, як ми зазначали раніше, ґрунтується на числах). З новою метафорою 

виникає нове розуміння реальності (наприклад, мозок – це комп’ютер), або ж, завдяки змінам 

 
1 Там само, 4. 
2 Там само, 3. 
3 Там само. 
4 Там само, 4. 
5 Там само. 
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у реальності, з’являється метафора такого типу. Метафора, скоріше, “підмічає зміни” в реальності 

та метафоризує новий концепт, що нещодавно з’явився, але має при цьому колосальний вплив. 

Як ми зазначили, часто деяким абстракціям неможливо підібрати прообраз, але на таких 

абстракціях будуються цілі науки. Можливо, існують группи абстракцій, які мають свої 

закономірності формування. Матеріальна дійсність постійно змінюється, таким чином, точне 

визначення предмета може бути актуальним тільки певний проміжок часу, згодом назва предмета 

здобуває інше значення, але сама назва лишається, наприклад, макет паперової версії журналу та 

макет електронної версії – тут критерій матеріальної форми публікації стає неважливим. 

При абстрагуванні ми відволікаємось від певних характеристик, а якісь характеристики 

виділяємо. Уся математика базується на аксіомах, тобто деякі задачі апріорі вважаються вирішеними, 

і на їх базі виникає наука. Можливо, це пов’язано з ідеалізацією поняття (не існує ідеальної прямої 

та неможливо дати визначення, що таке крапка) або з методом узагальнення, що є науковим методом1. 

Тобто абстрактні поняття виникли за допомогою узагальнення та ідеалізації, бо одною 

з найважливіших рис, необхідних для виживання людини, було виділення головного від другорядного. 

Узагальнення – це виділення стійких ознак, починаючи з тих, котрі виникають на рівні сприйняття. 

Ідеалізація вважається абстрагуванням, що “зайшло занадто далеко”. Це також вивільнення від 

непотрібних рис, ознак, але, на відміну від абстракції та узагальнення, ідеалізований об’єкт ще далі 

від реальності, ідеалізація може формуватися під впливом почуттів, тобто присутній нераціональний 

елемент, як і в метафорі. Тобто в ідеалізації та метафорі присутній нераціональний елемент у вигляді 

впливу органів чуття, а в узагальненні та абстракції, а також схемі – ні. Оскільки наука змінюється, 

початкові абстракції вже не мають своєї сили та замінюються новими абстракціями та поняттями. 

Поняття абстракції може бути пояснене через співставлення з процесом узагальнення, 

з “відволіканням” від ознак. Тут не йде мова про індуктивні визначення, тобто ті, в яких ми 

не редукуємо поняття до іншого, більш простого в аналітичному відношенні2. 

Тим не менш, пізнання не може існувати без абстракції, не можливе без неї і мовлення. 

Найпростіший акт пізнання в ототожненні речей поміж собою або їх розрізненні вже заключає в собі 

абстракцію, бо при цьому виникає “відволікання” від розрізнення або, навпаки, ототожнення. Отож, 

заключаємо, що процес абстрагування присутній у процесі порівняння, а далі, може міститися й 

у процесі метафоризації, якщо ми говоримо про “відволікання”. Тобто метафоризація може базуватися 

на абстракції і процеси метафоризації могли виникнути і після процесів абстрагування, що складають 

собою певний базис мислення. 

Абстрактність мислення необхідна для вивчення навколишнього середовища, оскільки 

неможливо вивчати середовище в одночасно усіх його проявах. Ми вивчаємо певні сторони, 

одночасно абстрагуючись від інших сторін. Ми вивчаємо об’єкти як самостійні, хоча в реальності усе 

взаємопов’язано. Проявляється абстракція напряму і в процесі мовленнєвої комунікації. 

Взаєморозуміння поміж людьми можливе тільки тоді, коли окремі звуки та їх комплекси вживаються 

в однаковому значенні, відносяться до одних і тих же предметів. Специфічні риси предметів 

виокремлюються також завдяки абстракції, тому що зі звуками пов’язуються ці специфічні риси3. 

Ще у первісну добу відбувається поява слів, що позначають окремі властивості предметів, і це 

свідчить про активний розвиток процесу абстрагування. Як вірно висловлюється Д. П. Горський: 

“якщо кожному існуючому предмету відповідає ім’я, то наявність імені для того чи іншого явища 

предмета розглядалось як доказ існування цих властивостей в тому же сенсі, в котрому існують і самі 

одиничні матеріальні предмети”4. Додамо, що вони могли були бути абстраговані лише 

в антроцентричному напрямку. Хоча властивості людина вже могла абстрагувати від одиничних 

предметів, але не могла абстрагувати ім’я предмета від самого предмета, що підтверджується “магією 

слів” у відсталих народів. Загальне за первісним ідеалізмом є окрема істота, тобто існує стіл та ідея 

стола. Первісна людина могла відрізняти дім взагалі та окремі будинки. Відбувалось роздвоєння 

пізнання у людини, це дало можливості для виникнення релігії. 

Ще у первісну добу відбувається поява слів, що позначають окремі властивості предметів, і це 

свідчить про активний розвиток процесу абстрагування. Як вірно висловлюється Д. П. Горський, 

 
1 Там само, 7. 
2 Там само, 10. 
3 Так само, 12. 
4 Так само. 
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“якщо кожному існуючому предмету відповідає ім’я, то наявність імені для того чи іншого явища 

предмета розглядалось як доказ існування цих властивостей в тому же сенсі, в котрому існують і самі 

одиничні матеріальні предмети”1. Додамо, що вони могли були бути абстраговані лише 

в антроцентричному напрямку. Хоча властивості людина вже могла абстрагувати від одиничних 

предметів, але не могла абстрагувати ім’я предмета від самого предмета, що підтверджується “магією 

слів” у відсталих народів. Загальне за первісним ідеалізмом є окрема істота, тобто існує стіл та ідея 

стола. Первісна людина могла відрізняти дім взагалі та окремі будинки2. Відбувалось роздвоєння 

пізнання у людини, це дало можливості для виникнення релігії. 

З переходом від чуттєвих форм відображення реальності до відображення за допомогою 

мислення, з переходом від конкретного до абстрактного процес абстрагування став пов’язаний 

зі збагаченням знання про предмет, а не навпаки. Абстрактне мислення дозволяє вивчати явища, котрі 

ми не можемо пізнати завдяки органам почуттів, наприклад, рентгенівські промені. Процес 

абстрагування дозволяє подивитись на предмет зовні конкретних умов його сприйняття, таким чином, 

змінюючи умови, ми розуміємо, що належить предмету самому по собі. Це дозволяє виокремити 

загальне від одиничного, суттєве від несуттєвого і тим самим сформувати закони. Варто зазначити, 

що, піднімаючись на більш високі ступені абстрагування, людина одночасно зменшує роль пам’яті 

у пізнанні. Згадаємо “відсталі” народи, що не мають письмової мови, вони давали багатьом 

одиничним предметам імена та на диво запам’ятовували їх. У ході розвитку науки ми все ж 

повертаємось до її базових елементів. Створення наукових понять часто призводило до відкриття 

нових законів3. 

Аналогічно до процесів в терміні “метафора”, термін “абстракція” розуміється, з одного боку, 

як пізнавальний процес, з іншого – результат цього процесу. У процесі абстрагування наочність 

зведена до мінімуму. Через абстракцію ми утворюємо нові предмети, ми не створюємо їх, а, так би 

мовити, “виділяємо” їх, відволікаючи їх від матерії та працюємо з ними як з самостійними об’єктами, 

хоча самостійно вони не існують. 

Особливість абстрагованих реалій полягає в тому, що вони пов’язані зі своїми матеріальними 

носіями іншим чином, аніж матеріальні об’єкти між собою. Наприклад, якщо матеріальні об’єкти 

віддалені просторово, то властивість не може бути відділена від нього просторово. Тобто в процесах 

абстрагування ігноруються просторово-часові відносини. Якщо у метафорі ці відносини ігноруються 

усвідомлено, націлено, для того, щоб, наприклад, створити нафантазовані сюжети, то в абстрагуванні 

такий процес проходить “природньо”. Оперувати властивостями можна лише в процесі 

абстрагування, комбінувати їх з іншими властивостями. Безперечно, це свідчить про те, що 

абстракція, можливо, передувала у своєму виникненні метафорі, метафора комбінує властивості 

не у своєму “класичному” варіанті. 

Для пізнання абстракція, як правило, не використовується ізольовано, а разом з іншими 

мисленнєвими процесами: узагальненням, синтезом і аналізом, індукцією. Людина абстрагує 

властивості постійно на протязі свого філогенезу та онтогенезу. Коли ми оперуємо поняттями колір 

або об’єм, то ми користуємось вже готовими абстракціями, але якщо виникає нове поняття, 

в філогенезі воно нове для людства у цілому. 

Ми вважаємо доцільним коротко проаналізувати види абстракцій, що існують зараз. В основу 

поділення на види покладені критерії характеру властивостей, які виділяються та ігноруються; а також 

яку форму має думка у результаті абстрагування. Виділяють абстракцію ототожнення4. У цьому 

випадку ми відволікаємось від властивостей, що різняться, і одночасно виділяємо тотожні властивості, 

у результаті цього утворюються поняття і завдяки ній усвоюються властивості, що сприймаються 

чуттєво. Наступний вид абстракції – ізолююча (аналітична): процес “відриву” властивості від 

предметів та інших властивостей, він веде до створення так званих “абстрактних предметів” 

(твердість, еластичність та ін.). В окремий вид абстракції виділяють “процес мисленнєвого виділення 

тих частин предмету, котрі нас чомусь цікавлять, та тимчасове відволікання від інших частин, що 

не цікавлять нас в даний момент” (іноді називається аналітичною діяльністю мислення5. Існує 

 
1 Так само. 
2 Так само. 
3 Так само, 11-12. 
4 Так само, 24. 
5 Так само, 25. 
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конструктивізація, тобто відволікання від “жорстких” сторін або етапів дійсності. Варто згадати також 

абстракцію актуальної безкінечності та абстракцію потенційної здійсненності1. Деякі вчені відносять 

до різновидів абстракції ідеалізацію. 

Отже, як висновок зазначимо, що процеси абстракції та метафоризації тісно пов’язані та 

залучають однакові мисленнєві механізми у різному процентному співвідношенні. Але, тим не менш, 

абстрагування – науковий метод, у той час як метафора – художній. Це пов’язано з тим, що вони 

працюють у різних площинах, вертикальній та горизонтальній, а саме: абстрагування породжує 

реалії, а метафоризація – поняття. 
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«РЕАЛЬНІСТЬ» І ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

В РОБОТАХ А. ЕЙНШТЕЙНА 

The article is aimed at finding out how Einstein’s scientific discoveries are connected with an 
understanding of what reality is. The discoveries of the outstanding scientist affected not only 
physics, but also other sciences. The author is trying to show that the consequence of Einstein’s 
work was a rethinking of fundamental physical categories, which in turn led to changes in ideas 
about reality. These discoveries brought Einstein to the philosophical level of rethinking old 
problems. The author notes that changes in ideas about reality arose even before the advent of 
quantum theory. Here, Einstein acts as a historian of physics and points out that the discovery of 
a magnetic and electric field led to these changes. However, if the fields have expanded 
understanding of reality, than quantum theory changes this idea at a fundamental level. According 
to the scientific theory of the time, the reality is that which corresponds to sensation. Therefore, 
the magnetic and electric fields become reality, because they can be fixed with the help of devices. 
However, quantum theory makes a change to the basic principles on which scientific knowledge 
is built. Einstein devoted a huge part of his life to the search for the so-called “unified theory”. The 
goal of this theory was to combine various physical data into a single, non-contradictory theory. 
This would make it possible to say that physics has found a concept that describes reality. 
Analyzing various texts of Einstein, the author claims that the question of reality becomes 
important in the context of a dispute with another major scientist – N. Bohr. The creator of the 
theory of relativity puts forward his criterion for theories that claim to describe reality. Despite 
the successes of quantum theory, it cannot adequately describe reality from the point of view of 
Einstein. However, Einstein is not able to build a theory that includes all physical knowledge. The 
author of the article points to characteristics that must satisfy a theory that claims to be a 
complete description of reality from Einstein’s point of view. The author indicates why quantum 
theory does not satisfy these very criteria. 
Keywords: reality, theory of relativity, Copenhagen school, quantum physics, science 

У науці періодично зустрічаються досягнення, що виходять за межі самої цієї науки. Чим 

суворіші її межі, тим глибше виявляється проникнення у фундаментальні області людських знань. 

У такі моменти виникає необхідність осмислення отриманих загальнонаукових досягнень. 

Тут на допомогу приходить філософія. Прикладом наукових результатів, які осмислюються 

в філософії, можуть служити відкриття зроблені Альбертом Ейнштейном. Наслідком його робіт став 

перегляд фундаментальних фізичних категорій, що у свою чергу призвело до змін уявлень 

про реальність. З точки зору філософії важливо, яким було поняття про реальність в науці 

до відкриттів Альберта Ейнштейна, і що змінилося з появою теорії відносності. 

Про Ейнштейна написано дуже багато робіт, проте більшість з них присвячені науковій 

складовій його творчості. Все ж ряд дослідників займалися і філософськими проблемами, які 

ставила фізика Ейнштейна. Найчастіше ці дослідження стосувалися його полеміки  з іншим великим 

фізиком – Нільсом Бором. Ця суперечка прямо стосувалась питання про природу реальності, але 
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все-таки не це питання виявлявся центральним. Потрібно враховувати, що проблематика 

протистояння двох великих фізиків торкалась відкриття (і висновків), зроблених  в квантовій теорії, 

але не в теорії відносності. З робіт філософів, які звернулися до аналізу концепції Ейнштейна, слід 

зазначити статтю Хосе Ортега-і-Гасет «Історичний сенс теорії Ейнштейна», а також невелику 

роботу Ернста Кассірера «Теорія відносності Ейнштейна». Окремі питання філософського 

осмислення можна знайти у збірнику статей «Ейнштейн і філософські проблеми фізики 

XX століття» і книзі «Ейнштейн і розвиток фізико-математичної думки». Треба сказати, що 

в XXI столітті тема розбіжностей між Ейнштейном та Бором набула особливої популярності. Про 

це свідчить стрімке зростання сучасної науково-популярної літератури, яка так чи інакше 

стосується спору між двома великими фізиками ХХ століття. З робіт недавнього часу,  предметом 

якої стали тонкощі квантової теорії і неприйняття її Ейнштейном, варто відзначити книгу М. Кумар 

«Квант. Ейнштейн, Бор і велика суперечка про проблему реальності». Також особливо варто 

виділити недавню роботу Уолтера Айзенксона «Ейнштейн. Його життя і його Всесвіт». 

У радянській філософській науці, де саме філософська сторона концепції німецького фізика 

виявлялася в центрі уваги і критики, варто перш за все назвати роботи В.Г.Кузнецова. Йому 

належить і біографія, в якій автор прагне не тільки розповісти про особу свого героя, а й дати 

філософський аналіз нової фізики з позиції марксизму. 

Але навіть у тих роботах, де заходить мова про філософські позиції Ейнштейна або вчинений 

ним революційний переворот у наших уявленнях про світ навколо нас, питання про те, що таке 

реальність і як її розуміти, піднімається не часто. Ця проблема іноді виникає лише в контексті спору 

Ейнштейна з копенгагенської школою фізиків. Деякі з робіт останнього часу стосуються питання про 

нове розуміння реальності у зв’язку з відкриттями Ейнштейна, але найчастіше ці роботи звертаються 

до досягнень фізики вже XXI століття. Ми бачимо завдання даної статті в тому, щоб встановити, яке 

уявлення про реальність лежить в основі робіт А. Ейнштейна, і тут особливо важливою постає його 

полеміка з копенгагенської школою фізиків. 

Необхідно відзначити, що наукова спадщина Ейнштейна досить велика. Вона торкається 

широкого кола проблем, що не так часто зустрічаються серед фізиків, більшість з яких 

обмежуються суто спеціальними питаннями. У Ейнштейна цілий ряд статей стосується питань 

філософії науки, а не теоретичної фізики. У радянському виданні зібрань творів німецького фізика 

роботи, присвячені проблемам науки, зібрані головним чином в четвертому томі («Статті, рецензії 

та листи», 1967 рік). Саме у статтях «Вплив Максвелла на розвиток уявлень про фізичну 

реальність», «Про сучасну кризу в теоретичній фізиці», «Механіка Ньютона і її вплив 

на формування теоретичної фізики», «Фізика і реальність» і ін, періоду 1922-1936 років виникає 

тема реальності, тому наш інтерес звернений до них у першу чергу. 

Аналіз вживання терміну «реальність» в текстах Ейнштейна показує, що вчений використовує 

його досить часто. Виходячи з контексту, значення терміну в його працях в цілому відповідає 

науковому розумінню XX століття: реальність – це об’єктивно даний у відчуттях світ. Питання для 

фізика полягає в тому, як саме ця реальність влаштована, інакше кажучи, за якими законами працює 

сприйманий нами світ. Характерною рисою робіт Ейнштейна, про яку ми повинні пам’ятати, є його 

інтерес до історії фізики і, описуючи її розвиток, він неодноразово висував думку, що зміна 

в розумінні реальності виникла ще до появи квантової теорії1. Традиційна історія науки відправною 

точкою в описі реальності вважає фізику Ньютона (іноді Галілея, не протиставляючи їх). Класичній 

механіці вдалося зібрати воєдино і описати закони існуючого світу математичною мовою. Це дало 

можливість говорити про створення фундаментальної теорії, яка описує реальність. Така модель 

залишалася незмінною протягом кількох століть, практично без змін у фундаментальних питаннях, 

розвивалися лише окремі галузі фізичної науки. В автобіографічних нотатках 1949 Ейнштейн пише: 

«У теорії Ньютона реальність уявлялася матеріальними точками і в просторі, і в часі…»2. Це дуже 

важливий момент. Перший ступінь у науці Нового часу при описі реальності відводився 

матеріальним точкам. Практично для всіх розділів фізики, незважаючи на різноманітність, їх об’єкти 

можна було звести до матеріальних точок (точок у просторі та часі). Поведінка абсолютно всіх 

матеріальних точок виражалося законами класичної механіки і описувалося математичною мовою. 

Саме математичний опис дозволяв говорити про науковість тих чи інших законів. Ньютон, можна 

 
1 Эйнштейн, А. (1967). Собрание научных трудов в четырех томах. Москва: Наука, 56, 86. 
2 Там само, 289. 
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сказати, створив «шифр» розуміння світу. Навіть якщо світ створений Богом, то виходить, Ньютон 

перший дав мову для опису того, за якими законами працює творіння Бога. 

Ейнштейн повністю поділяє традиційне розуміння англійського фізика. Він також звертає увагу 

на те, що з розвитком фізики був виявлений феномен, який неможливо звести до матеріальних точок. 

Мова йде про електромагнітні поля, описанні Дж. К. Максвеллом. Хоча ще Фарадей проводив 

експерименти, які показують зв’язок між електрикою і магнетизмом, але тільки Максвелл їх описав 

математично, що дало підставу говорити про нові об’єкти реальності. У статті «Вплив Максвелла 

на розвиток уявлень про фізичну реальність»1 Ейнштейн у самій назві розкриває наступний крок 

науки в трансформації терміну, який нас цікавить. Наведемо фрагмент цієї статті: «Після Максвелла 

фізична реальність мислилася у вигляді безперервних, що не піддаються механістичному поясненню, 

полів, які описуються диференціальними рівняннями в частинах творах»2. Відзначимо, що Ейнштейн 

тут і далі розуміє реальність як існуючий фізичний світ. Але він вказує на відкриття нових об’єктів 

реальності – полів, які не зводяться до матеріальних точок подібно до того, як зводилися до них далі 

всі інші об’єкти фізики. Поява нової галузі знань призвела до руйнування цілісності у фізиці, оскільки 

тепер виявилося неможливим всю її звести до матеріальних об’єктів. Розуміння реальності в науці 

стає не таким однозначним. І цей факт Ейнштейн підкреслює в цілої низці статей. Наприклад, у роботі 

«Про сучасний кризу в теоретичній фізиці» 1922 Ейнштейн стверджує: «Згідно з концепцією 

Фарадея, поряд з матеріальною точкою та її рухом з’явилася нового роду фізична реальність, а саме 

поле»3. І це далеко не єдиний приклад4. 

Але по-справжньому битва за розуміння реальності розкинулася в суперечках з однією 

з революційних теорій, сформованих у ХХ столітті – квантовою механікою. Ейнштейн нерідко 

звертається до терміну «реальність», коли веде полеміку з Н. Бором про змістовну сторону квантової 

теорії. Відомо, що Ейнштейн довгий час скептично ставився до цього новому руху в фізиці. Однак 

квантова механіка показала свою ефективність на практиці, що привернуло до неї багато 

прихильників. Але для Ейнштейна це означало лише, що існує певна область фізики, яка працює 

за законами квантової механіки. Для нього цього було недостатньо, щоб претендувати 

на фундаментальну, універсальну теорію. Чому так сталося? Справа в тому, що, описуючи одну 

частину фізичного світу, квантова механіка вступає в протиріччя з уже сформованою, так званою, 

класичною фізикою (фізикою, якою вона стала вже після Максвелла і Резерфорда, тобто після тієї 

революції, про котру говорив Ейнштейн). З його точки зору, оскільки квантова механіка працює лише 

щодо певних об’єктів (мікрочастинок), вона може описувати лише одну з граней існуючого світу. 

Крім того, Ейнштейна не влаштовувало не тільки не узгодженість нової теорії з класичною фізикою, 

а й сама природа квантової механіки. Один з ключових постулатів квантової механіки – визнання, що 

на мікрорівні передбачення поведінки об’єкта можливе лише з певною часткою ймовірності. 

Ейнштейн визнавав, що квантова механіка успішно описує поведінку мікрочастинок за допомогою 

відмінних від класичної механіки законів. Але він оцінював цей факт як нездатність точного опису 

експерименту і пояснював його недостатньою кількістю даних. Альберт Ейнштейн був категорично 

проти того, щоб визнати, що неможливість прораховування поведінки частинки обумовлено самою 

природою реальності. Висновки з квантової механіки змушували думати, що у частинки немає 

законів, за якими вона рухається, вона з рівним ступенем імовірності може вести себе по-різному. Для 

класичної фізики такий висновок є непорозумінням. Існує причина й існує слідство. І це 

фундаментальний закон світу. Якщо ми не можемо простежити причину, значить у нас недостатньо 

даних. Квантова механіка стверджує, що ми не можемо простежити причину поведінки об’єкта тому, 

що її просто немає. Це стало камінням спотикання для Ейнштейна в його неприйнятті теорії. 

Наведемо кілька прикладів. 

У статті «Вплив Максвелла на розвиток уявлень про фізичну реальність» 1931 року народження 

Ейнштейн пише: «Насправді, величини, які виступають в її [квантової механіки] основних законах, 

не претендують на те, щоб описувати саму фізичну реальність, вони описують тільки ймовірність 

появи фізичної реальності»5. У цьому фрагменті Ейнштейн наполягає, що ймовірність появи фізичної 

реальності (якогось явища в реальності) ще не сама реальність. Реальність виключає довільність, в ній 

 
1 Там само, 601. 
2 Там само, 138. 
3 Там само, 86. 
4 Там само, 56, 169. 
5 Там само, 139. 
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все визначається деякими причинами. Саме вони повинні пояснювати, чому в одному випадку об’єкт 

повівся таким чином, а в іншому – іншим. 

З аналізу аргументів Ейнштейна щодо заперечення того, щоб назвати квантову механіку 

повною, ми можемо швидше сказати, якою реальність, згідно з Ейнштейном, не повинна бути. 

Ключовий висновок із квантової механіки (описаний в принципі невизначеності Гейзенберга) 

Ейнштейн не приймав до кінця життя, і саме він став предметом багаторічних дискусій між ним і 

Бором. (Біографи розповідають, що коли Бора знайшли мертвим у його кабінеті, на його дошці були 

креслення: він до останніх годин займався перевіркою аргументів Ейнштейна.) 

Ряд дослідників стверджує, що авторитет Ейнштейна і неприйняття ним нової концепції 

сприяло розвитку квантової механіки, адже потрібно дати відповідь на заперечення найбільшого 

фізика сучасності. З іншого боку, Ейнштейн і сам пише, що залишився практично на самоті, його 

точка зору не мала великої підтримки серед професіоналів. Втім Ейнштейн нове віяння в фізиці 

називав «модою». 

Повернемося до статті 1931 року. Ейнштейн підкреслює, що квантова механіка говорить про 

ймовірності появи фізичної реальності, а не про неї саму. Для Бора реальність була саме такою. Раз 

математика квантової механіки дає висновки про ймовірності, значить це обумовлено природою 

самого об’єкта. Для Ейнштейна такий стан справ є неможливим. Імовірність не може відповідати 

реальності. Чому? Великий вчений докладно відповідає на це питання у статті, написаній 

у співавторстві з Б.Подільським і Н.Розеном. Автори статті пропонують ввести критерії, за якими 

фізичну теорію (механіку, електромагнітну або іншу) можна назвати повною, тобто ту, що охоплює 

реальність такою, яка вона є цілком: «…кожен елемент у фізичній реальності повинен мати 

відображення у фізичній теорії»1. Що це означає? У механіці Ньютона, якщо ми хочемо виміряти такі 

елементи реальності як вага, розмір, щільність яблука та інше, у нас повинен бути математичний 

апарат, який точно описує ці фізичні параметри. Якщо математика і експеримент не суперечать один 

одному, теорію можна вважати адекватно описуючий світ, і, що найголовніше, (особливо для 

Ейнштейна) в повному обсязі. Що відбувається в квантовій механіці? Введений Гейзенбергом 

принцип невизначеності стверджує, що за умови точного опису однієї координати елемента, ми 

не можемо описати іншу і навпаки. Ейнштейн не приймає цього твердження. Якщо теорія свідомо 

не може описати якийсь параметр, то він або не є реальним, або теорія описує реальність не повністю. 

Ейнштейн згоден визнати, що квантова механіка дає свої результати, але зазначений їм нюанс змушує 

думати, що необхідний пошук нової теорії, яка проллє світло на «чорні плями». Тут важлива річ – 

його розбіжності з поглядами Бора, оскільки останній вважав, що реальність саме така: вона залишає 

місце для ймовірності, а тому квантова механіка описує те, як йде саме стан справ і, отже, пошуку 

нових теорій не вимагає. 

Як ми вже відзначали, старе розуміння реальності змінилося ще з відкриттям електричного і 

магнітного полів, але квантова механіка нав’язувала більш радикальні зміни. Електромагнітна теорія 

вносила в фізику новий об’єкт: до матеріальних точок у просторі та часі додавалося поле, яке, 

незважаючи на його фізичну реальність, не можна звести до матеріальних об’єктів. У квантовій 

механіці не додають нові об’єкти реальності, а змінювалися закони, за якими влаштований сама 

реальність, і все. 

В особистих нотатках Ейнштейн визнавав, що аргументи Бора вагомі, і можливо вони мають 

рацію, але, за власним висловом Ейнштейна, такий стан справ дуже сильно суперечить його 

науковому чуттю. Цей вислів набув широкої популярності. Дослідник Ягдім Міра в книзі «Einstein, 

physics and reality» називає таку схильність вподобанням (preference) і вважає, що саме це вподобання 

обумовлює фізику схилятися до закону причинності: «It has often been stated that his view was connected 

with preference for continuity and causality»2. 

Варто відзначити, що квантова механіка мала ще одне неприйнятне для Ейнштейна положення. 

Він не міг погодитися з тим, що спостерігач може вносити корективи в саму реальність. Проблема 

полягала в тому, що в експериментах на мікрорівні можна було уникнути впливу приладів 

на результати експериментів. Сучасний біограф Ейнштейна Улотер Айзексон стверджує, що 

«реальність Ейнштейна» володіє такими якостями, як відсутність впливу спостерігача, суворе 

 
1 Фок, В. А., Эйнштейн, А., Подольский, Б. А. (1936). Можно ли считать, что квантово-механическое описание 

физической реальности является полным? Успехи физических наук, 440. DOI: 10.3367/UFNr.0016.193604b.0436. 
2 Jagdish, M. (2000). Einstein physics and reality. World Scientific,128. 
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дотримання закону причинності і локалізованість тіл в часі та просторі1. Суперечка з Бором, таким 

чином, змусила Ейнштейна прояснити його погляд на те, якою реальність не повинна бути. 

Сам Ейнштейн все життя прагнув до створення цілісної картини світу, але відкриття нових 

об’єктів фізики змусило його задуматися, як можна повернути фізиці єдиний фундамент. Якщо 

раніше вся фізика ґрунтувалася на механіці, то тепер перед Ейнштейном стояло завдання знайти нову 

підставу. 

Який внесок в розуміння реальності внесли досягнення самого Ейнштейна у фізиці? Характерно, 

що термін «реальність» набагато рідше зустрічається в його текстах, коли він говорить про теорію 

відносності, ніж коли про квантову теорію. У статті, яку ми вже згадали, «Про сучасній кризі 

в теоретичній фізиці», Ейнштейн повертається до електромагнітної теорії: «Останнім кроком 

в здійсненні програми теорії поля є загальна теорія відносності»2. І далі він пише: «Простір і час були 

позбавлені, таким чином, не своєї реальності, а своєї казуальної абсолютності (що впливає, але 

не піддається впливу), яку змушений їм приписувати Ньютон для того, щоб отримати можливість 

висловити відомі тоді закони»3. Альберт Ейнштейн зміг встановити, що простір і час не є універсальною 

константою. Раніше абсолютність і незмінність простору і часу вважалася фундаментальною рисою 

реальності, такий стан справ існував принаймні до часів Ньютона. Кант називав простір і час 

апріорними формами чуттєвості. Працюючи з рівняннями Максвелла, Ейнштейн здогадався, що якщо 

швидкість світла в цих рівняннях виявляється незмінною, то повинні змінюватися рух часу і простору. 

Подальші багаторічні розрахунки привели його до висновку, що час залежить від швидкості об’єкта, 

причому з якою б швидкістю об’єкт не рухався. Але в повсякденному світі швидкості пересування 

об’єктів настільки малі, що зміни плину часу не помітні спостерігачу. Істотними ці зміни стають тоді, 

коли швидкість руху об’єкта наближається до швидкості руху світла. Для таких об’єктів час тече значно 

повільніше. Простір, як і час, може розширюватися і стискатися залежно від умов. Це вносить зміни 

в найбільш фундаментальні категорії, необхідні при описі реальності. 

З цього приводу Х. Ортега-і-Гассет у статті «Історичний сенс теорії Ейнштейна» стверджує, що 

з теорією відносності реальність «отримала» одну властивість – властивість перспективності. Це 

зауваження позбавляє розуміння теорії відносності як чогось суб’єктивного. Реальність існує не сама 

по собі, вона відкривається спостерігачеві в залежності від перспективи, з якої спостерігач на неї 

дивиться. Але це властивість самої реальності. Якщо якась властивість природи в одному випадку 

проявляється, а в іншому – ні, це не говорить про суб’єктивність глядача (важлива відмінність від 

уявлень Бора), це говорить, що ряд властивостей приховані і відкриваються в залежності від ситуації. 

З цього приводу іспанський філософ пише: «Справа в тому, що однією з особливостей реальності є 

те, що вона має властивість перспективи, інакше кажучи, що реальність організовується по-різному, 

в залежності від місця, з якого вона розглядається»4. 

Цікаво, що спільну рису в квантової теорії і теорії відносності щодо проблеми спостерігача і 

реальності відзначав також і Н.Бор в роботі «Проблема причинності в атомній фізиці»: «В обох 

випадках ми стикаємося з новими аспектами проблеми спостереження, що включають певний 

перегляд перелічених уявлень про фізичну реальність і що беруть початок у виявленні загальних 

законів природи, які не чинять безпосереднього впливу на повсякденний досвід»5. 

Повернемося до Ейнштейна. Незважаючи на його великі відкриття, вони не дали йому 

відповідей, які він шукав. Можливо саме тому у Ейнштейна досить багато філософських текстів. 

Він намагався осмислити результати, досягнуті наукою. Але проблема полягала в тому, що з точки 

зору Ейнштейна, його теорія лише вносить певні штрихи в картину реальності, але не описує її 

цілком. За його ж власним (та його співавторів) критерієм, повною теорія вважається тоді, коли вона 

описує всі параметри. Однак, якщо всю фізику за часів Ньютона можна було звести до елементарних 

структур реальності (матеріальних точок), то в XX столітті чотири концепції (класична механіка, 

електродинамічна теорія, квантова механіка і теорія відносності) існували окремо кожна у своїй 

галузі, і при цьому залишалося незрозумілим, як саме вони поєднуються, і за якими законами працює 

цілісний Всесвіт. 

 
1 Айзексон, У. (2015). Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная. Москва: CORPUS, 371. 
2 Эйнштейн, А. (1967). Собрание научных трудов в четырех томах. Москва: Наука, 87. 
3 Там, само, 87. 
4 Ортега-и-Гасет, Х. (2005). Исторический смысл теории Эйнштейна. Эпистемология и философия науки, 4, 2, 223. 

Cyberleninka.ru <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-smysl-teorii-eynshteyna/viewer>. (2021, лютий, 05). 
5 Бор, Н. (1965). Проблема причинности в атомной физике. Успехи физических наук, 147, 351. 
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Тому ми можемо з упевненістю сказати, що у Ейнштейна до кінця його днів не було відповіді 

на питання, яка картина реальності правильна. Відомо, що він багато років працював над цим, намагався 

поєднати чотири наукові концепції, знайти для них єдиний фундамент. Треба сказати, проблема пошуку 

об’єднуючої теорії актуальна у фізиці і сьогодні. Нові технології і методи дозволяють вийти в розгляді 

проблеми на новий рівень. Спроби відкриття Гравітон (елементарної частинки гравітаційної взаємодії) 

тривають. Проводяться складні наукові експерименти, неможливі за часів життя Ейнштейна. Останнім 

словом фізики сьогодні є так звана «теорія струн», – це спроба поєднати всі частини фізики і описати їх 

за допомогою теорії всього. (У С.Хокінга є книга, яка називається «Теорія всього»). Однак «теорія 

струн» не може стати сьогодні предметом філософського осмислення і не тому, що її коректність 

заперечується навіть у самій фізиці. Проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день її неможливо 

перевірити на практиці. Однак робота в цьому напрямку – це, безумовно, продовження справи усього 

життя Ейнштейна. Пошук теорії, яка описує реальність в повному обсязі (кожен її параметр точно), – 

фундаментальне завдання, яке ставив перед собою Ейнштейн. 

Основні висновки. 

Підсумовуючи вище сказане, зазначимо декілька речей. Альберт Ейнштейн чітко розумів, що 

наявних у науці даних недостатньо для того, щоб описати повну картину реальності. Частково 

причиною цього служили недостатні технічні можливості, почасти – не розроблена наукова теорія. 

Відомо, що Ейнштейн багато років працював над так званою «теорією всього», він прагнув знайти 

у фізиці фундамент, який об’єднав би існуючі в різних сферах науки дані. І це, з точки зору 

філософського пізнання, можна було б назвати картиною реальності. Пошук такої теорії був 

«надзавданням» останніх років життя Ейнштейна. 

Не випадково, що питання про реальність – філософське питання – виникало у вченого 

в полеміці з копенгагенської школою фізики. Коли Нільс Бор і його колеги запропонували настільки 

незвичну і несподівану для традиційного наукового підходу систему базових положень, Ейнштейн 

виявився в опозиції до них. Хоча він визнавав строгість наукового обґрунтування цієї теорії, її 

фундаментальних, по суті філософських, основ, він прийняти не міг. І з цих розбіжностей, що 

проявилися в багаторічній полеміці, ми можемо судити про реальність в поданні А. Ейнштейна. Хоч 

він і не був філософом і не зумів розробити своє уявлення в повній мірі, ці суперечки вказують на те, 

якою реальність, згідно з уявленнями Ейнштейна, не повинна бути. Оскільки він не приймав принцип 

невизначеності В. Гейзенберга, ми можемо зробити висновок, що одна з властивостей реальності 

(згідно з Ейнштейном) – наявність закону причинності як фундаментального принципу. Це ключовий 

момент. Реальність світу обов’язковим чином передбачає, що у кожної дії є причина! Крім того, 

теорія, що описує реальність, повинна описувати всі параметри експерименту. Оскільки принцип 

невизначеності передбачає ймовірність того чи іншого параметра, ця теорія неповна за визначенням. 

Крім того, ми можемо стверджувати, що реальність у розумінні Ейнштейна ніяк не залежить від 

спостерігача, приладів і зовнішніх впливів. 

Ще один важливий пункт уявлень великого фізика – об’єкти реальності обов’язково повинні 

бути розташовані в часі і просторі. У цьому положенні теж уявлення Ейнштейна про те, яка природа 

реальності. Ми знаємо, що теорія відносності змусила переглянути поняття простору і часу і, оскільки 

це фундаментальні категорії реальності, вони неминуче спричинили зміни в питанні про те, що таке 

реальність. Сам Ейнштейн був далекий від вирішення всіх проблем у цій галузі, але він поставив 

вектор для розвитку всієї теоретичної фізики, в тому числі й сучасної, інакше кажучи, поставив новий 

вектор пошуків реальності. 
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Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance a v transliterovaném seznamu 

literatury (references) musí být zpracován na základě norem APA-Style, v souladu s požadavky APA 

(American Psychological Association). Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších 

bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na způsob psaní: rovně a kurzivou 

(Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.  

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž 

nepřekládají se a netransliterují se. Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.  

Seznam literatury (references) na konci článku se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést odkaz na články 

v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě v časopisech a sbírkách, 

doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:  

– Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);  

–  Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých 

závorkách: [];  

– Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];  

– Výchozí údaje s anglickým zápisem. 

 

V seznamu literatury (references) místo vydání pro zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském se uvádí 

v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.  

Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:  

– pro zdroje v ruštině:   http://www.translit.ru,  

– pro zdroje v ukrajinštině: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .  

Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, název 

web-stránky (píše se kurzivou (Italic)), adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud je 

možné datum poslední návštěvy/ náhledu web-stránky v zaoblených závorkách: () . Název měsíce 

nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.  

 

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

a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce, druhý je příklad 
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RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  

ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

General rules:  

Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources 

(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 

Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. 

For more information see: http://www.apastyle.org 

When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 

and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference. 

Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are not 

translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article. 

References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to 

Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly 

recommend the following structure of references:  

– Name of author/authors (transliterated); 
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brackets [ ]; 

– publisher's imprint information in English. 
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When arranging references on website materials, a reference should include author’s name, title of the 
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the date when this page was last browsed (in round brackets). The month is provided in the language of the 

article. 

For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of sources 

and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one is the 

footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  
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