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RECONSTRUCTION OF THE HISTORY
OF THE NABATAEANS ACCORDING
TO THE EVIDENCE OF ANCIENT NARRATIVE SOURCES
The article is dedicated to the consideration of the problem of comparing the data of two ancient
authors, contemporaries of Emperor Augustus, Strabo and Diodorus Siculus, about the Nabataeans.
Studying of the history of the Nabataeans in the context of their contacts with neighboring states
and nomadic Arab tribes, determining the degree of influence of the Hellenistic culture on the
Nabataean, as well as clarifying the role of the Nabataean kingdom in the historical processes taking
place in the Middle East, are important for the reconstruction of a complete picture of the history of
Western Asia in antiquity. The history of the Nabataeans, which can be reconstructed basically from
Greek, Roman, and Jewish sources, is the history of the contacts of the Nabataeans with other
peoples. However, the available sources suggest a view of the Nabataean society from the outside,
by people who were not the Nabataeans, so they are able to cover only a part of the Nabataean
history. The works of any Nabataean authors have not reached us, and the epigraphic, numismatic
and archaeological sources found do not allow filling in the gaps in the history completely. There are
two reports about the Nabataeans, the first of which reflects the events of the end of the 4th century
BC, and the second shows the end of the 1st century BC. These data allow tracing changes in the
way of life of the Nabataean society. Both stories belonged to the contemporaries of the emperor
Augustus: the first one belongs to Diodorus of Siculus, and the second one – to Strabo. In the course
of the research, an attempt was made to compare the testimonies of two ancient authors and, on
their basis, to determine the peculiarity of the development of the Nabataean society. Based on the
narrative sources, it had been established, that the authors used different sources while writing their
works. However, these two written sources allow coming to the most important conclusion
confirming the amazing development of the Nabataean society and culture: the Nabataeans had
passed from a nomadic lifestyle to a settled one during two centuries.
Keywords: Nabataeans, Diodorus, Strabo, narrative sources, nomads, historical source
The history of the Nabataeans, which can be reconstructed from Greek, Roman, and Jewish sources, is
the history of the contacts of the Nabataeans with other peoples. However, the available sources suggest
a view of the Nabataean society from the outside, people who were not the Nabataeans, which ultimately
leads to coverage of only part of the Nabataean history. The works of Nabataean authors have not reached
us, and the found epigraphic, numismatic and archaeological sources do not allow to completely fill
in the gaps in the history. That is why every mention is valuable, even point evidence, which forces a thorough
collection and analysis of all available information.
The historiographic base of the research was the works of such scientists as G. W. Bowersock1,
A. Negev2, R. McLaughlin3, K. Al-Bashaireh4 and others.
1

Bowersock, G. W. (1971). A Report on Arabia Provincia. The Journal of Roman Studies, 61, 219-242;
Bowersock, G. W. (1994). Roman Arabia. Cambridge.
2
Negev, A. (2005). Archaeological Encyclopedia of the Holy Land. N.Y.; Negev, A. (1979). The Nabataeans
and the Provincia Arabia. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel
der neueren Forschung, hrsg. von Hildegard Temporini und Wolfgang Haase. Berlin-New-York.
3
McLaughlin, R. (2010). Rome and the Distant East: Trade Routes to the Ancient Lands of Arabia, India and China. N.Y.
4
Al-Bashaireh, K. S. (2008). Chronology and Technological Production Styles of Nabataean and Roman Plasters
and Mortars at Petra (Jordan). Tucson.
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The first written sources about the Nabataeans in the ancient narrative tradition date back to
the Hellenistic era. Sufficiently detailed information about the Nabataeans contains two works: one belongs
to Diodorus Siculus, and the second to Strabo1. Despite the fact that these authors lived approximately
at the same time (Strabo wrote his work several decades later), their stories about the Nabataeans are
fundamentally different: Diodorus wrote about the Nabataeans as the nomadic people2, and Strabo showed
them as already a settled population3. The reason for this was in the sources that the authors used when
compiling their works. Diodorus used the testimony of the ancient Greek historian Hieronymus of Cardia,
which was the earliest historical description of the Nabataean population known today. Strabo, having
familiarized himself with the available data on the Nabataeans from the later Hellenistic author
Agatharhides of Cnidus, also possessed information contemporary to him, obtained from an eyewitness
who visited the Nabataean capital, Petra.
Thus, although Diodorus and Strabo lived at the same time, they left two completely different
descriptions of the Nabataeans, one of which reflected their life at the end of the 4th century BC, the second
showed the end of the 1st century BC. This allows to find out how the way of life of the Nabataeans changed
over three centuries.
Diodorus wrote that in 312 BC Antigonus I Monophthalmus, a former general of Alexander the Great,
decided to annex the territories in Syria and Phenicia “the lands of the Arabs, called the Nabataeans” (“ἐπὶ
τὴν χώραν τῶν Ἀράβων τῶν καλομένων Ναβαταίων”4). Antigonus dispatched Athenaeus, one of his officers,
at the head of an army of 4,000 infantry and 600 horsemen, so that he, catching the “barbarians” unexpectedly,
led away their herds of cattle. Athenaeus had information that the Nabataeans gathered annually for the
festival, leaving their old men, women and children in shelter in a certain rock (“ἐπὶ τινος πέτρας”5), which
was described as powerful and without any enclosing walls, and it was a natural fortification. Athenaeus
waited for the festivities and at night he approached with an army to the rock from the western side. Catching
the Nabataeans by surprise, Athenaeus interrupted some of them, took some captives, and also took an
impressive amount of their property – incense, myrrh and silver. Having departed at dawn, he and his army
hastened to retreat as far west as possible, fearing the persecution of the returning Nabataean men. Athenaeus
set up a camp, believing that he was safe, but the Nabataeans followed him and at the first opportunity
attacked the offender's camp, killed almost all the infantry and part of the cavalry. Returning to the rock, the
Nabataeans composed a letter in “Syrian letters” (“ἐπιστολὴν γράψαντες Συρίοις γράμμασι”6), addressed to
Antigonus, which contained an accusation against Athenaeus7. In response, Antigonus lied, claiming that his
officer had acted contrary to his orders, apparently wishing by this explanation to return the disposition of
the Nabataeans and use it in the next attack. The Nabataeans pretended to be satisfied with the king’s
response, however, in turn, they took precautions, placing watchmen on their territory in case of another
sudden invasion.
Antigonus, believing that he had again returned the trust of the Nabataeans, sent another expedition,
led that time by his son Demetrius I Poliorсetes, whose aim was to compensate for the failure of Athenaeus
and take revenge on the Nabataeans. That time, Antigonus’s plan initially failed, as the guards immediately
reported the invasion of the Greeks with a series of signal lights, and the Nabataeans met Demetrius with a
garrison lined up in front of the rock. At the same time, they hid their herds in various shelters in the deserts,
where the Greeks could not reach. Thus, Demetrios’s enterprise failed. Subsequently, the Nabataeans sent
him a message, which contained simple truths: the Greeks have no point in waging war with people who have
neither water, nor grain, nor wine, who do not live like the Greeks and do not want to be their slaves. After
negotiations, Demetrius agreed to leave, taking captives and some gifts8.
The given evidence was the first appearance of the Nabataeans in ancient narrative tradition. However,
it is still not known how long they had already been staying in the region where the Greeks discovered them.
G. W. Bowersock believed that there was no convincing basis for identifying the Nabataeans with the
‘Nebayot’ tribe of the Old Testament or with peoples bearing similar names that were mentioned in Assyrian
1

Evenari M. (1982). The Negev: The Challenge of a Desert. Cambridge, 18.
Diodorus Siculus (1993) The Library of History: in 12 vol. Trans. from Greek. Cambridge, 1933, 10, 2.48-49; 19.94-100.
3
Strabo (1854-1885). Geography of Strabo: in 3 vol. London, 16.4.21-26, C 779-84.
4
Diodorus Siculus (1993) The Library of History: in 12 vol. Trans. from Greek. Cambridge, 1933, 10, 19.94.1.
5
Ibid,19.95.1.
6
Ibid, 19.96.1.
7
Ibid.
8
Ibid, 19.98.1.
2
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sources1. Until 312 BC the history of the Nabataeans seemed extremely vague, and the reconstructions that
exist were not convincing enough.
Nevertheless, the testimony of Diodorus about the Nabataeans, the source of which was the work of
Alexander the Great’s officer, Hieronymus of Cardia, allowed to some extent recreate the picture of their way
of life at the end of the 4th century BC. The evidences also allowed to judge an important fact: the Nabataeans
at that time were already literate and knew the written language, in any case, there were scribes among them
who composed the message to Antigonus in “Syrian letters”, using, apparently, the Nabataean form of
Aramaic writing2. Inscriptions dating from a later time indicate that the Nabataeans communicated in their
own dialect of Aramaic.
At the time when Demetrius undertook the unsuccessful expedition against the Nabataeans in southern
Palestine, as Diodorus reported, the Nabataeans lived in the open air in the wilderness, which they considered
their home. Their territories were unsuitable for a sedentary lifestyle, since there were no conditions for
successful agriculture or craft. The Nabataeans were guided by the custom that it was forbidden to have a
garden, field or house, in order to exclude any kind of dependence. They had only camels and sheep, moving
with their flocks from place to place in search of new pastures. According to Diodorus, the Nabataeans were
few in number, but at the same time they were richer than the rest of the inhabitants of the deserts. This was
due to the fact that the Nabataeans were able to take control of the overland trade routes, along which incense
and spices were supplied, and South Arabia and the East traded with the Mediterranean countries3. That
means that all trade of South Arabia and the East with the Mediterranean was completely dependent on the
Nabataeans and their overland routes4. It can be assumed that during the first years of the reign of Antigonus,
this trade route passed to the north to Transjordan, then to the west to Gaza5. By becoming intermediaries in
international trade, the Nabataeans thereby acquired a reliable source of income, which later had a decisive
influence on the course of their historical development.
According to the testimony of Diodorus, the Nabataeans at the end of the 4th century BC led a nomadic
lifestyle, engaged in intermediary trade, exchanged goods, knew cattle breeding. The unfavorable climate of
the desert region protected them from the Persians and the troops of Alexander the Great. Despite the fact
that strong states of the Seleucids and Ptolemies were formed in the neighborhood, the Nabataeans retained
their independence.
Diodorus’s testimonies made it possible to assert that the Nabataeans at the dawn of their history
operated with robberies, then exchanged goods, they also knew cattle breeding6. An extremely unfavorable
climate protected them from the Persians and the troops of Alexander the Great, besides, Arabia was located
between the kingdoms of the Seleucids and the Ptolemies, which, nevertheless, did not prevent the
Nabataeans from maintaining their independence.
The ancient city of Petra, carved into the rock, was the capital of the Nabataean kingdom and was
located in a ring of sandstone mountains in the desert southwest of modern Amman, 50 miles to the south of
the Dead Sea in Jordan7. The sources have preserved a lot of testimonies about that city. Before the arrival of
the Nabataeans, that territory was the part of two states: Edom and Moab (about 1300-600 BC)8.
Diodorus reported that the Nabataeans lived in a large rock, which had only one guarded approach,
thus being a natural huge fortress9. It was possible to get there only along one narrow path, on which several
people could hardly disperse. In addition, the Nabataeans had a large asphalt lake, and trade in that raw
1

Bowersock, G. W. (1994) Roman Arabia. Cambridge, 35.
Ibid, 15.
3
Diodorus Siculus. (1993) The Library of History: in 12 vol. Trans. from Greek. Cambridge, 1933, 10, 19.94.5;
Young, G. K. (2003). Rome's Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy, 31 BC-AD, 305. London,
85-86; Al-Bashaireh, K. S. (2008) Chronology and Technological Production Styles of Nabataean and Roman
Plasters and Mortars at Petra (Jordan). Tucson, 157.
4
Young, G. K. (2003). Rome's Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy, 31 BC-AD, 305. London,
85-86; Al-Bashaireh, K. S. (2008). Chronology and Technological Production Styles of Nabataean and Roman
Plasters and Mortars at Petra (Jordan). Tucson, 157.
5
Bowersock, G. W. (1994) Roman Arabia. Cambridge, 15.
6
Al-Bashaireh, K. S. (2008) Chronology and Technological Production Styles of Nabataean and Roman Plasters
and Mortars at Petra (Jordan). Tucson, 157.
7
Haughton, B. (2007). Hidden History: Lost Civilizations, Secret Knowledge, and Ancient Mysteries. N.Y., 24.
8
Al-Bashaireh, K. S. (2008) Chronology and Technological Production Styles of Nabataean and Roman Plasters
and Mortars at Petra (Jordan). Tucson, 156.
9
Diodorus Siculus (1993) The Library of History: in 12 vol. Trans. from Greek. Cambridge, 1933. Vol. 10, 2.48-49.
2
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material brought considerable income. However, “the water in the lake was not drinkable and there was no
fish in it”. In Petra, the Nabataeans stored accumulating goods, which were later sent to Gaza which was the
center of their redistribution1. How that city came under the rule of the Nabataeans is still unclear. Perhaps
they conquered Petra from its most ancient population the Edomites, the tribes of the Semitic language group,
who were referred to in the Bible as the owners of those territories2. However, architecture of Petra was
undoubtedly a merit of the Nabataean culture3.
It was also worth mentioning the information about Petra by Josephus Flavius. He pointed out that the
Nabataeans considered the city of Petra as their metropolis4, and the “king” Rekem is considered the founder
eponym: “... there was a Rekem, after which the most outstanding city of Arabia was named, which is still
called by the name of its royal Arab founder Rekem, while the Greeks know this city as Petra”5.
From the descriptions of the city of Petra, we turned to the testimonies of Strabo. He described the
Nabataean capital of the late 1st century BC6. His story about Peter as the so-called “Rock” of the Nabataeans
contained the information that it was located on a smooth and level place, surrounded by a rock. From the
outside, the city was a steep wall, and inside there were water springs suitable for consumption. The area
around the city walls was mostly deserted, especially towards Judea7. Petra also had a good irrigation system.
That could be concluded from the testimony of Strabo, who mentioned the distribution of fruits in the local
market, even the presence of orchards8. He also spoke of the abundance of imported goods, which indicates
that in the 1st century BC the Nabataeans continued to maintain an active foreign trade.
Strabo also wrote that Petra had an excellent administrative structure, which was admired by his friend
and informant [18, p. 33]9. There were many Romans and other foreigners in it, and “the strangers were in
litigation with each other and with the citizens, but the citizens never accused each other in court, but lived
among themselves in complete peace”10. In the courts of Petra, litigation was conducted among foreigners,
since the Nabataeans were so peaceful people that they rarely got involved in litigation, probably because
they believed each other's word, like Chinese merchants. Probably, however, here we were dealing with some
exaggeration, and the Nabataeans avoided bringing internal conflicts to the attention of everyone.
Thus, Petra was the largest political and cultural center of North Arabia11. In addition, it was also
the most important caravan station in front of Gaza on the way from India and in general from the South
to the Mediterranean12. The trade of Arabia and India with the countries of the Mediterranean basin went
along the caravan road leading from Leuke Kome through Petra13.
So, the difference in the way of life of the Nabataean society between the end of the 4th century BC
and the 1st century BC was huge, that can be explained by the various sources that Diodorus and Strabo used.
However, with two starting points, it is difficult to connect and trace the process of change. No information
that would describe the events of more than two centuries has survived to this day, however, the available
evidence allowed to confidently speak about the intensive development of the Nabataean culture in general,
as well as its spread to nearby territories. The campaigns of Antigonus guaranteed the presence
1

Young, G. K. (2003). Rome's Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy, 31 BC-AD, 305. London,
85; Haughton, B. (2007). Hidden History: Lost Civilizations, Secret Knowledge, and Ancient Mysteries. N.Y., 24.
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of the Nabataeans in Transjordan at the end of the 4th century BC. In the middle of the 3rd century BC they
were seen to the north in the regions of Hawran, which was to be as important territory of the Nabataean
kingdom in the north as the capital of Petra in the south. In the period from the end of the 4th century BC to
31/30 BC there was a huge breakthrough in the development of the Nabataean culture under the external
influence of the Hellenistic world, the Nabataeans had passed from a nomadic to a settled lifestyle during
two centuries.
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The article highlights the influence of social disciplining carried out by the authorities and the
churches in the late XVIII – early XX centuries on the Right–Bank Ukraine, which led to the
destruction of the culture of interconfessional relations that had historically been developed in
the region. The issue of interconfessional relations on the Right–Bank today is not a sufficiently
researched topic in both Ukrainian and Western historiography. The study is based on the works
of those authors who in their research touched the question of interconfessional relations in the
region, periodicals published in the study period, and memoirs of contemporaries who witnessed
and participated in interconfessional relations in the region. Inhabitants of the Right–Bank
Ukraine – and it was a multinational and multi-religious region during the late XVIII – early XX
centuries – had a vague religious identity due to the long historical experience of cohabitation of
different Christian denominations and frequent transitions from one Christian rite to another,
which affected interconfessional relations in the region. The Russian Empire, which was not
satisfied with this order of things, sought to strengthen the boundaries of denominations to
ensure the hegemony of the dominant Orthodox Church in the region through many methods that
can be called the social disciplining. This term that was introduced by German historiography in
the second half of XX century and means purposeful education in the society of certain norms of
behavior and ideas of worldview initially not peculiar to it, through the edition of legal acts and
carrying out of explanatory work. Such policy by the state-supported Orthodox Church have led
to the social disciplining of the believers by the clergy of other denominations in the region in
response and, ultimately, to the destruction of the blurred denominational identity of the region's
residents and increased tensions between local denominations. Social discipline on the Right–
Bank in the late XVIII – early XX centuries is an example of a failed interconfessional state policy,
which worsened interconfessional relations and influenced the worldview of those public and
political figures who were not pro-imperial, but did not ensure the unconditional dominance of
the Orthodox Church in the region. This study can be a theoretical basis for the development of
legislation in the field of interconfessional relations.
Keywords: interconfessional relations, Right-bank Ukraine, social discipline, religious culture,
confession
Правобережна Україна у складі Російської імперії впродовж кінця XVIII-початку XX ст. була
багатонаціональним і багатоконфесійним регіоном. Через часті переходи із однієї християнської
традиції в іншу, зумовлені політичним тиском, значна кількість населення регіону мала розмиту
релігійну ідентичність, що послідовно руйнувалася через процес укріплення конфесійних меж, який
здійснювався церквами та владою за допомогою так званого соціального дисциплінування.
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Термін «соціальне дисциплінування» отримав розповсюдження у роботах західних та
українських вчених, які намагаються у дослідженнях історії європейських суспільств застосувати
соціологічний підхід. Цей термін означає прищеплення певних норм світогляду і поведінки
суспільству, початково йому не властивих, своєрідне «виховання» за допомогою суспільних
інститутів – держави, церкви, школи та ін. Соціальне дисциплінування застосовувалося і
в міжконфесійних відносинах для консолідації релігійних спільнот зсередини та вироблення
«програмованого» ставлення до інших релігійних спільнот.
Термін «соціальне дисциплінування» поширивсяв науковому обігу у ХХ ст. завдяки
німецькому досліднику Герхарду Острайху1 на основі робіт Макса Вебера2. Серед українських вчених
до цього терміну у своїх працях звертався С. Каріков, говорячи про конфесіоналізацію у Німеччині3,
а стосовно української релігійної історії П. Єремєєв застосував цей термін щодо процесів
на Слобожанщині у ХІХ ст. у середовищі старообрядців4, які намагалися консолідувати та зберегти
від зникнення власні громади під натиском панівної православної церкви.
У цій статті під терміном «соціальне дисциплінування» ми маємо на увазі комплекс заходів,
спрямований на укріплення меж релігійних конфесій Правобережної України, зокрема шляхом
вироблення ставлення до своєї та інших конфесій за моделлю протиставлення свій-чужий. Ці заходи
включали в себе роз’яснювальну роботу, освітню, видавничу діяльність й ухвалення юридичних
актів, які мали вплив на перебіг соціального процесу конфесіоналізації та здійснювалися як
державою, що була зацікавлена у чіткому розмежуванні релігійних спільнот, так і християнськими
спільнотами регіону, які не хотіли втрачати своїх вірян.
Абсолютна більшість населення Правобережної України, яка у результаті другого та третього
поділів Речі Посполитої увійшла до складу Російської імперії, належала до трьох віросповідань:
римо-католицького, уніатського (греко-католицького) та православного. Це досить умовний поділ,
оскільки місцева релігійна культура носила змішаний характер, а тому межі трьох «конфесій»
значною мірою були розмитими. Така ситуація була викликана не тільки тривалим співжиттям
кількох християнських конфесій поряд упродовж кількох століть, але і тим, що в останні десятиліття
перед анексією Російською імперією та у перші десятиліття ХІХ ст. низка мешканців регіону встигла
кілька разів поміняти конфесійну приналежність.
Ще однією причиною такої ситуації був характер релігійної культури Правобережжя. Система
освіти для селян, які складали абсолютну більшість населення регіону до 1861 р., майже не діяла через
те, що селяни мали відбувати панщину до шести днів на тиждень, а тому праця їхніх дітей була
цінною як помічників у власному господарстві. Про це, описуючи труднощі запровадження освіти
серед селян, писали у 1861 р. «Київські єпархіальні відомості»5. Але і після скасування панщини
селяни не бачили сенсу вкладатися в освіту своїх дітей, не вбачаючи практичного застосування її
результатів у господарстві, адже освіта вимагала значних фінансових вкладень батьків, які переважно
залишалися убогими6.
У таких умовах релігійна культура не могла і, здебільшого, не носила серед селян осмислений
характер, заснований на вивченні догм, натомість її осердям була народна обрядовість. На цьому рівні
миряни всіх трьох обрядів мали низку спільних культів. Це, зокрема, стосувалося спільного вшанування
представниками трьох обрядів тих самих ікон. Такі ікони існували в містах Тиврів7, Бердичів8, Почаїв
та Летичів, до них здійснювалися так звані «відпусти» – особливі паломництва, причому практика
відпустів була характерна для всіх трьох обрядів регіону у першій половині ХІХ ст.
Schulze, W. (1987). Gerhard Oestreichs Begriff «Sozialdisziplinierung in der frühen Neuzeit». Zeitschrift
für Historische Forschung. No. 3, 265–302.
2
Вебер, М. (2018). Протестантська етика і дух капіталізму. Наш Формат.
3
Каріков, С. А. (2017). Лютеранська конфесіоналізація в Саксонії в 1525-1580 рр. Харків: НУЦЗУ, 251.
4
Єремєєв, П. (2016). Соціальне дисциплінування як фактор посилення сектантських рис у релігійних спільнотах
(на прикладі старообрядницьких общин Харківщини ХІХ-початку ХХ ст.). Історія релігій в Україні:
Науковий збірник, 26, 388-398.
5
Киевские епархиальные ведомости (1861). Школы при сельских церквях Киевской епархии, 4, 15 апреля,
часть вторая неофициальная, 114.
6
Там само, 119.
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Бучковський, О. (2020). Сторінки історії: ікона Матері Божої Тиврівської. Католицький Медіа-Центр
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У низці випадків представники одного обряду мали повагу до святинь іншого обряду, як,
наприклад, проскурівські католики, які з пошаною ставилися до місцевої ікони Богородиці, яка
колись була уніатською, а після оправославлення місцевого уніатського храму Різдва Богородиці
стала православною1. Причому майже всі названі ікони були іконами Марії, що дає підстави зробити
висновок, що культ Діви Марії був спільним спочатку для трьох обрядів, а після скасування
уніатства – для двох найчисленніших християнських обрядів регіону – православ’я та римокатолицизму. Також траплялися випадки спільного вшанування ікон православними й католиками
у другій половині ХІХ ст. у таких містах регіону, як Тарноруда, Брацлав і Любар2. Це відбувалося і
після значних зусиль держави, спрямованих на чітке розмежування конфесій регіону. Навіть після
ліквідації одного з трьох обрядів регіону – уніатського в 1839 р. (хоча деякі осередки уніатства
у регіоні опиралися оправославленню впродовж 1840-х рр.), у другій половині ХІХ ст. певні обрядові
дійства, передусім католицькі фести, залучали до свого відправлення інших християн регіону,
зокрема православних3.
Варто додати, що ще в першій половині ХІХ ст. до заборони з боку держави представники
духовенства різних християнських обрядів на Правобережжі відвідували храми різних конфесій та
виголошували там проповіді4. Щоправда, це стосувалося, у першу чергу, уніатів та римо–католиків.
Окрім цього, не тільки селяни, але й подекуди православні священики не були обізнані з тонкощами
православного обряду, або не мали всіх необхідних богослужбових книг та інструкцій, а тому могли
неправильно з точки зору тодішніх правил здійснити той чи інший обряд. З цього приводу
«Подільські єпархіальні відомості» у № 1 за 1862 р. писали, що рідко яка парафія у Подільській
єпархії має повний перелік богослужбових книг, і закликали священиків наголошувати парафіянам
на важливості того, щоб вони жертвували не на церковне начиння, а на книги5.
Через необізнаність з боку деяких православних священиків щодо здійснення обрядів і
таїнств іноді доходило до курйозних випадків. Так, «Подільські єпархіальні відомості» у № 1
за 1865 р. писали про те, що один із священиків єпархії, не знаючи порядку хрещення, тричі
охрестив єврея, який хотів прийняти православ’я6. У зв’язку з цим Подільська консисторія
циркулярно вимагала від настоятелів кожного храму єпархії мати правила підготовки іновірців
до прийняття християнської віри7.
Ще однією особливістю регіону було поширене явище міжконфесійних шлюбів. До 1828 р.
у міжконфесійних шлюбах, наприклад між католиками і православними, дітей виховували
у віросповіданні за вибором батьків, а з 1828 р. згідно із законом у міжконфесійних шлюбах дітей
мусили виховувати виключно у православному віросповіданні8. Постійному спілкуванню
представників різних обрядів також сприяло існування такого явища, як панський (шляхетський) двір,
де селяни–некатолики служили землевласнику–католику і, у деяких випадках, наверталися
у католицизм, на що звертав увагу І. Кулжинський9 – російський чиновник, який у 1830-х рр. був
директором Луцької чоловічої гімназії на Волині.
Єсюнін, С. (2018). Сторінки історії православної церкви у місті Хмельницькому: храм Різдва Богородиці.
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Подольские епархиальные ведомости (1865). Потверждение Духовенству о точном соблюдении правил,
относительно приготовления иноверцев-нехристиан к принятию христианской веры, 1, 01 января, часть первая
официальная, 25.
7
Там само.
8
Bobrowski, T. (1900). Pamiętniki Tadeusza Bobrowskiego: w 2 t. Lwów: Nakładem Funduszu testamentowego, 1, 417.
9
Пушкар, Н. (2021). Тадеуш Чацький з русофільських позицій І. Г. Кулжинського в його спогадах про Волинь.
Володимир-Волинський історичний музей <http://volodymyrmuseum.com/naukovi-statti/206-tadeush-chatskyy-zrusofilskykh-pozytsiy-i-h-kulzhynskoho-v-yoho-spohadakh-pro-volyn> (2021, квітень, 12).
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Російська держава з кінця XVIII і до початку ХХ ст. доклала значних зусиль для того, щоб
зруйнувати такі відносини між конфесіями регіону і замкнути й обмежити їх одна від одної. У першу
чергу, об’єктом зусиль держави стала уніатська церква регіону, яка була джерелом поповнення як
римо-католицької, так і православної церкви завдяки поєднанню східного обряду з підпорядкуванням
Риму. Так, за правління імператорів Павла І та Олександра І була видана низка юридичних актів,
спрямованих на розрив зв’язку уніатства з католицизмом. Зокрема, у 1810 р. було заборонено
вступати римо-католикам до уніатського василіянського чернечого ордену1.
Оскільки уніатська церква регіону часто сприймалася як частина римо-католицької, а не як
окрема конфесія, про що писали у своїх мемуарах і поляки 2, і росіяни3 у першій половині
ХІХ ст.,держава не тільки заборонила вдруге – у 1827 р. (бо указ вочевидь не виконувався) римокатоликам вступати до василіянського ордену4, але й розділила римо-католицьку колегію – вищий
орган управління римо-католицькою та уніатською церквами імперії – на два департаменти у 1804 р.,
формально урівнявши уніатів з римо-католиками.
Своєрідним «апогеєм» соціального дисциплінування уніатської церкви на юридичному рівні
стало її повне інституційне відокремлення в Російській імперії від римо-католицької церкви і
створення у 1828 р. окремої уніатської колегії для цієї церкви.
Інституційне відокремлення уніатської церкви у західних губерніях імперії загалом і
на Правобережжі зокрема супроводжувалося знищенням обрядових особливостей цієї релігійної
спільноти. Таким чином влада намагалася «очистити» спочатку уніатство, відокремивши його від
католицизму, а потім ліквідувавши уніатську церкву регіону і вливши її до складу православної
у 1839 р. Серед іншого, здійснювалися спроби очистити нові православні церкви від залишків
латинства. Так, наприклад, встановлювались іконостаси, а також була здійснена невдала спроба
заборонити встановлювати хрести на в’їздах до населених пунктів5.
Інституційне соціальне дисциплінування уніатства, здійснюване «згори», було штучним і
практично не супроводжувалося обрядовою конфесіоналізацією «знизу» шляхом відокремлення
на рівні обрядів. Навпаки, держава у 1828-1839 рр. через юридичне регулювання здійснювала
зближення обрядів уніатської церкви з православною напередодні її поглинання останньою.
Конфесійне соціальне дисциплінування держави, яке виражалося у низці заборон для
неправославних та посиленні православ’я за рахунок інших конфесій, наштовхнулося на зворотній
процес – соціальне дисциплінування парафіян на місцях священиками шляхом прищеплення їм
конфесійної свідомості, що призводило у багатьох випадках до ігнорування владних приписів.
Дослідниця історії уніатської церкви на Правобережжі В. Лось наводить низку прикладів того, як
уніатське духовенство здійснювало роз’яснювальну роботу з метою вберегти уніатів від переходу
у православ’я та повернути назад в унію новонавернених уніатів. Наприклад, у Дубнівському повіті
Волинської губернії в 1798 р. завдяки такій контрмісіонерській діяльності василіян було повернуто
із православ’я назад в унію 25 парафій6. Це спричинило видання указу Святішого Синоду від 1 лютого
1800 р. «Про неповернення в унію людей приєднаних до православної віри»7.
Білик, В. (2011). Урегулювання правового становища василіанських монастирів у Правобережній Україні
наприкінці XVIII – у 30-х рр. XIX ст. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі
Українки. Серія: Історичні науки, 23, 40.
2
Jełowicki, A. (1839). Moje wspomnienia. Paryż: Wydanie Aleksandra Jełowickiego i spółki, xięga pierwsza, 301.
3
Долгоруков, И. (1870). Славны бубны за горами или путешествие мое коекуда 1810 года. Москва: Издание
императорскаго Общества Истории и Древностей Российских при Московском университете, 355.
4
Білик, В. (2011). Урегулювання правового становища василіанських монастирів у Правобережній Україні
наприкінці XVIII – у 30-х рр. XIX ст. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі
Українки. Серія:Історичні науки, 23, 40.
5
Желізняк, В. М. (2013). Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914 рр.
(на матеріалах Волинської губернії): дисертація на здобуття ступеня кандидата історичних наук.
Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 143.
6
Лось, В. (2013). Уніатська Церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII-першій половині XIX ст.:
організаційна структура та культурно-релігійний аспект. Київ: Видавництво Національної бібліотеки
України ім. В.І. Вернадського, 207.
7
Білик, В. (2010). Врегулювання правового становища Греко-уніатської церкви у Правобережній Україні
в кінці ХVІІІ-першій чверті ХІХ ст. Наукові записки Національного університету "Острозька академія".
Серія: Історичне релігієзнавство, 2, 14.
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Одним із напрямків соціального дисциплінування у середині ХІХ ст. для православного
духовенства, низка представників якого мала нечітку конфесійну ідентичність, стало викривальне
богослов’я1. Воно викладалося у період 1823-1869рр. у Київській духовній академії і мало на меті
«викривати», що випливає із самої назви, всі неправославні конфесії християнства та всі інші релігії
загалом, а також стверджувати майбутніх священиків в істинності тільки православної церкви2.
Це було пов’язано з еклезіологічним та сотеріологічним ексклюзивізмом – впевненістю в тому,
що єднання з Богом та спасіння можливе тільки у православній церкві3.
У середині ХІХ ст., коли формально була вирішена «уніатська проблема», на її місці постає
проблема «сектантства», що проявилося у наверненні до євангельських церков православних
за народженням. Цю проблему не можна було вирішити адміністративними методами через
принципові відмінності православної і штундистської/сектантської (за термінологію держави)
релігійності – православна релігійність регіону в основі своїй була обрядовою на низовому рівні, як
вже говорилося вище, а релігійність протестантів-штундистів носила з самого початку осмислений
характер, який ґрунтувався на самостійному вивченні Біблії.
Із 1861 р. до інструментів соціального дисциплінування додалися конфесійна преса
та неможлива раніше масова освіта, яка надавалася у православних у церковно-приходських школах.
Із 1864 р. римо-католицька конфесійна освіта пішла в підпілля через урядову заборону її
функціонування, і, таким чином, християнська конфесійна освіта стала прерогативою православної
церкви.
Православна преса, своєю чергою, стала в регіоні інструментом у міжконфесійних відносинах,
спрямованим на світоглядне утвердження та зміцнення православ’я. Про це, зокрема, писали
«Подільські єпархіальні відомості» у № 1 за 1865 р. У виданні стверджувалося про намагання поляківкатоликів довести, що на Поділлі має панувати латинство, і містився заклик надсилати до редакції
матеріали, які доводять, що Поділля – «русский край», а рідна віра регіону – православна4.
Сильнішим за антилатинство у релігійному питанні був тільки владний антисемітизм. Заради
того, щоб не допустити юдеїв у думу православний російський уряд підтримав римо-католиків. При
цьому на місцевому рівні ще з 1892 р. при виборах до міських дум квота християн – православних і
католиків – була вища, ніж юдеїв, незважаючи на те, що частка населення юдеїв могла значно
перевищувати частку християн5. Подібна політика здійснювалася щодо старообрядців в першій
половині ХІХ ст., коли їм забороняли обиратися до органів міського самоврядування.
Із 1860-х рр. до наведених вище способів соціального дисциплінування додалася так звана
антисектантська пропаганда, спрямована головним чином проти пізньопротестантських течій –
штундизму, баптизму, адвентизму тощо, які поповнювалися за рахунок колишніх православних і
з цього часу почали розповсюджуватися у регіоні. З 1867 р. під керівництвом православної церкви,
яка не могла зупинити створення протестантських громад з колишніх православних, почали
видаватися книги на зразок «Изобличение штундизма»6 та низка інших, призначені у першу чергу для
православного духовенства, а також антисектантська література для широкого загалу. Частина цих
книг видавалася в Києві, бо саме українські землі імперії, зокрема Правобережжя, були центром
пізньопротестантських рухів, складених з колишніх православних.
Православна преса 1860-1910-х рр. регулярно публікувала матеріали про «сектантів» і таким
чином формувала негативне ставлення своїх читачів про протестантські громади, переважно про ті,
які складалися з колишніх православних7.
Такі самі негативні матеріали, як і про «сектантів», православна преса, зокрема «Почаївський
листок», що видавався на Волині з 1887 р. і розповсюджувався безкоштовно, публікувала і про римоБурега, В. (2019). Викривальне богослов’я у Київській духовній академії: завдання та змістовне наповнення
лекційних курсів (1823–1869 рр.) Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 17-29.
2
Там само, 17.
3
Там само, 18.
4
Подольские епархиальные ведомости (1865). Приглашение Подольскому духовенству, 1, 01 января, отдел
второй неофициальный, 2.
5
Желізняк, В. М. (2013). Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914 рр.
(на матеріалах Волинської губернії): дисертація на здобуття ступеня кандидата історичних наук.
Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 145.
6
Троицкий, И. (1891). Обличение заблуждений штундизма. Киев: Типография С. В. Кульженко.
7
Плевако, К. (2019). Відображення у часописі «Єпархіальні відомості» протестантського рух в Україні
(1907-1914 рр.). Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки, 34.
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католиків. Католики поляки та німці були проголошені «ворогами православ’я», а римо-католицизм –
«латинською єрессю»1. При цьому найбільшим центром міжконфесійної напруги була Волинь.
Ситуація дещо змінилася лише на початку ХХ ст. Зокрема, із 1905 р. у Російській імперії було
дозволено безкарно переходити (відпадати) з православ’я до інших конфесій. Це призвело
до масового відпадіння православних у трьох правобережних губерніях, передусім завдяки
переходам з православ’я у римо-католицизм внаслідок успішної католицької місії. Католицька церква
регіону збільшилася з 795 957 вірян у 1908 р. до 875 361 вірян у 1911 р., тобто за 3 роки відбулося
зростання на 79 386 вірян2. Позитивну динаміку зростання за рахунок православних також
демонстрували пізньопротестантські громади, що непокоїло Російську православну церкву.
Оскільки така динаміка втрат власних вірян особливо турбувала православне духовенство
регіону, воно скаржилося владі на місіонерство з боку католиків та протестантів. Як наслідок, влада,
попри декларовану свободу віросповідання, реагувала на це покаранням за «спокушання»
із православної віри у протестантизм,що передбачало висилку з регіону на три роки3. Крім того, влада
розробляла ряд превентивних заходів, щоб надалі запобігти переходам із православ’я.
На місіонерських з’їздах кінця ХІХ-початку ХХ ст. – 1891, 1897, 1903, 1908 рр., останній з яких
проводився у м. Києві, також неодноразово піднімалися питання «захисту» православності населення
Російської імперії, під яким розумілося стримування темпів відпадіння від православ’я
у протестантизм та католицтво. За рішенням місіонерського з’їзду 1903 р. проводилися
душеопікунські бесіди з робітниками, дружини яких через пияцтво своїх чоловіків приєднувалися
до «сектантів».
Одним із способів протидії католицизму стала повторна заборона конфесійних католицьких
шкіл у 1911 р.4. Ще раніше, у 1872 р., католицькому духовенству на Правобережжі було заборонено
наймати до себе на роботу осіб православного віросповідання5.
Дискримінаційна політика влади по відношення до неправославного населення Правобережжя
України, а також заходи соціального дисциплінування у регіоні загострили міжконфесійні конфлікти.
Так, через негативне ставлення до протестантів-українців – вчорашніх православних – та
підбурювання у деяких випадках з боку духовенства проти «сектантів» мали місце випадки побиття
колишніх православних6. Про напруженість тогочасних православно-католицьких взаємин свідчить і
відомий дослідник релігійної історії України початку ХХ ст. Г. Надтока7. При цьому роль
православного духовенства у розпалюванні міжконфесійних конфліктів полягала і в поширенні серед
вірян неправдивої інформації про інші конфесії. Певною мірою завдяки цьому народна назва
протестантів «штунди» з їхньої подачі набула лайливої конотації.
Незважаючи на зазначені дії, намагання влади та православного духовенства зміцнити межі
конфесій за допомогою соціального дисциплінування всіма способами та засобами і таким чином
«захиститися» від інших конфесій провалилося. На початку ХХ ст. межі конфесій були рухомими –
одні конфесії (протестанти і католики) зростали передусім за рахунок інших (православних), а
міжконфесійні відносини значною мірою характеризувалися змаганням духовенства різних конфесій
«за душі» мешканців регіону.
Іншим зворотним наслідком соціального дисциплінування влади та духовенста у конфесійній
сфері стало «антисектантське» налаштування діячів українського національно-визвольного руху. Так,
консерватор-католик за віросповіданням В. Липинський, який походив із Волинської губернії і
до еміграції прожив більшу частину життя на Правобережжі, писав, що «секти» (протестантські
церкви, які складалися з колишніх православних) є шкідливими для національного державотворення,
Надтока, Г. (1998). Міжконфесійні відносини в Україні на початку ХХ ст. Український історичний журнал,
5, 96.
2
Буравський, О. (2013). Римо-Католицька Церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні:
історія і сучасний стан. Українське релігієзнавство, 66, 188.
3
Надтока, Г. (1999). Діяльність православної місії в Україні на зламі ХІХ–ХХ століть. Українське
релігієзнавство, 10, 16.
4
Zasztowt, L. (1990). Polskie szkółki ludowe na Ukrainie w latach 1905-1914. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 33, 90.
5
Beauvois, D. (1997). Religie a narody w walce rosyjsko-polskiej na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1863-1914.
Przegląd Historyczny, 88, 77.
6
Павлюк, Г. (2011). Місійна діяльність німецьких баптистських проповідників на Волині в другій половині
XIX-на початку XX століття. Українське релігієзнавство, 58, 38.
7
Надтока, Г. (1998). Міжконфесійні відносини в Україні на початку ХХ ст. Український історичний журнал,
5, 96.
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бо вони «збільшують національну розпорошеність»1. Такий погляд на протестантів-українців –
колишніх православних мало відрізнявся від ставлення до них обер-прокурора Святішого Синоду
Російської православної церкви О. Побєдоносцева. Схожі переконання побутували і значно пізніше
та, навіть, притаманні окремим сучасним українцям,хоча їх витоки прямо пов’язані з політикою
соціального дисциплінування ХІХ ст.
Таким чином, конфесіоналізація, здійснювана владою Російської імперії на Правобережжі
методами соціального дисциплінування, значною мірою призвела до поступового руйнування
релігійної ідентичності мешканців краю та посилення напруги між християнськими конфесіями. Ця
політика мала довготривалі наслідки і, навіть, негативно вплинула на ставлення до неправославних
релігійних конфесій деяких діячів українського національного руху, яких важко було запідозрити
у проімперських настроях. Разом із тим владна політика соціального дисциплінування так і
не досягла поставленої мети – забезпечення безумовного домінування Російської православної
церкви на Правобережжі України.
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SECONDS IN THE RUSSIAN EMPIRE:
LEGAL, ETHICAL AND FUNCTIONAL STATUS
Микита Мар’єнко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

СЕКУНДАНТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ:
ПРАВОВИЙ, ЕТИЧНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС
The article is devoted to the definition of the legal, ethical and functional status of seconds in the
Russian Empire. With the appearance of legislative regulations governing legal responsibility for
participating in a duel in Russia of Peter the Great, the duelists, and with them their seconds, became
subjects of criminal procedure. It was fixed in several documents: in Artikul voinskiy (Military
regulations) (1715), Patent o poedinkah i nachinanii ssor (Duels and quarrels patent) (1716),
Manifest o poedinkah (Duels manifesto) and in the chapter "O poedinkah" (About duels) of
Ulozhenie o nakazaniyah (Code about punishments) (1845). Being punished together with the direct
participants in the duel, the seconds risked their own freedom for other people's interests. During
duel encounters, the seconds acted as judges of the opponents, that, as a rule, testified to their high
moral qualities and knowledge of the ritual side of the duel. Nevertheless, some sources also
recorded cases of abuse of seconds by their duties. In such cases, they were subjected to more
severe punishment than the duelists. Pravila o razbiratelstve ssor, sluchayuschihsya v ofitserskoy
srede (The rules of solving disputes taking place in the officer`s environment) (1894) radically
changed the dueling legislation. Since then, the right to appoint a duel in a particular conflict
situation has come to belong to the Court of the Society of Officers. The seconds thus have lost an
essential part of their functions. The new dueling decree was expected only for representatives of
the officer community, which caused additional conflicts between them and civilians. The
manifestation of this conflict was the "struggle" for the creation of a dueling code, and the result
was the emergence of two dueling codes that were widely used in the civilian environment. In the
dueling codes, which appeared at the beginning of the 20th century, for the first time the rules of a
duel, including the functions of seconds, were regulated. In conclusion, the fruitfulness of studying
the activities of seconds for a deeper understanding of the phenomenon of duel is noted.
Keywords: duel, dueling legislation, dueling codes, seconds, Russian Empire.
За визначенням Ю. М. Лотмана, «дуэль» (поединок) – происходящий по определённым
правилам парный бой, имеющий целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна,
нанесённого оскорблением»1. Важливою частиною дуельних правил була присутність секундантів під
час поєдинку, які виступали в ролі суддів суперників у процесі зіткнення.
У перших двох нормативних документах, у яких йшлося про поєдинки в Росії, в «О нечинении
иноземцам никаких между собою ссор и поединков, под смертною казнию» 1702 р. та в «Уложении
Шереметева» 1702 р., секунданти не згадувались. Але вже у 1706 р., в «Кратком артикуле
Меньшикова», законодавець вперше звертає свій погляд на секундантів, які поки визначаються
як «свідки». Зокрема, в цьому документі говорилось про таке бажання законодавця, щоб секунданти
прагнули до примирення суперників, а в разі невдачі повідомляли про дуель на варту2.
Лотман, Ю. М. (2011). Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII-начало XIX века).
Санкт-Петербург: Искусство-СПБ, 164.
2
Див. за Шендзиковский, И. А. (1885). Конспект лекций по истории русского военно-уголовного
законодательства. Санкт-Петербург, 40.
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Варто сказати, що «Краткий артикул Меньшикова» не був затверджений Петром І, і мав
тимчасовий характер.
Найбільш докладно відношення законодавця до поєдинків у петровську добу було
відображено в «Артикуле воинском» 1715 р. і в «Патенте о поединках и начинании ссор» 1716 р.
У 140-му артикулі першого документу вказувалось, що секунданти (також їх називали
«посредственниками») повинні отримувати таке ж покарання, як і дуелянти1. А покарання було
максимально суворим: «… как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен,
хотя из них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены от того отойдут»2. Більш
змістовно про покарання учасників поєдинків йшлося в «Патенте о поединках и начинании ссор».
За сам факт домовленості про дуель для секундантів (тут їх вже називали «посредниками»)
передбачалось наступне покарання: «… от всех своих чинов и достоинств отставлен, и наперед
за негодного объявлен, а потом по имению его денежный штраф взять и по состоянию дел десятая,
шестая, а по крайней мере третья часть имения его отписана имеет быть»3. В разі, якщо справа
доходила безпосередньо до дуелі, то всім учасникам події призначалась смертна кара4, однак був і
один виняток: якщо супротивники самостійно приймали рішення припинити бій, то й вони, й
секунданти були зобов’язані лише сплатити «жестокий штраф»5.
Таким чином, за петровської доби за участь у поєдинку (як у якості дуелянта, так і в якості
секунданта) передбачались жорстокі міри покарання. Однак варто мати на увазі, що поєдинки у той
час відбувались нечасто (відомо лише про три дуелі в ці роки) і не карались настільки суворо, як це
передбачалось законом. Ці обставини дозволяють вважати слова прусського дипломата І.
Фоккеродта цілком справедливими: «… Петр 1-й ни при одном своем Указе не нашел такой
покорности, как при запрещении поединков, да и по сю пору никто из Русских Офицеров
не подумает требовать удовлетворения в случае безчестия, нанесенного ему равным лицом, а строго
следует предписанию Указа о поединках, повелевающего оскорбленной стороне подавать
в подобных обстоятельствах жалобу, а потом виноватому всенародно просить у него прощения и
восстановить его честное имя…»6.
Наступна зміна дуельного законодавства була пов’язана з появою у 1787 р. «Манифеста
о поединках» Катерини ІІ. У жодному іншому документі не приділялось так багато уваги
секундантам (у цьому указі їх також визначали як «посредников», «примирителей»,
«подмогателей», «надежных»). Нова дуельна постанова містила в собі певне сподівання, що
секунданти зможуть стати серйозним важелем впливу на дуелянтів, для чого законодавець навіть
наділив їх відповідними повноваженнями: «… и для того посреднику и надежным дается власть,
ссорящимся, именем закона, запретить драку»7. У законі також вказувалось, що «примирителя и
посредников первый долг есть прекратить ссоры и распри и восстановить мир и тишину»8, а
за відмову супротивників битись без свідків «Манифест о поединках» передбачав окреме покарання
для дуелянтів9, що також підтверджує примирливий статус, який надавав законодавець
секундантам. Проте у випадку, якщо секундантам не вдавалось примирити суперників, вони
отримували покарання вже як учасники і винуватці дуелі10. Указ о дуэлях 1787 р., який діяв
до 1845 р., вважався найгуманнішим серед відповідних європейських законів11, але його значення
обмежується, перш за все, осмисленням дуелі та проблем захисту особистої честі як такої.
За катерининської доби, не дивлячись на більш м’яке ставлення законодавця до поєдинку, ніж
у петровський час, у джерелах фіксувалась вірогідність покарання за участь у дуелі. У цьому
відношенні показовими є два приклади.
Артикул воинский (1986). Российское законодательство X-XX веков. Москва: Юридическая литература, 4, 353.
Там само.
3
Патент о поединках и начинании ссор (1830). Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е.
Санкт-Петербург, 5, 263.
4
Там само.
5
Там само.
6
Фоккеродт, И. Г. (1874). Россия при Петре Великом. Москва, 109-110.
7
Манифест о поединках (1830). Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е. Санкт-Петербург,
22, 843.
8
Там само, 844.
9
Там само, 845.
10
Там само, 844.
11
Ливенсон (1900). Поединок в законодательстве и науке. Санкт-Петербург, 22.
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У 1777 р. відбувся поєдинок між О. Храповицьким, майбутнім секретарем Катерини II (і, до речі,
автором записок про імператрицю, які містять також інформацію про роботу над «Манифестом
о поединках»), та Окуневим, секундантом якого був поет і відомий державний діяч Г. Державін.
Спочатку секунданти змогли примирити суперників, але пізніше Хвостов, секундант О. Храповицького,
сказав, «что должно было хотя немножко поцарапаться, дабы не было стыдно» (до речі, Г. Державін
уважав, що «никакого в том нет стыда, когда без бою помирились»)1. Зрештою суперники все ж таки
«обнажили шпаги и стали в позитуру, будучи по пояс в снегу», і лише після цього секундантам вдалось
остаточно переконати дуелянтів припинити поєдинок. Після цього всі учасники «зашли в трактир,
выпили по чашке чаю, а охотники – пуншу, кончили страшную войну с обоюдным триумфом»2. Цікаві
роздуми Г. Державіна про ймовірні наслідки участі як секунданта в дуелі проти О. Храповицького,
соціальне положення якого на той час було вже доволі значним: «Что делать? С одной стороны короткая
приязнь препятствовала от сего посредничества отказаться, с другой соперничество против любимца
главного своего начальника, к которому едва только стал входить в милость, ввергало его [у своїх
«Записках» Г. Державін пише про себе в третій особі. – М. М.] в сильное недоумение»3. Для того аби
позбавитися цих сумнівів, Г. Державін вирішив порадитися зі своїм начальником обер-прокурором
І. Резановим. Не зустрівши І. Резанова вдома, Г. Державін вирушив на його пошуки за іншою адресою,
де разом зі своїм начальником зустрів і свою майбутню дружину. Поет був настільки зачарований нею,
що забув про причину свого візиту до будинку Л. Тредіяковського, де й відбувалася ця зустріч4.
Важливо, що його страхи стосувалися не закону, а, імовірніше, гніву начальника. Власне, гнів
начальника міг призвести до кримінального покарання. Слова І. Долгорукова «… законы и у нас
подобны, как некогда сказал мудрый Солон, паутине, в которую попадает комар, а крупная муха сама
её прорывает»5 точно характеризують зображену ситуацію.
У 1785 р. відбулася дуель між Г. Ржевським та Даниловим. Ось як про цю подію писав
І. Долгоруков, секундант першого: «Погода была прекрасная, и молодые мальчики, вместо того,
чтобы съехаться в сад наслаждаться природой, условились тут же резаться и поливать зелень своей
кровью. Прекрасная забава», «… Увидели мы кровь, и, по условию, тотчас прекратили драку.
Поединщики поцеловались. Новое дурачество, и совсем ненатуральное! Я же обижен, я же ранен, и
цалуй соперника. Какое превратное понятие о сердце оскорблённом!»6. Але сам мемуарист добре
розумів, що й дуелянтів, і секундантів цілком може бути покарано: «Тогда подобные проказы
наказывались, ещё и довольно строго. Я не мог отказаться от сей услуги Ржевскому, несмотря на все
опасности, потому что в близком был с ним свойстве, да и жили вместе»7.
«Золотим століттям» дуелі в Російській імперії справедливо прийнято вважати ХІХ ст.: саме
в цей період поєдинки стали доволі поширеною формою захисту особистої честі. При цьому
відношення правителів до дуелі було різним. Роки правління Олександра І характеризувалися м’яким
відношенням до поєдинків. Ось що з приводу цього писав відомий декабрист С. Волконський: «…
в царствование Александра Павловича дуэли, когда при оных соблюдаемы были полные правила
общепринятых условий, не были преследуемы Государем, а только тогда обращали на себя
взыскание, когда сие не было соблюдено, или вызов был придиркой так называемых bretteurs; и то
не преследовали таковых законом, а отсылали на Кавказ. Дуэль почиталась Государем, как горькая
необходимость в условиях общественных»8.
Більш суворо відносились до учасників поєдинків у роки правління Миколи І та Олександра ІІ.
Показово, що в цей час саме секунданти у деяких випадках отримували більш суворе покарання, аніж
дуелянти. Зокрема, жорстоке покарання отримав корнет Алі-Гассан за дуель, у якій його суперниками
були поручик Зинов’єв і корнет Кошкін, якого було вбито на поєдинку (1840-ві рр.). Показово, що
за конфірмацією імператора той, хто вбив свого товариша по службі, залишився зовсім безкарним,
Державин, Г. Р. (1871). Записки. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота.
Санкт-Петербург, 6, 541.
2
Там само, 541-542.
3
Там само, 540.
4
Там само.
5
Долгоруков, И. М. (2004). Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни. Санкт-Петербург:
Наука, 1, 368.
6
Там само, 108.
7
Долгоруков, И. М. (1997). Капище моего сердца. Москва: Наука, 108.
8
Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста). (1901). Санкт-Петербург, 63-64.
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одного із секундантів на місяць ув’язнили у фортеці, а от другому секунданту, Алі-Гассану, було
призначене таке покарання: «… по лишению всех прав состояния сослать на двадцать лет
в каторжную работу в сибирские рудники». Настільки сувора міра була мотивована тим, що АліГассан, по-перше, посварив майбутніх дуелянтів, а по-друге, як секундант, зробив все залежне від
нього для того, аби завадити примиренню Кошкіна та Зинов’єва1. У 1842 р. на поєдинку проти Ерасі
був убитий Меллер-Закомельський. Цікаво, що й у цій історії вбивця фактично залишився безкарним,
лише був відправлений на 8 місяців на покаяння до монастиря. Це обумовлювалося тим, що Ерасі був
змушений прийняти виклик Меллер-Закомельського. Зате Нікітіну, одному із секундантів, було
призначено чотиримісячне ув’язнення у фортеці, а Мамонтов, який сприяв проведенню поєдинку, був
розжалуваний у солдати й переведений в інший полк2. Як бачимо, настільки сувору кару секунданти
отримували лише в окремих випадках. Тоді, коли вони не порушували принципи честі, покарання
були м’якішими. Так, К. Данзас, секундант О. Пушкіна, був витриманий на гауптвахті у фортеці
протягом двох місяців3, а князь О. Васильчиков та М. Глєбов, секунданти М. Лермонтова та
М. Мартинова, були повністю помилувані: «… князя Васильчикова и корнета Глебова простить,
первого во внимание к заслугам отца, а второго по уважению полученной тяжелой раны»4.
Приблизно до цього ж часу (1840 р.) відноситься джерело, яке варто вважати свого роду
унікальним. Так, після першої дуелі М. Лермонтова проти Е. де Баранта, секундант поета О. Столипін
написав лист голові Третього Відділення О. Бенкендорфу, в якому містились наступні слова: «…
несколько дней тому назад узнав, что Лермонтов арестован и предполагая, что он найдет
неприличным объявить были ли при дуэли его секунданты и кто именно, я долгом почел в то же время
явиться к начальнику штаба вверенного Вашему сиятельству корпуса и донести ему о моем
соучастничестве в этом деле. До ныне однако я остаюсь без объяснений. Может быть генерал Дубельт
не доложил о том Вашему сиятельству, или быть может и Вы, граф, по доброте души своей
умалчиваете о моей вине. Терзаясь за тем мыслию, что Лермонтов будет наказан, а я, разделявший
его поступок, буду оставлен угрызениям моей совести – спешу по долгу русского дворянина принести
Вашему сиятельству свою повинную…»5. Можна стверджувати, що у процитованому документі
відображено секундантську етику російського дворянина першої половини ХІХ ст.
У 1845 р. відбулася ще одна зміна правового статусу дуелі, зафіксована в розділі «О поединках»
Уложения о наказаниях. У новій дуельній постанові, зокрема, знайшли відображення загальні
тенденції до лібералізації кримінального законодавства, важливим проявом яких було «уменьшение
доли наказаний, направленных против здоровья осуждённого за счёт увеличения количества
наказаний по ограничению свободы»6. У цьому документі приділялась увага й секундантам. Зокрема,
вказувалось, що за невиконання секундантами усіх можливостей для запобігання поєдинку –
ув’язнення в фортеці терміном від шести місяців до одного року7, а за підбурення з їхнього боку
до дуелі – ув’язнення в фортеці терміном від чотирьох до шести років8.
У роки правління Олександра ІІ, в цілому, зберігалось помірковано суворе ставлення як
до дуелянтів, так і до секундантів. У 1859 р. за вбивство на дуелі прапорщика Шелухіна засудили його
суперника підпоручика Грицко, а також секундантів Римського-Корсакова й Крузенштерна.
Імператор визначив таке покарання: «подсудимого подпоручика Грицко разжаловать в рядовые без
лишения дворянства, а секундантов выдержать в крепости один месяц»9. Показова історія дуелі між
поручиком Д. Певцовим та корнетом Бієльським, вбитим під час поєдинку (1860 р.). Княгиня
Гагаріна, мати одного із секундантів, клопотала про помилування свого сина через підготовку
селянської реформи й потреби його присутності в маєтку. Водночас її аргументація свідчила про
належний рівень освіченості про останні поєдинки, що, вочевидь, натякає на її близькість
до високопоставлених діячів. Результатом цього клопотання для Гагаріна стала заміна тримісячного
Марков, А. Л. (1999). Поединки в русской армии. Новый часовой. Русский военно-исторический журнал, 8-9, 234.
Русская старина (1908). Дуэль Эраси с Меллером-Закомельским (Из воспоминаний старого гусара), 134, 598-603.
3
Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Подлинное военно-судное дело 1837 года. (1900). Санкт-Петербург, 145.
4
Цит. за Лермонтовская энциклопедия (1981). Москва: Советская энциклопедия, 154.
5
Державний архів Російської Федерації, ф. 109, оп. 180, спр. 104, арк. 1.
6
Ружицкая, И. В. (2015). Законодательная деятельность в царствование императора Николая I. Москва;
Санкт-Петербург: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 262.
7
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845). Санкт-Петербург, 770.
8
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845). Санкт-Петербург, 771.
9
Русские уголовные процессы (1867). Санкт-Петербург, 2, 63-64.
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ув’язнення в тюрмі на рік домашнього арешту. Певцову через кілька місяців утримання
в Шліссельбурзькій фортеці Олександром II було дароване прощення1. Однакова міра покарання була
призначена як для Лисикевича, який убив на дуелі Адамовича, так і для секундантів – Войнаровича й
Калеміна. Це було спричинено поведінкою учасників події після пострілу, «так как со стороны их
не только не было принято никаких мер предосторожности для подания немедленной помощи
раненому Адамовичу, но они бросили последнего на месте поединка, не распорядясь об оказании ему
медицинского пособия под тем предлогом, что он был убит, между тем как он был найден еще живым,
спустя довольно продолжительное время, и был привезен в госпиталь, умер уже там по истечении
двух часов, причем смерть его, по заключения медика, последовала между прочим от значительного
истечения крови». Лисикевич, Войнарович і Калемін були позбавлені дворянства, розжалувані
в рядові й піддані церковному покаянню2. Ці приклади можна продовжувати.
У 1894 р. відбулась остання, й при цьому найбільш радикальна, зміна дуельного законодавства.
Тоді були опубліковані «Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде», згідно
з якими право розглядати «конфликты чести» і в тій чи іншій ситуації призначати поєдинки стало
належати Суду товариства офіцерів. Нова постанова торкнулась і правового статусу секундантів:
«Когда поссорившиеся, согласно определению Суда, решат окончить ссору поединком, Суд общества
офицеров употребляет свое влияние на секундантов в том смысле, чтобы условия дуэли наиболее
соответствовали обстоятельствам данного случая»3. Таким чином, порушувались як приватний
характер дуелі в Російській імперії, так і широкі повноваження секундантів, які раніше самостійно
«керували» поєдинком. Однак новий указ поширювався на представників офіцерського середовища,
в той час як всі інші, відповідно до Уложения о наказаниях 1885 р. (з якими, до речі, не були узгоджені
«Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде») досі отримували покарання
за дуель. Ця ситуація призводила до додаткових конфліктів між цивільними особами і
представниками офіцерського товариства4. Своєрідним проявом цього конфлікту стала «боротьба»
за створення дуельного кодексу5. Підсумком «протистояння», яке склалося, стало створення кількох
дуельних кодексів, які використовувались у цивільному середовищі. Найбільш відомими з них стали
«Дуэльный кодекс» В. Дурасова и «Дуэльный кодекс» О. Суворіна. Варто зазначити, що в цих текстах
вперше в Російській імперії були регламентовані правила дуелі. До того основними джерелами
керівництва для поєдинків були дуельна традиція та поговір, закордонні дуельні кодекси і художня
література. У працях В. Дурасова та О. Суворіна міститься й важлива інформація щодо секундантів.
Так, перший повідомляє про обов’язкові моральні якості секунданта (чесність, неупередженість), їх
обов’язки (до їх довірителя; відносно протилежної сторони; відносно один одного; під час
переговорів), правила проведення поєдинку та особливості складання протоколу6, а другий – про
призначення секундантів, їхні обов’язки, повноваження та діяльність7. Ці дані дозволяють оцінити
масштаб специфічних знань, здібностей і певних особистих якостей секундантів, необхідних для
проведення поєдинку в суворій відповідності з дуельними правилами. Дуельні кодекси В. Дурасова
та О. Суворіна представляють цінні джерела для уявлень про семіотичні механізми дуелі, й з цього
боку вони потребують серйозного наукового осмислення.
Особа секунданта в джерелах, які розповідають про дуелі, відтінена причинами й обставинами
поєдинку, особистостями дуелянтів, характером слідства. Це зрозуміло, хоч і не зовсім справедливо.
Разом із дуелянтами вони піддавались кримінальному переслідуванню, ризикуючи своєю свободою
заради чужих інтересів. Секунданти брали на себе відповідальність за життя інших навіть тоді, коли
конфлікт був викликаний непорозумінням. І навпаки – вони мирили суперників у тих ситуаціях, коли,
здавалося б, дуель неминуча. І, нарешті, секунданти були втіленням уявлень про особисту честь. Саме
таким можна вважати ідеальний образ секунданта. Реальна практика поєдинків показує, що визначені
Державний архів Російської Федерації, ф. 109, оп. 200, спр. 229, арк. 13-35.
Русские уголовные процессы (1866). Санкт-Петербург, 1, 576-577.
3
Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде. (1898). Полное собрание законов
в Российской империи. Собр. 3-е. Санкт-Петербург, 14, 257-258.
4
Зайончковский, П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-XX столетий. (1973). Москва: Мысль, 245.
5
Див. Марьенко, Н. Ю. Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде: значение и
последствия изменения дуэльного законодательства в 1894 г. (2019). Вісник Харківського національного
університету. Серія Історія, 56, 81-82.
6
Дурасов, В. (1912). Дуэльный кодекс. Санкт-Петербург, 39; 46-53.
7
Суворин, А. (1913). Дуэльный кодекс. Санкт-Петербург, 54-78.
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принципи були характерні не для всіх секундантів, однак нечисленні негативні приклади
не дозволяють зробити загальний висновок про систематичне недотримання секундантами дуельних
правил, навіть не дивлячись на «зусилля» художньої літератури ХІХ ст., де значна частина поєдинків
проходить з їх порушенням – вочевидь, ці порушення використовувались авторами певною мірою
не без наміру.
Так чи інакше, секундантів необхідно вважати важливою частиною історії дуелей. Погляд
на той чи інший дуельний епізод не лише з боку дуелянтів або влади, а й з боку секундантів може
бути плідним для осмислення феномену дуелі в Російській імперії.
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COLLECTIVIZATION AS A DISASTER
OF THE ECONOMIC ORDER OF THE PEASANT
POPULATION OF THE GREEKS OF PRYAZOVIA
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КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ЯК КАТАСТРОФА
ГОСПОДАРСЬКОГО ЛАДУ СЕЛЯНСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я
The article reveals the peculiarities of the collectivization by the Soviet authorities in the Greek
villages of the Azov region in the late 1920s and early 1930s. In the context of the study of the
daily life of the Greek ethnic minority, an important aspect is the disclosure of the social and
economic factors that influence the everyday reality. A significant event of the Soviet era of the
20s and 30s was the mass collectivization that took place in the country. The local population,
which was trying to resist the loss of their property earned over the years, fully felt the pressure
of the repressive Soviet machine. This article reveals the scale of the economic catastrophe
suffered by ordinary Greek families in the Azov region as a result of collectivization in the region.
The purpose of this study is to analyze the catastrophic consequences of collectivization in the 20s
and 30s for Greek farms. The article examines the features of the first stages of collectivization,
the reasons for the slow pace of their implementation, and the harsh reaction of the Soviet
authorities to this. Details of the destructive impact of Soviet collectivization measures are
revealed on the economy of Greek families. Various means of influencing the peasants, which
were used by the Soviet local leadership, and the features of the forced involvement of peasants
in collective farms are described. The peculiarities of repressive measures against the wealthiest
sections of the Greek population and against ordinary Greek peasant families in the Azov region
have been studied. Examples of the Soviet government's repressive actions against ordinary Greek
peasants are given. The peculiarities of Soviet propaganda, which praised the alleged
extraordinary successes of collectivization, and the contrast about the real difficult situation in the
region, are revealed. The results of collectivization and their reflection on Greek peasant society
are determined.
Keywords: Greeks of the Azov region, collectivization, collective farm, Greek national districts,
dekulakization.
Масова колективізація, що проводилася на території радянського союзу, стала складним
випробуванням для мільйонів селян, і грецькі селяни Приазов’я також постраждали від неї. Серед
досліджень, які зверталися саме до питання колективізації селянського населення Приазов’я, та
репресивних дій влади проти незгодних, були такі автори як: Л.Якубова1, Л. Насєдкіна2,
О. Обидьонова. Матеріали, які висвітлюють процеси колективізації, зустрічаємо у «Історія
повсякденності в її етнічному вимірі: спогади грека-комуніста» І. Стріонова. Про насильницьку
політику залучення селян до колгоспів розповідається в виданні «Малоянисоль: история, события,
Якубова, Л. Д. (2004). Суцільна колективізація в селах етнічних меншин. 1930-1935 рр. Проблеми історії
України: факти, судження, пошуки. Київ: Інститут історії України НАН України, 11, 370-412.
2
Наседкіна, Л. Д. (1992). Грецькі національні сільради та райони в Україні (друга половина 20-х-30-ті роки
ХХ століття). Український історичний журнал, 6, 64-72.
1
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судьбы (1780-2010)» Е. Аніміци. В документах ЦДАВО України можна знайти чимало статистичних
відомостей, щодо проведення колективізації, які дають уявлення про масштаби та деталі процесу.
Після складних років громадянської війни та голоду початку 20-х років, грецьке селянство
Приазов’я поступово приходило до тями. Серед селянського населення почали виділятися більш
заможні господарства та менш заможні, частина селян взагалі не мала своїх господарств і була
змушена працювати у наймах.
У кінці 1927 року на XV з’їзді ВКП(б) було прийнято план по колективізації сільського
господарства. Було визначено пріоритетним створення артілей – колективних господарств, які мали
стати перехідними на шляху до комун. Земля та засоби її обробітку повинні були стати колективною
власністю. Колективні господарства – колгоспи та радгоспи – мали здавати отриманий врожай
державі.
Після цього розпочалося прискорене впровадження колективізації в селах, в тому числі і
грецьких селах. Державна політика Радянського Союзу передбачала об’єднання господарств дрібного
та середнього селянства та ліквідацію заможних селянських господарств. Заплановані перетворення
у галузі сільського господарства передбачали створення колгоспів – колективних господарств, які
мали спеціалізуватися на садівництві, виноградарстві та городництві, а також відкриття невеликих
підприємств по переробці продукції, відкриття машинно-тракторних станцій. Масове запровадження
колективізації стало складним випробуванням для багатьох представників національних меншини,
в тому числі і для греків. Спочатку воно відбувалося відносно мирним шляхом, проте з часом
радянське керівництво, розуміючи що населення пручається втраті роками заробленої власності,
почало вдаватися до насильницьких та примусових методів. Ще одним із завдань, які ставила перед
собою комуністична влада, було намагання підвищити рівень ворожнечі всередині окремих громад,
сприяючи тому, щоб у найбідніших верств селянства формувалося максимально негативне ставлення
до заможних прошарків населення. Коли розпочалася колективізація, в середині 20-х років,
у багатьох грецьких селищах термін «колективне господарство» ще не мав точно такого значення,
якого він набув пізніше. Перші колгоспи організовувалися у вигляді спільних комун. Наприклад,
у селищі Малоянісоль у 1925 році була заснована перша комуна. Ця спроба була невдалою і на зміну
комуні прийшли так звані «товариства по спільній обробці землі» (ТОЗ) та «союзі по спільній обробці
землі» (СОЗ). В цих організаціях залишалася роздільна власність. У 1928 році в Малоянісолі було
створено три СОЗи. Ці організації отримали по одному трактору, що стало одними з перших випадків
запровадження механізації землеобробітку1.
У розквіт соціалістичної агітації про трудові змагання, передовиків збору врожаю, або
виконання подвійної чи потрійної норми на заводі, стали нормою хвалебні статті в газетах чи
оголошення про трудові зрушення. Проте насправді ситуація в селах залишалася вкрай складною.
Умови роботи в колгоспах та радгоспах залишалася непростими. Існували труднощі
із запровадженням багатопільних сівозмін та городництва. Надзвичайно важко доводилося
мешканцям малих сіл та хуторів – подекуди їм доводилося долати великі відстані для того щоб
придбати товари першої необхідності, такі як хліб або сірники. Жителі більш великих поселень часто
також страждали від дефіциту товарів2.
У 1929 році XVI партійна конференція поставила вимогу прискорити процеси колективізації
в країні. Так само після цієї конференції розпочався активний наступ на «кулацтво» – елемент
заможного селянства. Такими селянами були більш багаті люди, які використовували працю
найманих робітників. Вони могли завдяки прибуткам від господарства продавати надлишок
продукції, який залишався після здачі продподатку, і таким чином отримати додатковий прибуток.
Іноді це були навіть не дуже заможні люди, які за рахунок правильного ведення господарства або
вдалого урожаю ставали більш забезпеченими, ніж їхні сусіди. Саме вони отримали ярлик кулаків,
проти яких велася політика радянського уряду під час колективізації. Метою радянської влади було
дискредитувати індивідуальний шлях до прибутків і примусити селян-середняків масово вступати
до колективних господарств3.
Анимица, Е. Г., Антонова, Л. Г. (2010). Малоянисоль: история, события, судьбы (1780-2010). Екатеринбург:
Издательство Уральского государственного экономического университета, 120.
2
Якубова, Л. Д. (2011). Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. Київ:
Інститут історії України, 289.
3
Анимица, Е. Г., Антонова, Л. Г. (2010). Малоянисоль: история, события, судьбы (1780-2010). Екатеринбург:
Издательство Уральского государственного экономического университета, 125.
1
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Оскільки багато селян не бажало добровільно вступати до колгоспів, їх почали силою
примушувати робити це. Вступ до колгоспу вимушував селянина здавати у колективне
господарство своє майно – коней, корів, птицю, овець та іншу худобу, навіть сільськогосподарський
інвентар. Приклад агітації до вступу в колгосп знаходимо у С.К. Темира. Він розповідає: «По селу
ходив учитель на прізвище Хорош. Спочатку він читав газети, знайомив слухачів з останніми
новинами, а потім приступав до головного. Перше питання завжди було одне: «Хто запишеться
до колгоспу»? У кімнаті – мертва тиша. Друге питання: «Хто скільки зерна здасть на користь
держави»? Знову тиша. Тоді агітатор звертався персонально до кожного з тими ж питаннями. Якщо
і це не давало результату, тоді Хорош і комсомольці, що прийшли разом з ними, переходили в іншу
кімнату і викликали туди присутніх по одному. Питання були ті самі. Якщо відмова була повною,
комсомольці йшли до цього хазяїна додому. Все знайдене там зерно, а іноді і борошно, відбирали
начисто і відправляли до державної комори. Вони не шкодували ні дітей, ні старих, залишали їх без
шматка хліба і без насіння для посіву1.
Отже, більшість селян не бажали добровільно вступати до колгоспів, оскільки при цьому
селянин мав здати весь свій сільськогосподарський інвентар, корів, коней, птицю, тобто повністю
позбавлявся майна. Селянин втрачав можливість працювати на своїй землі, що позбавляло його
колишньої можливості вести власне господарство. Крім того, організовувалися колгоспи за рахунок
коштів, які також жертвували селяни, які вступали до них.
Оскільки селянство зовсім не поспішало позбавлятися нажитої власності та переходити
на комуністичний режим господарства, то дуже скоро сільрадівське та районне керівництво почало
вдаватися до більш дієвих методів, ніж просто агітаційні промови. У спогадах І.Стріонова можемо
зустріти опис того, яким чином місцеве керівництво намагалося примусити селян записуватися
до коллективних господарств. «Місцеві власті, що безпосередньо займалися колективізацією, почали
тиснути на селян, застосовуючи різні форми насилля. Однією з таких форм примусу було
продовження загальних зборів до 10-11 години вечора. В дверях приміщень, де проводилися збори,
стояли ломуси з сільських активів і не випускали з приміщення нікого без дозволу президії зборів.
Селяни, а особливо селянки, плакали й благали президію зборів, аби їх відпустили додому хоча б
погодувати дітей та худобу…»2.
Невеликий приток людей до колгоспів відбувався за рахунок наймитів та селян-бідняків.
Таким людям майже не було чого втрачати, і тому вони першими записувалися до колгоспів. Проте
цього було недостатньо для ефективного проведення колективізації. Пройшло небагато часу, і
радянському керівництву стало очевидно, що середняки так просто добровільно не відмовляться
від свого майна і не будуть масово вступати до колгоспів. В хід пішли методи залякування та
насильної конфіскації майна.
Розпочалася боротьба з кулацтвом як класом. Селян, які виявляли найбільший опір проти
розкулачення, висилали до таборів як шкідників та ворогів народу. Інших, які не чинили опору, проте
мали статок, висилали разом із сім’ями до віддалених сибірських регіонів. З кулаками зобов’язали
боротися усі верстви населення, тих, хто не підтримував таку боротьбу, самих звинувачували
у шпигунстві і відправляли до заслання.
У роботі по історії села Малоянісоль зустрічаємо приклади таких селян: «Іван Федорович
Аріх в період НЕПу зумів нажити невеликий статок. У нього у володінні перебувало 21 десятина
землі, він мав 6 корів, трьох коней і 200 голів овець. Своїх рук і рук дружини не вистачало (в сім'ї
було шестеро малолітніх дітей), і їм довелося користуватися працею наймита. Зрештою він
потрапив до списку осіб яких мали «ліквідовувати у рамках боротьби з кулацтвом». Типовий кулак
другої категорії Сергій Костянтинович Пупа. Його сім'я складалася з десяти чоловік, з них вісім
дітей. Радянська влада забрала у нього будинок, дві корови, коня, віз, плуг. Всю сім'ю було
примусово вислано до Сибіру»3.
Подібним чином від розкулачення постраждало чимало грецьких родин, які мешкали
у Приазов’ї. Їх майно було вилучено, розпродано, а їх самих засилали до віддалених регіонів СРСР –
Сибіру, Північного Уралу. Греки як більш заможна частина селянства понесли найбільші втрати,
Темир, С. К. (2007). Очерки об истории села Старомлыновка. Мариуполь: Федерация греческих обществ
Украины, 12.
2
Якубова, Л. (ред.) (2008). Історія повсякденності в її етнічному вимірі: спогади грека-комуніста. Київ.
3
Анимица, Е. Г., Антонова, Л. Г. (2010). Малоянисоль: история, события, судьбы (1780-2010). Екатеринбург:
Издательство Уральского государственного экономического университета, 128.
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у деяких приазовських населених пунктах, наприклад, Малому Янісолі, було розкулачено більшу
частину селянства.
Масова колективізація та вилучення майна стали причиною відтоку людей з колись багатих
селищ Приазов’я. Люди йшли на Донбас, намагаючись влаштуватися працювати у шахти, деякі
виїжджали на Кубань1. Деякі грецькі села спорожніли, у колгоспах почало не вистачати робочих рук.
Радянська влада намагалася вирішити це питання за допомогою переселенців із північних
областей УРСР.
Досліджуючи звіти про грецькі національні райони, можна зробити деякі висновки про темпи
колективізації, а також про характерні тенденції, що спостерігалися у регіонах з грецьким
населенням.
Так, у звіті про роботу серед національних меншостей наводяться дані про стан колективізації
на вересень 1929 року. Всього колгоспів нараховувалося 37 (6 комун, 15 артілей, 16 господарств СОЗ),
вони об’єднували 824 господарства, що становило 15.6 % від усіх господарств по окрузі. Крім того,
в регіоні існували 8 машинно-тракторних товариств, 1 садово-городнє товариство, 1 бджільниче
товариство, 3 скотарсько-молочних товариства. Зазначалося, що колективізація грецького населення
проходила набагато більшими темпами, ніж серед інших національностей округу2.
Дані про стан колективізації по Сартанському району станом на 1928 рік такі. На 1 жовтня
1928 року в районі нараховувалось три колективи – «Комунар» «Незаможник» і «Універсаль». В них
тривало розширення господарства, в «Комунарі» було стадо молочних корів, яке нараховувало
23 корови, в перспективі планувалося розширення до 54 корів. Також в районі існувало
два спеціальних тваринних товариства – в Сартані та в Чермалику. Сартанське скотарськомолочарське товариство було організовано у грудні 1927 року і нараховувало станом на 1928 рік
193 члени. До району діяльності товариства входило 24 населені пункти, майже вся південно-західна
частина адміністративного району. Всі населені пункти товариство не охоплювало, проте активно
займалося племінною роботою, збором по селам молока, члени товариства майже за рік діяльності
здали 47484 літри молока, частина з цього об’єму була направлена до молочар союзу у сирому
вигляді, частина пішла на виробництво молочнокислих продуктів, всі члени союзу отримували гроші
за здане молоко у перерахунки на жирність3.
На початок 1930 року було колективізовано 29% усіх господарств грецького населення. Грецькі
селяни зазвичай були більш заможними, ніж українці та росіяни, і тому вони більше постраждали під
час колективізації, стосовно них було застосовано більш жорстке розкуркулення. Багато заможних
греків оголошували куркулями і відправляли у віддалені регіони – до Узбекистану, Казахстану,
на Урал4.
Мангуський район станом на квітень 1931 року був колективізований на 80%5, (проте такі
цифри можуть бути трохи завищеними для звіту. В акті про обстеження села Ялта Мангуського
району від 12 квітня 1931 року зазначалося про те, що село було колективізовано на той момент
на 78%. В селі розміщувалася артіль «Красный кирпичик» та рибацька артіль, а також два колгоспи
та машинно-тракторна станція6.
Інтенсивне проведення колективізації також вплинуло і на особливості традиційної грецької
садиби, яка до початку 30-х років дуже довгий не зазнавала значних змін. З початком колективізації
зникла необхідність у клунях, де раніше зберігалося зерно, адже в селах почали з’являтися колгоспи,
будувалися господарські приміщення для загального збору врожаю. В подальшому у більшості
грецьких садиб відбувалися зміни, пов’язані з пристосуванням населення до нового способу ведення
господарства.
Патриляк, Б. К. (2011). Селянський опір колективізаційним заходам радянської влади в УСРР у 1931-1932 рр.
Гілея: Науковий вісник: збірник наукових праць, 52, 30.
2
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 413, Oп. 1, Спр. 444. 1929.
3
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 413, Oп. 1, Спр. 463. Арк. 64.
1929.
4
Дмитрієнко, М., Литвин, В., Томозов, В., Яковлєва, Л., Ясь, О. (2000). Греки на українських теренах: нариси
з етнічної історії. Київ: Либідь, 95.
5
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 413, Oп. 1, Спр. 557. Арк. 359.
1931.
6
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 413, Oп. 1, Спр. 557. Арк. 362.
1931.
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Колективізація суттєво вплинула і на традиційний погляд грецької етноспільноти щодо жіночої
праці. Процес залучення жінок до польових робіт відбувався надзвичайно повільно, навіть протягом
30-х років багато грекинь залишалися вдома. Життя ж тих жінок, які поступово залучалися
до колгоспного виробництва, суттєво ускладнилося. Тепер вони були змушені витрачати багато часу
на роботу на полях та на фермах, в той час, як на звичайні домашні справи, такі як догляд
за господарством, дітьми, приготування їжі, майже не залишалося часу1.
З розгортанням колективізації розпочалося поступове витіснення грецьких представників
із керівних посад у сільських радах. Партійне керівництво намагалося не допустити так званий
«заможний елемент» грецького селянства до влади. Велика кількість грецького населення була
позбавлена виборчого права, до чорних списків попадали «куркульські елементи», які насправді
становили велику частину грецького працездатного населення.
Етап пришвидшеної колективізації, для багатьох селян став початком жахливого періоду.
Місцеве керівництво зрозуміло, що, не дивлячись на певні успіхи радянської пропаганди серед
народу, більшість селян все одно добровільно не відмовиться від власного майна, а тому методи
колективізації все частіше ставали насильницькими та примусовими. В багатьох регіонах України
селяни організовували виступи і навіть проганяли партійних активістів, намагаючись зупинити
невблаганний поступ колективізації, як власного грабунку. В грецьких селах Приазов’я обійшлося
без серйозних заворушень, проте це не означає, що селяни добровільно розставалися з власним
майном. Посилювався тиск на місцеві органи і з боку держави. Вони повинні були будь за що
завершити колективізацію, в іншому випадку їм також загрожувало покарання – догани або
звільнення, або навіть притягнення до судової відповідальності. На початку 1931 року тиск ще більше
посилився. В кінці зими 1931 року до районів прибули уповноважені РНК з метою прискорення
хлібозаготівлі. В подальшому було рекомендовано при необхідності застосовувати примусове
вилучення хліба у середняцьких господарств, які не виконували контрактаційні договори. Штрафним
санкціям піддавалися також і голови сільрад та місцеві партсекретарі. Тим з них, хто мав
заборгованість, було заборонено брати участь у районних з’їздах рад2.
На початку 30-х років радянські газети продовжували рясніти гучними заголовками про успіхи
колективізації та про спільний поступ до світлого майбутнього, проте насправді картина була геть
іншою. У місцевих органах влади часто густо було поширене пияцтво, безвідповідальність. У звітах
та доповідях, що надходили з місцевих центрів, частіше за все провали хлібозаготівлі або іншого
пояснювали куркульською шкодою. Проте насправді звичайне українське село, в тому числі і села
з переважаючим грецьким населенням, швидко рухалися в напрямку господарчого колапсу та
розрухи. Через нестачу харчів та поганий догляд почався падіж великої рогатої худоби, коней.
У селянському суспільстві все сильніше відчувалася серйозна криза, яка погрожувала стати глибокою
та всеохоплюючою.
Не дивлячись на те, що преса продовжувала пропагувати серед народу ударницькі настрої,
намагаючись розвинути трудову активність та змагання між працюючими, у багатьох грецьких селах
панували пасивність та апатія. Багато селян втрачали зацікавленість у роботі. Про поганий розвиток
ударництва неодноразово повідомлялося у звітах про стан грецьких районів. У часи гострої кризи
чимало людей з селищ залишало власні домівки і направлялися до міста, аби знайти там якусь роботу
і не голодувати. У селах почали з’являтися покинуті будинки, а самі села замість жвавих центрів
колективної праці почали нагадувати поселення зневірених і втомлених від життя селян, які боролися
за виживання3.
Деструктивна та нищівна соціальна політика держави запроваджувалася за допомогою репресій
і тиску. На початку 30-х років внаслідок злочинної політики Радянського уряду на території УРСР
спалахнув незвичайний голод, який торкнувся також і грецького населення.
Навесні 1933 року, коли почалася засівна кампанія, радянське керівництво, аби змусити
виснажених людей працювати, почало годувати лише тих, хто працював у полі. Така ситуація змусила
на початку 1933 року йти в поле усіх, хто міг триматися на ногах. Районні органи влади виробили
Білан, С. О. (2013). Життя та побут українських селян в 30-х роках ХХ століття: монографія. Ніжин:
ПП Лисенко, 256.
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чіткий регламент за яким: годували лише тих, хто працював у полі, і позбавляли харчування тих, хто
запізнювався або не виконував норм відробітку1.
Вкрай скрутне становище на початку 1933 року змусило вийти в поле і грецьких жінок, навіть
тих, хто був з найбільш консервативних родин. Тепер уже не було змоги дотримуватися традицій, усі
йшли працювати задля того, щоб вижити і щоб прогодувати дітей. Влітку задля вирощування врожаю
масово використовувалася дитяча праця, працювали всі, хто міг це робити. Наркомзем УСРР
встановив жорстку норму на відпрацювання у прополці – половина гектара на особу – і суворо
стежили за тим, щоб ця норма виконувалася. У деяких грецьких колгоспах Приазов’я
встановлювалися більш послаблені норми, які реально було виконати селянам (наприклад,
у грецькому радгоспі «Сартана» було встановлено норму в 1 гектар на 8 працюючих), проте влада, як
правило, стежила за діяльністю таких колгоспів і не дозволяла їм цього робити2.
Газети протягом складного 1933 року продовжують рясніти заголовками про боротьбу
зі шкідниками, куркулями. Повідомлялося, ніби це вони заважають вдалій урожайній кампанії.
Наводилися приклади показового покарання «куркулів» та «шкідників», якими називали всіх, хто хоч
якось не міг виконувати встановлені трудонорми.
Зрештою роки постійної примусової колективізації, нужденності та голоду призвели до того,
що менталітет селянина став змінюватися. Все більше поширилося відчуття необхідності постійної
роботи в колгоспі. Трудящі маси стали не тільки намагатися показати свої трудові досягнення, але і
стежили за оточуючими, намагалися берегти колгоспне добро, худобу. Почастішали повідомлення
у газетах про несумлінне ставлення до своїх обов’язків, про показові покарання та суди. Після виходу
постанови про зниження цін, відбувається ряд мітингів, присвячених вихвалянню радянської влади
та її політики, подібні заяви звучать і на місцевих зборах. Поступово, крок за кроком, радянська влада
досягала своїх цілей, виховуючи у селян менталітет трударя-колгоспника. Тих же селян, хто не хотів
підкоритися, або не міг цього зробити через певні обставини, просто перемолола радянська
репресивна машина.
Висновки: Проголошений у 1927 році курс на колективізацію мав в перспективі повністю
позбавити селян приватного господарства, проте темпи колективізації на практиці виявилися
не такими швидкими, як того планувало керівництво. У відповідь на це в 1929 році було розгорнуто
прискорену колективізацію та боротьбу з так званими «шкідниками» і «куркулями», до яких записали
всіх незгодних селян, та всіх тих, хто мав хоча б невелике, нажите власною працею, господарство.
Жертвами такої боротьби стали тисячі простих селян, яких заарештовували та висилали у віддалені
місцевості. Грецьке населення Приазов’я як одне з найбільш заможних у регіоні в повній мірі відчуло
це на собі і дуже сильно постраждало від репресій. Така ситуація призвела до серйозної кризи
у селянському суспільстві на початку 30-х років, яка призводила до провалів хлібозаготівель,
поширенню безвідповідальності, пасивності та господарчого колапсу. Період примусової
колективізації відбився і на менталітеті грецького селянина, який поступово ставав все більше
схожим на типового радянського трудівника.
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The article is devoted to the analysis of the formation and historical evolution of the disciplinary
science. In particular, several key points were emphasized. First, to understand the structure of
modern science, it was necessary to consider different approaches to the emergence of
disciplinary knowledge including the emergence of certain disciplines in different historical
epochs. In the Ancient period for the first time, there was a division of knowledge into fields; in
the Middle Ages – the first European universities were found, they were characterized by the
professionalization of knowledge; in the Renaissance time fundamental branches of science were
developed; the Enlightenment focused on the codification of knowledge and establishment of
research methods; in the 19th century – the humanities became a part of science; and in the 20th
century poly-, trans- and interdisciplinary research weakened rigorous disciplinary boundaries.
Secondly, an important place in understanding the essence of academic disciplines belongs to
criteria in which they differ from one another. If in antiquity such criteria were based on objects
and methods of investigation, which determined a certain scientific field, then contemporary
disciplinary science also takes into account the social, psychological, paradigmatic components.
Third, the study of the internal structure of the discipline shows that each scientific field consists
of object, methodological, linguistic, and value components. And fourth, in modern disciplinary
discourse, there are discussions about the effectiveness of this method of acquiring new
knowledge. For centuries the disciplinary approach in science was considered one that led to true
knowledge. However, in the late 20th century disciplinarity was seen as outdated and in need of
rethinking in the interdisciplinary way. However, in the early 21st century it was considered to be
dynamic and flexible. Since more subject areas are emerging, scientific disciplines are
characterized more by the methodology they apply to certain topics or research areas, rather than
through the topics or areas of research themselves.
Keywords: science, academic discipline, scientific method, interdisciplinarity, classification,
research area.
Articulation of the issue. During its long development, science has gone through many stages of
transformation. This transformation concerned scientific approaches, methods, structure, language, etc. In the
last 150 years, there has been a significant spread of disciplinary knowledge, which has affected how science
is done and how the learning process takes place. The development of disciplinary specialization has caused
concern and debate over the decline of standards of intellectual excellence. At the same time, integrative
processes inside science have become one of the stages of disciplinary transformation.
Current scientific researches and issues analysis. The concept of justice has been studied
in numerous works, among them there should be mentioned those by A. Abbot, A. Anderson, J. Valente,
A. Appaduri, M. Boisot, E. Cohen, S. Lloyd. It is worth mentioning M. Foucault’s interpretation of concept
of discipline, R. Newman’s idea of specialized knowledge, D. Schumway’s and E. Messer-Davidov’s
explanation of separation of the humanities from science, T. Becher’s and P. Trowler’s theory of academic
tribes and territories, A. Krishnan’s observations on disciplinarity versus interdisciplinarity, J. Klein’s and
J. Moran’s analysis of the rise of interdisciplinarity.
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Unresolved problem analysis. The formation of modern scientific disciplines in the late 19th century
was accompanied by discussions about what the intellectual map of that time should look like. In the mid20th century, these discussions moved towards rethinking of a discipline per se. These trends have been
linked to several factors. Firstly, it is the rapid spread of education, which required a new approach to the
systematization and presentation of knowledge. Secondly, the critique of the scientific status of the
humanities. Thus, in the socio-humanitarian environment, there is a belief that disciplinary boundaries based
on the objects of research and specialized procedures are a form of scientific positivism which does not take
into account the diversity of human and social activities. These questions are still being debated and there is
a need for studying the role of disciplinarity in terms of its history, transformation and contemporary scientific
status in order to understand other ways of conducting a scientific research, i.e., transdisciplinarity,
interdisciplinarity, polydisciplinarity, etc.
Research objectives setting. The investigation is aimed at studying the history of disciplinarity from
ancient to modern times, focusing on research criteria and inquiry approaches. Particular attention is paid to
the evolution of the key components of disciplinarity.
The methodological basis of research lies within hypothetico-deductive method, historic and systemic
approaches to understanding the dynamics of disciplinarity. The methods of analysis, synthesis, and
generalization were also used.
Research results presentation. Scientific disciplines are divided and function according to generally
accepted criteria. In particular, all academic disciplines have a set of relevant terms, theories, a special way
of studying objects. Each discipline has a particular set of methods and techniques for conducting research
and verifying its results. Disciplines are also characterized by a special form of communication through
publications, reviews, conferences, professional associations, etc. There is also a clear pattern in the training
of specialists in a particular field.
Scientific disciplines are abstractions. Their essence is determined by socio-cognitive, institutional, and
technological parameters. Today, slogans such as "disciplinary science is useless" are quite common.
Acceleration of scientific and technological development, globalization of knowledge, hybridization of cultures,
new communication technologies have contributed to the formation of a new social reality. The contemporary
world requires new ways of structuring intellectual, educational, and scientific landscapes. The concepts
of cross-, inter-, poly-, trans-, post disciplinarity are increasingly used in the scientific community. Therefore,
given the transformations taking place in science, it is too early to talk about the death of academic disciplines.
In his work "Disciplines and the Future" A. Abbot concludes that "there is little new in interdisciplinary
fermentation and that, in the absence of serious changes in the social structure of the university, it is unlikely
that the disciplinary system will change significantly"1. On the other hand, even those researchers who belong
to the same discipline do not always speak the same language and often are not aware of their terminological
differences. Usually, language is the key barrier to interdisciplinary research. It requires scientists to think
holistically, especially in the process of conceptualizing phenomena and objects of study.
The disciplinary division was one of the main features of the ancient system of knowledge. For
example, mathematics was divided into arithmetic, geometry, and algebra. Plato's Academy can be
considered the first higher educational institution of that time. Aristotle developed a system according
to which the appropriate method had to be used to study a certain object. Later, this approach would become
the basis for a disciplinary division of knowledge.
In the Middle Ages, monasteries became the centers of academic activity. Later first European
universities were established. At this time, the seven liberal arts were clearly defined. They consisted
of a quadrivium (music, arithmetic, geometry, and astronomy) and a trivium (grammar, rhetoric, and logic).
J. Klein believes that it is in the late Middle Ages that we owe the emergence of discipline, as this term was
first applied to three academic fields in which universities professionally trained, namely: theology, law,
and medicine2.
During the Renaissance such disciplines as Greek literature, Hebrew, poetry, and history appeared.
A separate niche in the educational process was occupied by the philosophy of Plato and Aristotle. At the
same time, the separation and rapid development of natural science took place.
The disciplinary structure of knowledge was strengthened in the Enlightenment. The curriculum had
expanded through medicine, economics, and agronomy. This process was accompanied by the emergence
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of modern scientific specialties, as well as the belief of contemporary thinkers in the feasibility of
classification and codification of knowledge into encyclopedic systems. The Enlightenment emphasized the
progress of human knowledge through the power of reason and rationality. The basis of this approach was
the formation of generally accepted procedures and methods within a particular discipline and greater
specialization of knowledge, especially in science and mathematics1.
Another factor in the emergence of scientific disciplines was the gradual rejection of the idea that
it is possible to know the world in its entirety. This was the case, for example, in ancient philosophy
which had a holistic approach to understanding the reality. This became especially noticeable when the
amount of knowledge about the surrounding world increased, which made it impossible to concentrate
in "one hand". It became a norm for a scientist to engage in a highly specialized research. The decisive
role in this process was played by the emergence of empiricism. It influenced the formation of a specific
research methodology, when not ideas, conjectures, beliefs, dogmas, and traditions determined the truth
or falsity of a statement, but sensory experience, physical parameters, and mathematical calculations.
This process was especially noticeable during the scientific revolutions in the 16th – 18th centuries.
It was in this period when fundamental sciences began to shape. Later, the specialization of knowledge
was facilitated by the fact that there are educational institutions (including universities) and the
profession of "scientist" was recognized. Research achievements in a particular field were legalized
through the assignment of degrees and titles2.
There are several views on how the modern academic disciplines began. R. Neumann suggests that
until the 19th century the development of disciplines took place outside universities, namely in academies,
communities, specialized institutes (the Royal Society of London (1662), the French Académie Royale des
Sciences (1666), while the the educational tradition of the Middle Ages still dominated in most universities.
Among the important changes was the reorientation of universities to search activities. Research has ceased
to be a rethinking of old ideas, and the practice of discovering new knowledge has emerged. Thus, since the
19th-century universities, their disciplinary structure, and their approaches to exploration have been
reformed. Learning has shifted from interdisciplinary faculties to highly specialized knowledge3.
D.Schumway and E.Messer-Davidov believed that modern disciplines arose with the division of the natural
sciences into separate domains in the late 18th century, while "the humanities" is a 20th-century term used to
name all branches of science that have been removed from the natural or social sciences4.
According to J. Klein, initially, disciplinary knowledge is formed as a reaction to external needs, and
the specialization of knowledge in the 19th century was inter-scientific. The formation of the modern type of
discipline is associated with the German educational reform by W. Humboldt in the 19th century, as well as
the opening of the University of Berlin, which was the prototype of modern Western universities5. At this
time a clear demarcation line was drawn between the "natural sciences" and the "humanities". Disciplines
facilitated the selection and training of specialists the need for which has increased due to industrialization
and advances in technology6. At the same time, disciplinary traditions were formed, i.e., scientists in a certain
field were united not only by a common object of research but also by the requirements as to how exactly
this research should be conducted. In the 20th century technical and computer sciences have gained
unprecedented development.
To understand how the classification of scientific fields took place, it was necessary to determine the
criteria of discipline. Scientific disciplines can be defined by their purpose, object, research methods,
terminology, etc. Therefore, it is difficult to offer a definition that would cover the full range of its
functioning. Although based on the etymology of the Latin words "disciplina" (teaching) and "discipulus"
(student) there is a general understanding of why the concept of discipline has several meanings. According
to M. Foucault, "discipline" can be used both in a general and in a specific context. He unequivocally states
that discipline contributes to the creation of "discipline" in society7. The term that appears later, "academic
(scientific) disciplines", is related to the primary meaning, but has a technical nature with a specific form
1
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of knowledge organization. Sometimes there is an identification of scientific disciplines with, for example,
subjects areas taught in universities. However, not all scientific disciplines are represented in the curriculum
and, conversely, not all subjects in the curriculum are necessarily separate academic disciplines.
In the 1960s the scientific community attempted to combine theoretical and empirical research into
whether there are differences in scientific routine in different disciplines. Many potentially synonymous terms
to the concept of discipline have emerged, i.e. "epistemic cultures"1, "community of practitioners"2, and
"academic tribes"3. Later, metaphors are increasingly used to create a confrontation between disciplinary and
interdisciplinary approaches to research. In particular, appealing to structural knowledge, such concepts as
scientific boundaries, disciplinary territories, academic tribes, scientific federalism, knowledge migration,
disciplinary bunker appear. The acquired knowledge began to be treated as a geographical area that can be
fought for and controlled. However, there are subtle and clear differences in each of these terms. Over the
next 20 years, research focused on the specifics of individual disciplines. In the 1980s, the first conceptual
schemes and models of discipline as an object of holistic study were created. B. Agger later named such
tendencies in science "disciplinary hegemony"4.
Another issue that emerged within the scientific community was the discussion about internal structure
of a discipline and its criteria. According to L. Lattuka, the key components of the discipline are: subject
(subject, principles, conclusions of research), linguistic (symbolic language that reflects the essence of the
study), syntactic (development of the discipline based on a certain form of its organization), value (which
object to study and how to do it) and communicative (interaction of disciplines with each other)5. At the same
time, E. Buker points out that any discipline is determined by its history, vocabulary, key issues that lead
research in the relevant direction, a set of methods and strategies, as well as a common epistemological
understanding of phenomena6.
According to T. Kuhn, scientific disciplines are defined by models that outline the problem, methods
that are involved in solving the problem, and the conclusions that researchers come to7. J. Klein emphasizes
the ideological foundations of a particular discipline, research methods, and the criteria for assessing the
reliability of the result8. M. Schommer-Aikins defines such criteria as the scope, methods of research and
epistemological foundation9. According to A. Krishnan, a scientific discipline is characterized by the
following factors: a specific object of study (although sometimes several disciplines can study a common
object); accumulated disciplinary experience, (the result of the scientific research in particular field);
hypotheses and theories aimed at streamlining this experience; special terminology and language of
communication related to the object of study; a particular set of methods that meets the stated purpose of the
study and the requirements of scientific work; institutionalization of the obtained results in the form of
educational institutions, departments in universities, training courses, etc10.
Today there are hundreds of scientific disciplines. The number of disciplines not only increases but
also the interaction between them changes. New forms of interdisciplinary communication are created based
on joint projects and research methods. It is the increase in the number of disciplines and their diversity, the
division into subdisciplines that made their integration possible. The combination of two distant areas of
research is not that common. However, those disciplines that have communication bridges in the form
1
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of subdisciplines, neighboring disciplines, similar objects of study, common problems are more open
to interdisciplinary researches.
Another debatable issue is whether it is possible to determine a specific moment of emergence of a
particular discipline, as the initial for its scientific status, or as a turning point when its defining feature is
formed. Historians of science have found a close connection between certain historical conditions and the
development of disciplines. It points to the unpredictability and artificiality of modern disciplines and
disciplinary boundaries. There was no obvious objective precondition for science to be systematized in such
a list of disciplines. Sometimes there are "historic incidents" that can lead to the sudden creation of a new
discipline. M. Dascal believes that there is no exact historic moment when a certain academic discipline is
born1. P.Bourdieu noted that "results that are specific to a particular area of research can be achieved only
through personal relationships based on the coincidence of mutual meetings and acquaintances, as well as
likes and dislikes inspired by common behavior"2.
Another component of the discussed issue is the difference between disciplines, i.e., disciplinary selfidentification. According to M. Daskal and K. Datz, the possibility "to call a field of research a discipline is
important because the use of this term determines its position in the system of disciplines and provides such
properties as a homogeneous field of study, a specific perspective, a set of methods or a sequence
of theories"3.
The evolution of scientific disciplines has been influenced by many factors. Some of them managed to
successfully exist and develop for a long time, while others either disappeared quickly (e.g., phrenology,
ethnogenesis) or were forced to change under the social and political pressure (e.g., theology was transformed
into religious studies)4. Socio-humanitarian areas of science are the most vulnerable to such changes, as they
are often influenced by the historical and political context and can be used more as ideologies than as
independent research programs. An example of this was the rise of anthropology during European
colonization due to the great popularity of hypotheses about the advantages of developed cultures over
primitive peoples, sorting by race, etc5.
Conclusion. Academic disciplines give knowledge a certain structure and create clear rules for the
possibility of obtaining such knowledge. They indicate the objects we can study and how they relate to each
other. They provide criteria to human knowledge and develop methods that govern our access to it.
The analysis of the history of discpilinarity shows how complex the scientific structure is. There are
elements in which disciplinary science did not change much, e.g., each discipline has its research object and
uses a particular set of methods. At the same time, most of existing academic disciplines are transforming
due to the influence of technological factors, quick access to information, expansion of research tools, etc.
We can clearly state that such evolution has had a significant impact on the organization of the work of a
scientist. However, the question of what criteria knowledge must meet to be called a scientific discipline
remains open. As more subject areas emerge, a scientific discipline is identified more by the methodology it
applies to specific topics or research areas than by the topics or areas of research themselves6. There is also
no clear prediction of possible changes in these criteria in 21st-century science.
In general, the emergence of a new scientific discipline is always interdisciplinary. The need for a new
scientific field points to several challenges: the inconsistency of new knowledge with the declared paradigm,
the ineffectiveness of the existing methodology for new research, the lack of specialized language to identify
new phenomena, objects, etc. These factors force scientists to turn to a wider discourse, to engage in external
disciplinary approaches, to communicate with colleagues from other fields, to look for ways out of their
research framework. There are no disciplines that do not change over time. New methods, approaches, and
terms are integrated into a certain discipline, and thus, the problem of disciplinary demarcation becomes
less relevant.
1
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КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДСЬКОГО
ТЕЛЕБАЧЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО І ПОЛЬСЬКОГО ТЕЛЕКАНАЛІВ
«КУЛЬТУРА»)
The article is devoted to the disclosure of the cultural and humanistic potential of public television on
the example of the Ukrainian and Polish TV channels “Kultura”. Research methodology involves using
a descriptive, comparative, and system approach. They all complement one another and therefore
form a comprehensive methodological strategy that gives a sense of culture-productive potential of
the Ukrainian TV channel “UA: Kultura” and Polish TVP “Kultura”. The academic novelty of the paper
included carrying out a complete cultural analysis of the information contents of the Ukrainian TV
channel “UA: Kultura” and Polish TVP “Kultura”, determining their social and cultural role in the
modern media space. The study also reveals the meaning of the concepts of “cultural” and “humanistic
function” of television, notes the opposite trends in their development; and reveals the main
differences in the activities of the Polish and Ukrainian TV channels “Culture”. At the same time, it
emphasizes the need to modernize and enrich the latter with media projects, which would be
characterized by a broader presentation of the scientific and expert environment, critical interactive
discussion of current issues of socio-cultural reality in accordance with modern cultural policy.
Conclusions are the following. Understanding of extensive culture-productive and the humanistic role
of TV broadcast at the present stage opens up a new opportunity for the fundamental transformation
of the TV broadcast within modern media culture and in the activity of most of commercial channels.
Increasing the part of high-quality media patterns in their broadcasting network will significantly enrich
the content of the cultural and educational functions of the latter and weaken the effect of rating,
entertaining and manipulative media projects that are dominant nowadays.
Keywords: media, media culture, television, television program, television channel “Kultura”,
culture productivity.
Актуальність теми дослідження. У сучасній медіакультурі орієнтація телебачення
на комерційний успіх призвела до того, що ефіри більшості каналів заполонила продукція масового
споживання (популярні, розважальні, суспільно-політичні ток-шоу та проекти). В умовах зростаючої
дегуманізації сучасного телепростору вкрай необхідним є збільшення позитивного впливу
на інформаційну культуру суспільства та світогляд глядача. Сьогодні це завдання намагаються
вирішувати канали громадського телебачення, основною метою роботи яких є задоволення
інтелектуальних та духовних потреб людини, поширення у суспільстві високих гуманістичних ідеалів
та моральних зразків, підвищення культурно-освітнього, естетичного рівня населення, виховання
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його громадян у дусі національного патріотизму та загальнолюдських цінностей. На нашу думку,
здійснення компаративного культурологічного аналізу контенту українського та польського
телеканалів «Культура» дозволить найкраще розкрити культуротворчий потенціал громадського
телебачення в структурі сучасної медіакультури.
Аналіз досліджень і публікацій. Перші ґрунтовні спроби аналізу специфіки та особливостей
розвитку суспільного мовлення присутні вже у роботах таких зарубіжних дослідників, як: Е. Веймута,
Б. Ламізета1, Дж. МакДоннела2 та ін. Окремі аспекти його функціонування, зокрема здатність
виконувати у сучасній медіакультурі важливі соціокультурні функції, розглядаються Р. Авері3,
Р. Пеппером, Е. Кріселлом4та ін. Актуальні питання історії та сучасної практики зарубіжних
та вітчизняних державних і комерційних телеканалів розкриваютьcя у працях О. Гресько5,
А. Садовської6 та ін. Аналіз культурно-мистецької проблематики у програмах українського
громадського телебачення, дослідження його культурно-просвітницького та культурно-рекреативного
потенціалу в цілому здійснюється Т. Трачук7. Огляд наукової літератури засвідчує, що у сучасній
гуманітаристиці недостатньо дослідженою є культуротворча та гуманістична роль громадського
телеканалу «Культура», його важливе соціокультурне значення в структурі сучасної медіакультури.
Метою дослідження – розкрити культуротворчий та гуманістичний потенціал громадського
телебачення на основі порівняльного аналізу функціонування українського та польського телеканалів
«Культура».
Виклад основного матеріалу. Виникнення на початку XX століття телебачення торкнулося
всіх сфер життя людини та суспільства. В умовах зростаючої інформатизації воно перетворилося
на один з найважливіших інструментів формування її потреб, інтересів, поглядів, цінностей,
світогляду, засобів навчання та виховання тощо. Російська дослідниця О. Молчанова зауважує, що:
«Телебачення набуло характеру основного, структурного компоненту сфери дозвілля сучасної
людини. Якщо в минулому значну роль в соціалізації, у вихованні творчої активності і духовноестетичних якостей людини відігравали установи культури, то з кінця XX століття задоволення
культурних потреб стало можливим у домашніх умовах» 8. Поліфункціональна природа телебачення
відкрила нові можливості для реалізації культуротворчого потенціалу у сфері медіа.
На думку російського дослідника Є. П. Прохорова, культуротворча функція телебачення
виражається через: «<…> активне розповсюдження у суспільстві вищих культурних цінностей,
вихованні людей на зразках загальносвітової культури, сприянні всебічному розвитку людини»9.
Українська вчена Т. Трачук зауважує, що: «Культурно-просвітницька функція (за визначенням
російських учених Є. Прохорова та С. Корконосенка, вітчизняних дослідників Г. Почепцова,
В. Різуна, С. Квіта, В. Іванова) виконує не тільки своє основне, пізнавальне завдання – ознайомлення
з досягненнями культури і мистецтва. Вона сприяє усвідомленню суспільством необхідності
наступності культури, збереженню культурних традицій. За допомогою засобів масової комунікації,
зокрема телебачення, люди ознайомлюються з особливостями різних культур і субкультур.
Це розвиває естетичний смак, сприяє взаєморозумінню, зняттю соціальної напруги, в результаті –
інтеграції суспільства»10.
Weymouth, Т., Lamizet, B. (1996). Markets & Myths: Forces for Change in the European Media. London
and New York: Longman.
2
McDonnel, J. (1991). Public Service Broadcasting: A Reader. London: Routledge.
3
Avery, R. K., Pepper, R. (1980). An institutional history of public broadcasting. Journal of communication, 30 (3),
126-138.
4
Crisell, А. (1997). An introductory history of British broadcasting. London: Routledge.
5
Гресько, О. (2016). Моделі суспільного мовлення Європи в умовах комерціалізації. Теле- та
радіожурналістика, 15, 143-148. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2016_15_22>. (2021, травень, 07).
6
Садовська, А. Л. (2014). Становлення інституту суспільного мовлення в Україні: стан і перспективи.
Соціальна і гуманітарна політика Вісник НАДУ, 4, 99-106. <http://visnyk.academy.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/01/2014-4-16.pdf>. (2021, травень, 07).
7
Трачук, Т. А. (2012). Культурно-просвітницька та культурно-рекреативна функції українського телебачення.
Наукові записки Національного університету Острозька академія», 3, 4-5.
8
Молчанова, Е. Н. (2005). Телевидение в культуре современного информационного общества: диссертация
на соискание ученой степени кандидата философских наук. Ставрополь: СГУ, 68.
9
Прохоров, Е. П. (2011). Введение в теорию журналистики. Москва: Аспект Пресс, 77.
10
Трачук, Т. А. (2012). Культурно-просвітницька та культурно-рекреативна функції українського телебачення.
Наукові записки Національного університету Острозька академія, 3, 4-5.
1

38

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2021

Що стосується визначення особливостей гуманістичної функції телебачення, то варто
зауважити, що вона інтегрує ознаки багатьох інших функцій. Її вплив проявляється у здатності
виховувати глядача, формувати суспільну думку, ідеологічні й ціннісні орієнтири, духовносвітоглядні позиції та культурно-освітні пріоритети тощо. Головним її завданням, на нашу думку, є
розвиток творчих можливостей людини у всіх проявах її життєдіяльності, у становленні її
як особистості. Дослідниця О. Молчанова з цього приводу, зокрема, зауважує: «Телебачення впливає
на формування світоглядної культури, яка пов’язана з системою узагальнених поглядів людини
на світ, на її місце в ньому <…>. Воно виробляє її ставлення до явищ повсякденності та глобальних
цивілізаційних процесів, формує відчуття причетності до всього людського співтовариства»1.
Необхідність реалізації гуманістичної функції телебачення у межах сучасного медіапростору
підкреслює й українська дослідниця Т. В. Іванюха. Вона стверджує, що: «Визначення принципів
телевізійної ідеології як потужного чинника впливу на розвиток духовності є важливим питанням
державної національної політики. Основним завданням авторів телевізійних програм має бути
виховання глядача в дусі національного патріотизму, загальнолюдських цінностей на ґрунті єдності
суспільства в світовому масштабі й України як окремої суспільної одиниці»2. Успішними прикладами
реалізації гуманістичної функції на українському телеканалі «Культура» є програми «Війна і мир»,
«Разом», «Пліч-о-пліч», «Світло» та ін.
Поряд із цим варто також відзначити наявність певних зворотних тенденцій у сучасному
медіапросторі. Українська дослідниця зазначає, що сьогодні однією з проблем розвитку ЗМІ є їх
дегуманізація, яка виявляється насамперед через принцип сенсаційного представлення матеріалів, який
передбачає надмірне залучення уваги глядачів до катастроф, аварій, стихійних лих, убивств, розкоші
олігархів, славі і ганьби можновладців3. На нашу думку, іншою загрозою є те, що нині така інформація
утворює основу ефірного часу багатьох телевізійних мовників. Тому сьогодні «основним завданням
каналів, які виробляють телепрограми, − стверджує О. Молчанова, − стає максимальне збільшення
позитивного впливу телебачення на інформаційну культуру суспільства»4. Зауважимо, що цю важливу
місію у сучасному медіапросторі покликані реалізовувати телеканали суспільного мовлення.
У рамках дослідження культуротворчого потенціалу громадського телеканалу «Культура»
основним об’єктом нашої уваги стали його культурно-мистецький та науково-освітній блоки.
Здійснюючи культурологічний аналіз ми виявили, що значне місце в його ефірі займають програми,
присвячені відображенню розвитку літератури в минулому та сучасному, розкриттю творчих
феноменів вітчизняних письменників та поетів («Українська читанка», «Енеїда, «Час поезії»
В. Герасим’юка та М. Лаюка). Серед його проектів також можна знайти й різноманітну
медіапродукцію кіномистецтвознавчої проблематики. Це насамперед «#КіноWALL» С. Тримбача та
«Як дивитися кіно» Л. Галкіна5. Остання є авторською телепрограмою, в якій відомий кінознавець
аналізує художні зразки світового кінематографу («Звір» М. Пірса, «Вулкан» Р. Бондарчука, «Тебе
ніколи тут не було» Л. Ремста та ін.). Крім того, на телеканалі «Культура» глядач може спостерігати
значне транслювання різноманітних художніх зразків – «Йосип прекрасний. Намісник фараона»,
«Транзит», «Людина з кіноапаратом» та ін.
Здійснюючи реалізацію культурно-просвітницької функції у сучасному медіапросторі,
телеканал не залишає поза своєю увагою також висвітлення сфери театрального мистецтва. Про
новий український театр, про його зірки та нову театральну реальність розповідається у проекті
театрального критика та мистецького оглядача Олега Вергеліса «#NeoСцена»6. У ньому він аналізує
Молчанова, Е. Н. (2005). Телевидение в культуре современного информационного общества: диссертация
на соискание ученой степени кандидата философских наук. Ставрополь: СГУ, 66.
2
Иванюха, Т. В. (2014). Гуманистические императивы современного украинского телевидения. Материалы
Третьей Международной научно-практической интернет-конференции «Стратегические коммуникации
в современном мире: от теоретических знаний к практическим навыкам» (г. Саратов, 20-24 октября 2014)
<https://www.sgu.ru/node/42341/materialy-internet-konferencii/strategicheskie-kommunikacii-teoretiko>.
(2021, травень, 07).
3
Так само.
4
Молчанова, Е. Н. (2005). Телевидение в культуре современного информационного общества: диссертация
на соискание ученой степени кандидата философских наук. Ставрополь: СГУ, 66.
5
Ua: Перший (2020). Як дивитися кіно <https://tv.suspilne.media/programs/yak_dyvytysia_kino>.
(2021, травень, 07).
6
Youtube.Com (2018). #NeoСцена Суспільне Культура
<https://www.youtube.com/hashtag/neo%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0>. (2021, травень, 07).
1
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такі театрознавчі питання, як: переконання і методи, які допомагають режисерові виводити
українській театр із андеграунду; поняття театрального епатажу в українській та світовій сцені,
театральної провокації і її доцільності в сучасному сценічному просторі; питання компромісу
в мистецтві – співвідношення театру і кіно, високого мистецтва і серіалу, межі між елітною
культурою та поп-культурою; вміння українізувати образ (Н. Сумська). Зауважимо, що на телеканалі
«Культура» популяризація театрального мистецтва серед населення також здійснюється
за допомогою трансляції різноманітних вистав («Примхливе кохання Дроздоборода», «Номери»
Тетяни Трунової та ін.).
Під час аналізу культуротворчого потенціалу телеканалу нами було виявлено, що найбільшу
частку в його структурі займають науково-освітні програми. До них входять різні документальні
фільми та передачі: «Мегаполіси», «Сімдесятники. Леонід Осика», «Цікаво. com.», «Августин
Волошин. Метеорит незалежності» (в 2 частинах), «Розстріляне відродження. Українська культура
10–30 років ХХ століття» Ю. Андруховича, «Персона грата. Іван Фундуклей», «Бути сама собі ціллю.
Ольга Кобилянська», «Трипілля. Забута цивілізація старої Європи» та ін. Утім, окремої уваги тут
заслуговують великомасштабні діджитальні проекти: «Дивацька історія України», «Розсекречена
історія» та «Лекторій WiseCow». Метою їх створення проголошується розширення знань українців
із різних сфер життя (літератури, кіно, мистецтва, музики, журналістики, театру, моди, соціуму, міста
та історії); популяризація за допомогою цікавого динамічного ряду історії України серед підлітків та
дорослих тощо.
Утім, відзначаючи значну культуротворчу роль телеканалу «Культура» в сучасному
медіапросторі, варто вказати і на певні недоліки. Хоча на сайті телеканалу ми знаходимо інформацію
про те, що він: «<…> щодня пропонує оригінальні авторські програми, інформаційні проекти, цикли
унікальної документалістики, класичні та сучасні музичні твори, у виконанні зірок світового
масштабу, прем’єри художніх фільмів та вистав. Окрім цього, для наших найменших глядачів в ефірі
є дитячі програми»1. Проте, проаналізувавши контент телеканалу, стає помітним, що значна частина
його документальних фільмів має здебільшого описовий історико-краєзнавчий характер. Що
стосується дитячої медіапродукції, то тут спостерігається транслювання у вихідні дні мультфільмів,
розрахованих лише на маленьких дітлахів.
Утім, головним недоліком діяльності українського телеканалу «Культура», на нашу думку, є
відсутність на ньому якісних філософсько-культурологічних програм, в яких би піднімалися та
аналізувалися ключові питання розвитку сучасної соціокультурної дійсності; проектів, у межах яких
би організовувалися зустрічі з цікавими людьми та пропонувалися глядацькій увазі лекції провідних
вітчизняних і зарубіжних учених тощо. Як приклад можна навести російські програми «Що робити?»
В. Третьякова, «Тим часом. Смисли» О. Архангельського, «Агора» та «Спостерігач». У їх студіях
ведучі разом із видатними вченими, відомими культурними та державними діячами, журналістами,
провідними фахівцями країни з тієї чи іншої наукової галузі (докторами та кандидатами наук)
піднімають та обговорюють актуальні проблеми сьогодення: «Сучасна молодь: люди майбутнього
або просто підростаюче покоління?», «Інтернет у пошуках максимальної свободи: дорога до раю чи
шлях у нікуди?», «Покоління MeMeMe», «Культура і попит», «Культура після постмодерну»,
«Цифрова повсякденність» тощо.
До слабких сторін діяльності вітчизняного телеканалу «Культура» також можна віднести
трансляцію на ньому застарілих та малоцікавих передач («Мальовничі села», «Браво, Шеф!», «Херсон
художній: маргінали та мальовнича хата»), незначну кількість сучасного освітньо-пізнавального
контенту. Тому сьогодні головним завданням для його керівництва повинно стати розуміння того, що
таким наповненням не можна викликати цікавість у глядачів. Так, Ю. Сінєльнікова відзначає, що
однією з проблем розвитку каналів вітчизняного громадського телебачення є те, що на них: «Немає
бліц-опитувань, передач-п’ятихвилинок із цікавим змістом, просто гарних програм та видовищних
фільмів. Сьогодні гостро відчувається брак гарного оригінального контенту, який вирізнявся б
певною креативністю та молодіжним духом. У наш час швидкого розвитку інформаційних технологій
та великих можливостей – необхідно встигати за примхливим телеглядачем, істотно осучаснювати
ефір, пропонувати оригінальні цікаві проекти, щоб він знову захотів дивитися телевізор» 2. Важливим
Internet archive «Wayback Machine» (2020). Державна телерадіокомпанія «Культура».
<http://web.archive.org/web/20120304081504/http://cultureua.com/>. (2021, травень, 07).
2
Сінєльнікова, Ю. (2018). «Оновлене» житомирське телебачення: вперед у минуле? TIMES.ZT:
1
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завданням для телеканалу «Культура» повинна стати комплексна розробка і трансляція
медіапродукції, призначеної для молоді. На нашу думку, у період, коли з сучасного медіапростору
зникли такі молодіжні журнали, як: «Шо», «Четвер», «Культурна барикада», він міг би взяти на себе
реалізацію цієї функції, відкривши тим самим нові репрезентації актуальних соціокультурних
проблем у сучасній медіакультурі.
Якщо звернутися до аналізу культуротворчого потенціалу польського телеканалу «TVP
Kultura», то варто зауважити, що основною метою його діяльності є побудова діалогу, створення
найкращого місця для обміну ідеями та думками для різних відомих фахівців. В ефірах телеканалу
глядачі також мають можливість спостерігати жваві обговорення тих чи інших питань з теорії та
історії культури («Студія культури»). Крім того, значна увага організаторами приділяється
щотижневому огляду важливих культурних та художніх подій, що сталися в країні та світі
(«Культурний щотижневик», «Культурна інформація»). На телеканалі «TVP Kultura» також активно
ініціюються дискусії стосовно умов розвитку сьогоднішнього актуального мистецтва («Культурний
плакат»), популяризації сучасних художніх тенденцій у суспільстві. Зокрема до них можна віднести
такі мистецтвознавчі медіапродукти, як: «Present Performance», «Що стосується мистецтва»,
«Шедеври без секретів» тощо.
У сучасному медіапросторі культуротворча роль телеканалу «TVP Kultura» також
виявляється через представлення у сітці його мовлення філософсько-аналітичних проектів, які
зосереджують свою увагу на розгляді важливих проблем сучасної соціокультурної дійсності
(«Третя точка зору»). Не менш цікавою у цьому контексті є культурологічна програма «Kronos»,
ефіри якої присвячені аналізу різних історико-культурних питань (значення грецької трагедії для
розвитку європейської культури; сутність мови, її внутрішня раціональність й ірраціональність;
молитва як щоденний тисячолітній ритуал людства, як екзистенційний акт та практика громади, що
є основою Церковного життя тощо. На нашу думку, українському телеканалу «Культура» бракує
подібних проектів, розробка і трансляція яких значно збагатила би його культуротворчий
та гуманістичний потенціал.
Аналіз польського телеканалу «TVP Kultura» та українського телеканалу «Культура» засвідчує,
що основна відмінність полягає в тому, що перший намагається репрезентувати у своєму ефірі як
кращі вітчизняні, так сучасні зразки якісної зарубіжної телепродукції. Зауважимо, що
на українському телеканалі «Культура» також має місце трансляція продукції іноземного
походження, але в досить обмеженому вигляді, як в кількісному, так і в якісному аспектах. Причиною
цього, ймовірно, слугує недостатнє фінансування його діяльності.
Водночас головні відмінності між телеканалами виявляються в тому, що на українському
каналі пріоритетна увага приділяється розкриттю тем, в яких висвітлюється проблематика
традиційної культури, аналізується творчість видатних особистостей минулого; на польському
телеканалі перевага надається актуальним проблемам сучасної культури та стратегіям її розвитку.
Вважаємо, що головним недоліком українського телеканалу «Культура» є недостатнє
представлення на ньому науково-експертного середовища, критичного, інтерактивного
обговорення актуальних проблем соціокультурної дійсності відповідно до сучасних завдань
культурної політики.
Наукова новизна. Вперше здійснено цілісний аналіз культуротворчого та гуманістичного
потенціалу українського та польського телеканалів «Культура». Проведено порівняльну
характеристику їх діяльності, виявлено спільні та відмінні риси.
Висновки. Нині в умовах комерціалізації, розважальності, дегуманізації телебачення значним
культуротворчим потенціалом володіють канали громадського телебачення. Своїми програмами вони
прагнуть поширювати у суспільстві високі гуманістичні ідеали, моральні зразки, виховувати глядача
в дусі національного патріотизму, загальнолюдських цінностей тощо. Водночас культурологічний
аналіз контенту українського та польського телеканалів «Культура» виявив, що діяльність останнього
потребує певних змін, передусім, осучаснення та збагачення ефіру цікавими, оригінальними
аналітичними медіапроектами, ширшого представлення науково-експертного середовища,
критичного інтерактивного обговорення актуальних проблем соціокультурної дійсності відповідно
до сучасних завдань культурної політики.
інформаційно-аналітичне видання. <https://times.zt.ua/onovlene-zhytomyrske-telebachennya-vpered-u-mynule/>.
(2021, травень, 07).
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The article is devoted to the study of the main stages and trends of development of the Polish
national minority in Ukraine in the period from the late 1980s to the 1990s, identifying key aspects
of the legislative formation and development of Polish public and cultural organizations,
participation of Poles in Ukrainian cultural, educational and socio-political processes. Therefore,
the level of development of civic maturity and political culture of the Polish community in Ukraine
has been analysed.
The main directions of development and peculiarities of activity of Polish public organizations
in Ukraine are analysed from the time of restoration of independence of Ukraine till the end of
1990s. The study is based on an analysis of the activities of Polish public, cultural, educational
organizations, the development of the press and education, promotions, festivals and events that
were organized and held in the context of meeting the public and cultural needs of the Polish
minority in Ukraine. The contribution of Polish cultural and public organizations to the development
of Ukrainian-Polish relations is estimated. The study focuses on the research of the range of areas of
interaction among the Polish minority in Ukraine, the state of Ukraine and Ukrainian society, their
participation and influence in the interethnic development of Ukrainian society and the nature of
interethnic relations. The analysis of processes is conducted in the context of educational, linguistic,
cultural, socio-economic and political transformations in Ukraine (UkSSR) from the late 1980s to the
1990s. The study found out that during and after the collapse of the USSR and the withdrawal of
Ukraine and the Republic of Poland from the influence of communist ideology, a new era of
Ukrainian-Polish intercultural and interethnic cooperation began. Since then, various public, cultural,
educational institutions, newspapers, magazines, and media channels were established, a number
of cultural and educational events were initiated, organized and held. An important role in these
processes relies on the development and formation of civil society in both countries. The author also
traces the main achievements that have arisen in the process of significant work of cultural and
public organizations of the Polish minority in Ukraine.
Keywords: Ukraine, intercultural interaction, Polish national minority, Polonia, cultural and
educational activities, Ukrainian-Polish relations, public organization.
The restoration of Ukraine's state independence and the collapse of totalitarianism in Poland launched
a new stage in Ukrainian-Polish relations, cooperation and partnership, as well as a new status for Poles in
Ukraine and Ukrainians in Poland. The legal basis for this status was the Law of Ukraine "On National
Minorities" (1992) and the "Agreement between Ukraine and the Republic of Poland on Good
Neighbourliness, Friendly Relations and Cooperation", ratified in 1992, the second article of which states
that the parties act in compliance with international standards for the protection of national minorities,
recognition of their right to preserve ethnic, cultural, linguistic and religious identity 1. Late 1980s-1990s is
characterized by the achievement of a qualitatively new level of Ukrainian-Polish relations, expanding
cooperation of neighbouring nations in all spheres of political, economic, scientific, technical, cultural and
humanitarian cooperation, an active factor of which is people's diplomacy in the face of the Polish minority
in Ukraine and Ukrainian one in Poland.
Договір між Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво,
1992 (Верховна Рада України, Уряд Республіки Польща). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616_172#Text> (2021, May, 17).
1
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The number of Poles in Ukraine due to natural and artificial demographic processes and mass
emigration to the historical homeland, which peaked in the crisis of 1995-1997, decreased from 219 thousand1
in 1989 to 144 thousand in 20012. They continue demonstrate their ethnic advancement and occupy one of
the dominant positions among the non-ethnic groups of Ukraine. The Polish community is one of the most
integrated ethnic minorities in the Ukrainian society, which, despite assimilation and urbanization, has
retained the basic peculiarities of its identity, actively participating in the national and cultural revival and
became a major link in relation to Ukrainian-Polish cooperation and partnership. According to opinion polls,
the Polish population not only most actively supported the Act of Proclamation of State Independence of
Ukraine in the All-Ukrainian Referendum of December 1, 1991 and almost unanimously accepted Ukrainian
citizenship, but also directly participated in the transformation of post-Soviet society through democratic
transformation, European choice initiative and economic reforms in Poland. Unlike some other ethnic groups,
Poles supported Ukraine's integrity and the demarcation of its state borders with Moldova, Poland, the
Russian Federation, Romania, Slovakia, and Hungary. Poles live in all regions of Ukraine, but most of them
are associated with traditional areas of settlement: Galicia, Volhynia, Podillia, Polissia, Kyiv and Kyiv region.
Thus, 38.4 thousand Poles lived in Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Volyn and Rivne regions at the beginning
of 2001, in Khmelnytsky and Vinnytsia – 26.8 thousand, in Zhytomyr, Kyiv and Kyiv – 58, 8 thousand
people, which is 86% of the total Polish population of Ukraine. It should be noted that a relatively large share
of Poles remains in the South of Ukraine: in Odessa, Kherson, Mykolaiv regions and in the Crimea, as well
as in Donbass, Dnipropetrovsk, Zaporizhia and Kharkiv regions, which are the most Russified region, hence
negatively affecting their linguistic and cultural development. The national-cultural and spiritual revival of
the Ukrainian Poles took place simultaneously with the restoration of Ukraine's sovereignty and
independence, the adoption of the Law on National Minorities3, the formation of the Council of National
Societies. Relying on the constitutional guarantees of equal civil and national rights and freedoms of ethnic
minorities to preserve their identity, create public associations, prevent any national and religious
discrimination and state support from Ukraine and Poland, Poles joined the socio-political and cultural life,
consolidating around their national-cultural societies and the newly formed national media. The ethnic
linguistic and cultural mobilization of Poles started simultaneously with the restoration of state sovereignty
and full independence of Poland and then Ukraine. In the late 80s of the twentieth century in many cities of
Ukraine, along with the reform of Soviet-Polish societies, which performed mostly ideological functions and
paid little attention to the problems of the Polish population in the USSR and the UkSSR, Polish national and
cultural societies began to be established. During 1990-1991 two congresses of Ukrainian Polonia took place
where the Union of Poles of Ukraine – ZPU (chairman S. Kostecki, now G. Yurkowska) and the Federation
of Polish Organizations in Ukraine – FOPU (chairman E. Khmelov) were founded. At the initiative of the
Federation, the Sejm of Poles in Podillia was held in 1996, which approved a program of national and cultural
revival of the Polish minority and increasing its role in the Ukrainian-Polish dialogue. Among the regional
associations, the A. Mickiewicz Kyiv Cultural and Educational Society (chairman I. Gilov), Kyiv National
Cultural Society "Consent" (chairman R. Malowski), Polish Cultural Center in Odessa, Polish houses in the
Crimea, Dubno, Chernivtsi, in the village of Yakymivka, Zaporizhia region, as well as centers of the Polish
culture in Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv, Dnipro were the most active in terms of social activity during that
period. Valuable experience was gained by the Polish House in Kyiv, which was inaugurated in April 1995.
It has various sections, including a senior club, a youth club, a Catholic discussion club, a business contact
club, and a medical counselling centre. The number of Polish national and cultural associations is growing
every year, and their work is being diversified. In the autumn of 1990, there were 8 Polish national and
cultural societies, while at the beginning of 2006 there were almost 50, which has expanded their influence
on Polish communities, diversified forms of work, established themselves as legitimate representatives of the
Polish people, protectors of its national and cultural values. The most notable of them are the A. Mickiewicz
Society of Polish Culture in Zaporizhia (E. Rosenbaum), in Rivne (V. Buklerevych), the branch of the Union
of Poles of Ukraine in Dnipro (R. Verbitsky), in Odessa (B. Zayachkovsky). The Poles welcomed the
Дані Всесоюзного перепису населення СРСР 1989 року (1991). Національний склад населення України. Київ,
1, 4-5.
2
Дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року (2003). Національний склад населення України та його
мовні ознаки. Київ, 14.
3
Закон України про національні меншини в Україні, 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної
Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text> (2021, May, 17); Курас, І. Ф. (ред.) (1994).
Національні відносини в Україні у ХХ ст. Київ: Наукова Думка.
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restoration of old and the creation of new periodicals, the increase in the number of Polish books in Ukraine.
In 1990, after a 46-year break, "Gazeta Lwowska" was published again, and in 1993 "Dziennik Kijowski"
which specializes on the past and current events in life of Poles in Ukraine, Ukrainian-Polish relations and at
the same time it contains information about the reforms in Poland. Since 1997, the newspaper of national
minorities "My Family", founded by the East Ukrainian Academy of Business, has been published in Kharkiv.
The editorial board member is a representative of the Polish Culture Society E. Zaritsky. Along with "Gazeta
Lwowska", "Dziennik Kijowski" the abovementioned media is dedicated to detailed highlighting the life of
Poles in Ukraine and their problems. Another bright sample of the Polish minority media is "From the
pedigree of Ukrainian Poland" aimed at developing the cultural level, language training and national
consciousness of Poles. The problems of the Polish minority in terms of television and radio are dealt by
broadcasting studios in Lviv and Zhytomyr which have Polish-language programs and channels. For instance,
"Lwowska Fala Radiowa" broadcasts two-hour programs every Thursday and four-hour programs every
Friday. The Institute of Polish Culture operating in Kyiv was established as a representative office of the
Polish Ministry of Foreign Affairs to promote national cultural heritage and the research centre of Polish
studies at Ivan Franko Lviv National University and National University "Kyiv-Mohyla Academy". At Taras
Shevchenko National University of Kyiv and the National University "Ostroh Academy" students learn
Polish in the departments of history, cultural studies and economics, in addition, "Ostroh Academy" has a
Polish college. Students regularly visit Warsaw, Krakow, Lodz and other Polish cities1. On the basis of the
D. Furmanov library in Kyiv created the A. Mickiewicz library, in the funds of which a large selection of
fiction, political, popular science and educational literature in Polish is presented. The Ukrainian authorities
are sympathetic to the initiative of Polish public associations, which put the issue of national education and
schooling at the forefront of their activities, due to the educational and language situation inherited from the
totalitarian regime not only among children but also among adult Poles.
Considering the difficult language and educational situation for Poles in Ukraine, Polish societies have
put forward the revival of national education in its various forms. During the years of independence, the
foundation of the Polish education system in Ukraine was set, which includes: schools and classes with
teaching in Polish, schools and classes in where the Polish language is studied optionally; Sunday schools for
children and adults. According to the Ministry of Education and Science of Ukraine, in 1995, 3,047 students
studied in Polish in 88 schools, 239 classes and groups. 1241 students studied Polish as a subject2. In addition,
thousands of pupils and students study Polish as an optional subject. There are departments and training
groups for teachers of Polish language at Kyiv and Lviv universities, Drohobych Pedagogical University.
Since 1996, the Association of Polish Teachers in Ukraine has been active, with more than 60 teachers from
Poland. Hundreds of graduates of secondary schools, gymnasiums, lyceums and colleges go to Poland to
study permanently or temporarily in Polish universities and Polish language courses. Since 1991, a purposeful
revival of Polish schooling in the Zhytomyr region has started. A Polish school and separate classes in
Zhytomyr and Berdychiv are successfully operating while a new Polish school building is under construction
in Dovbysh3 and Maryanivka. Local and all-Ukrainian Olympiads play an important role in the promotion
and dissemination of the Polish language, at one of them, which took place in Khmelnytsky in March 1995,
the winners were Irena Galka, Oleksandr Simayev and Tetyana Lisna4. At the initiative of the "Zghoda"
Society, Polish language courses for adults were established in Kyiv under the leadership of N. Sydyachenko5.
Regarding the opening of new Polish schools and classes in Ukraine, this process is constrained by a number
of objective factors, including the dispersed resettlement of Poles, personnel and financial difficulties,
conservatism of some parents who do not see the need for their children to learn Polish accepting the
dominance of Russian and Ukrainian. The Polish community is very interested in scientific and cultural
cooperation between Ukraine and Poland, as it is widespread and most conducive to its national and cultural
development. Through contacts of intellectuals, cultural and artistic dialogue, negative layers and stereotypes
of the past are overcome, national consciousness is deepened, and ethnic identity is affirmed. This cooperation
is based on the Joint Statement of the Presidents of Ukraine and the Republic of Poland "Towards
1

Gazeta Lwowska (1996), 7, 4.
Dziennik Kijowski (1995), 5, 4.
3
Dziennik Kijowski (1997), 9, 4.
4
Калакура, О. (2007). Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні. Наукові записки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 34, 243.
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_34_24> (2021, May, 17).
5
Dziennik Kijowski (1995), 5, 3.
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Understanding and Unity" (1997), a number of intergovernmental agreements 1 and has a positive impact on
the state and prospects of socio-political, economic and humanitarian relations between Ukraine and Poland.
Already in the mid-1990s, there were 87 direct agreements on joint scientific researches, 38 Ukrainian and
62 Polish research institutions took part in it2. Among the key joint research projects, in addition to technical
and natural, there are such as: "Ukraine and Poland in the European integration process", "Problems of
Ukrainian-Polish border relations", "Polish-Ukrainian language border", "Problems of Ukrainian history
Polish relations of the 16th-20th centuries” and others. Mutual exchange of publications continues, bilateral
and multilateral scientific conferences, symposia, seminars are held regularly. In November 1997, Kyiv
hosted an international scientific conference "Polish culture in the life of Ukraine: history, today", where
more than 50 reports were presented by leading historians and culturologists, scientists of both countries. The
impetus for further intensification of these ties was the holding of Poland in Ukraine in 2004 and the year of
Ukraine in Poland in 2005. In the context of socio-cultural development of the Polish minority, cooperation
in the field of cinematography, professional and amateur arts, festival, club, museum, archival and library
affairs is important. Under the patronage of President A. Kwasniewski, Polish documentary filmmakers
created the film "Difficult Brotherhood" about Simon Petliura; due to the Polish-Ukrainian collaboration, the
films "With Fire and Sword", "Prayer for Mazepa" were released. There are about a hundred Polish amateur
groups in Ukraine: choirs, dance ensembles, orchestras of folk instruments, vocal groups, many of which take
part in the annual art festivals of national minorities "We are all your children, Ukraine!" and festivals of
Polish culture and art such as "Rainbow of Polissya" in Zhytomyr and similar events in Kyiv, Lviv and
Gorodok in Khmelnytsky region. The Polish National Theatre and the Polish "Lyutnia" Choir in Lviv are
very popular, and in addition to performances in various regions of Ukraine, they have repeatedly toured in
Poland. Folk ensembles and groups "Pierwiosnek", "Jaskołki", "Kantyezki" at the A. Mickiewicz Kyiv
societies and "Zghoda", "Polissya Falcons" at the "Union of Poles of Zhytomyr Region" and other
ethnographic community of Polonia are noted for their high performing skills and popularity. Polish
Community in Ukraine joined the World Council of Polish Folklore established in December 1995 and took
part in the Polonia Festival in Rzeszów in 1996. Positive resonance among the Polish people is caused by
measures to preserve Polish architectural and artistic monuments and cult buildings in Ukraine. The
compromise solution to the confrontational issue over the Polish Orlat Cemetery in Lviv was made, some
cultural and archival historically important items were returned to Poland, but still the Polish community
draws attention to shortcomings and difficulties in organizing national, cultural and religious life and lack of
support from local authorities. As rightly noted in 1997 by Consul of The Republic of Poland E. Jablonski,
some Poles complain that the media provide little material about the life of the Polish people, its problems
and difficulties3.
Thus, the Polish minority in independent Ukraine, on the one hand, gradually revives its ethno-national
characteristics, including native language, church attendance, develops traditional folk culture and mentality,
and on the other hand, increasingly integrates into Ukrainian society, joins the public life of the state and
being an effective factor in the Ukrainian-Polish partnership, which in the context of globalization goes
beyond bilateral cooperation. For Ukraine, a strategic partnership with Poland is an important condition for
its European integration. To replace some cooling of Ukrainian-Polish interstate relations which happened
during the last term of President Leonid Kuchma, who supported the eastern vector of foreign policy, after
the "Orange Revolution", the political achievements of which were also due to the support of Republic of
Poland in the person of the President A. Kwasniewski and Ex-President L. Valensa, a new Poland's role in
lobbying Ukraine's interests in the international arena was understood. Reviving the national-cultural and
linguistic traditions of their ancestors, Poles in Ukraine and Ukrainians in Poland act as a reliable bridge of
Ukrainian-Polish understanding, cooperation and partnership.
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ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ДО ФІЛОСОФІЇ МАЙБУТНЬОГО
The article reveals the significant issues of modern philosophy and fundamental aspects and
challenges to the philosophy of the future. The relevance of the article is stipulated by the nature
and content of global social dynamics in the third millennium and the certain vital and problematic
issues of philosophical understanding of the present and philosophical education of the future.
The relationship between the nature of civilization’s social development, the guidelines of
philosophical discourse and perspective is of particular significance. The paper uses statistical data
and analytical description of the annual UN reports «Human Development Report», where it is
noted that overcoming unidimensionality and mechanicalism is problematic and progressive in
modern philosophy. It requires an understanding of new universals of human existence, where
the formula of global human existence is one of the most significant. The philosophy of the future
is considered as a philosophy of world integration and philosophy of humanism, socially-oriented
to the world practice of free human self-determination, recognition of the human rights, and the
prolongation of social responsibility and ethics. The issue of anthroposocial modeling and
philosophical prognoseology are the key aspects of philosophical education development.
Problems of Humanism and World Integration are a research topic that emphasizes the
importance of social modeling of processes, explanation of the principle of civic humanism, and
world integration. The issue is regarded from the point of view of interdisciplinary analysis and
modeling. This aspect has not been highlighted in such scientific branches as political science,
social philosophy, international relations, and mathematical modeling. Therefore, the subject
matter of the research is Globalization and Humanization of Social Systems and Social Relations in
the 21st Century.
Keywords: global community, civilization, social dynamics, philosophy, philosophical
anthropology, philosophical education, social and humanitarian, modeling, anthroposocial
modeling, philosophical prognoseology.
«Філософія по суті несвоєчасна, належить до тих небагатьох речей, доля яких – ніколи
не отримати відгомін у змінному «сьогодні», та й ніколи не наважитись на це. Там, де це відбувається,
де філософія стає модою, там або ж немає істинної філософії, або ж вона витлумачується фальшиво і
використовується для якихось чужих їй цілей повсякденності»1.
1. Чому і про що мовчить філософія ?
«Філософія завжди є не співзвучною часу, а навпаки, задає часу свої виміри» – ці відомі слова
видатного німецького філософа М. Хайдеггера, вимовлені у середині XX ст., зберігають актуальність
щодо сутності та змісту субстанційності філософії і у наш час. Традиційне витлумачення двох
головних історичних форм панування філософії – філософії як академічної університетської
1

Хайдеггер, М. (1992). Введение в метафизику. Киев: Новый круг, 95.
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дисципліни та філософії як способу світосприйняття і світовідношення певною мірою окреслило і
дихотомію співіснування та розвитку таких форм. Парадокс, але введення філософії з часів ранніх
середньовічних університетів у класичний контекст університетського освітнього модуля завдало
чимало питань щодо живого та гнучкого характеру самої філософії.
По-перше, з огляду на «академізм» освіти від епохи раннього Модерну до середини XX cт,
філософський дискурс в головному був зведений до апріорно лінійного, здебільш наукового
обґрунтування феноменів буття. Вже у передмові до «Феноменології духу» Г. Гегель писав: «Моїм
наміром було сприяти наближенню філософії до форми науки – до тієї мети, досягнувши якої, вона
могла б відмовитись від свого імені любові до знання і бути дійсно знанням. Внутрішня необхідність
того, щоб знання було наукою, полягає у його природі і задовільне пояснення цьому дається тільки
у викладі самої філософії»1. А на світанку XX cт. Е. Гуссерль зазначив, що «Із самого початку свого
виникнення філософія виступала з домаганням бути строгою наукою і при цьому такою, що
задовольняла б найвищі теоретичні потреби, і в етично-релігійному відношенні робила б можливою
життя, що керувалось би чистими нормами розуму. Це домагання поставало то з більшою, то
з меншою енергією, але ніколи не зникало…»2.
По-друге, позиціонування філософії як першооснови, онтологічно-засадничої гуманітарної
практики щодо усіх форм та феноменів буття дозволило їй у запитувати з приводу самих запитань
у самої себе, тобто метафілософствувати. В роботі «Шляхи до співбесіди» М. Хайдеггер
сформулював це у наступний спосіб: «Філософію переоцінюють, очікуючи від неї безпосередньої
користі. Філософію недооцінюють, знаходячи у ній, але лише у «абстрактному»… вигляді, все те ж
саме, те, у чому і без того встигло цілком чуттєво переконатись на досвіді наше спілкування з речами.
Проте істино філософське знання ніколи не буває якоюсь запізнілою добавкою гранично всезагальних
уявлень до вже існуючого сущого…3.
Трансформація фундаменталізму у класичній ортодоксальній метафізично-онтологічній
філософській парадигмі, яка мала місце наприкінці епохи модерну, викликала до життя нові (хоча
доволі часто неапробовані та непідтверджені) напрямки та обрії філософського дискурсу.
Гуссерлівське прагнення «чистої філософії», себто «чистої свідомості», через століття змінюється
новим гаслом – «наблизити філософію до практики!» Це гасло, проголошене в епоху третьої
глобальної світоглядної революції (80-90 рр. XX cт. – початок 00-х років XXI cт.) видавалось певним
прагматичним постулатом конструювання нової філософії. Що власне окреслив цей девіз? І чи
виявилось це під силу – створити постмодерний синкретичний, чи швидше інтегративний модуль
релігії, філософії, науки та практики? Певна латентність висновків та відповідей на ці питання
прихована у сприйнятті, розумінні, витлумаченні та трансформації самого поняття та
смислоутворення «сучасна філософія».
При визначеній доступності і навіть можливості експлікації сучасної гуманітарної науки в її
стандартно диференційованих дисциплінах – «сучасна соціологія, психологія, релігієзнавство»,
«новітня історія чи ж історія Новітнього часу», – питання щодо сучасної філософії є значно
складнішим, оскільки потребує розуміння та характеристики сучасного мислення, сучасного
світорозуміння та світовідношення, принципів та властивостей філософського самоаналізу у новому
транскордонному, гіпердинамічному світі. У більшості наукових програм, в університетській освіті
досить «обережно», навіть «сором’язливо» йдеться за сучасну філософію. Радше зустрічається
контекст філософії 20 ст., або ж, у кращому випадку, другої половини 20ст., яка чомусь
витлумачується як сучасна. Філософія сьогодення (вона ж сучасна філософія) – це передусім та
система інтегративного та інтерактивного осмислення дійсності, яка відтворює «дух та поступ»
теперішності: іншими словами – та філософія, яка співзвучна нам у просторі і часі. І це аж ніяк
не філософія початку, середини чи навіть кінця 20 ст. Світ – транскордонний, гіпердинамічний,
багатовимірний та полівекторний. Ми живемо у феноменальну епоху феноменальних парадоксів:
розробили і втілюємо технології майбутнього не маючи відповідей (можливості вийти з формату
кантівської трансцендентності) щодо фундаментальних засад свого минулого. Жодна з концепцій
світотворення не є на даний час аксіомою, відповідно не може бути ні предистинацією, ні похідною
Гегель, Г. В. Ф. (2000). Феноменология духа. Москва: Наука, 10.
Гуссерль, Э. (2000). Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук
и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философии. Философия
как строгая наука. Москва: ACT, 669.
3
Хайдеггер, М. (1993). Работы и размышления разных лет. Москва: Гнозис, 324.
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для моделі світотворення. Новітня історія цивілізації виокремила і відповідну об’ємну площину
новітніх антропосоціальних питань та проблем. Цивілізаційний простір і час, який видавався (та й
радше витлумачився як константа), зазнав видозмін як у сутнісному, так і в оціночному аспектах,
свідченням чого є:
– інтеграція та реінтеграція спільнот та кордонів (від видозміни Старого світу та утворення ЄС
до деколонізації та неконтрольованих економічних, політичних, релігійних внутрішніх та зовнішніх
міграцій)
– трансформація світу як системи (від руйнування біполярності та дихотомічності світових
систем до нової геополітичної карти світу, утворення новітніх економіко-політичних, військових та
територіальних об’єднань)
– сутнісна та оціночна видозміна часу історії та цивілізацій (від еволюційно-ієрархічних
моделей світоустрою до нелінійних феноменів порядку та хаосу, синергетики тощо)
– гіпердинаміка та транскордонність сучасного світу (від моновимірності та лінійності простору
і часу до феноменів інформаційної та постінформаційної цивілізаціі, співіснування світоглядних та
інструментальних цінностей)
– тотальна взаємоприсутність та взаємодоповнюваність фундаментально різних форм
людського буття, свідомості та культури (релігія, філософія, наука, практика). Власне це і окреслив
у своїй роботі «21 урок для 21 століття» Ювал Харарі : «Людство втрачає віру в ліберальну оповідь,
що домінувала в глобальній політиці впродовж останніх десятиліть, саме тоді, коли поєднання біо- й
інформаційних технологій висуває нам найбільші виклики, з якими людство стикалось будь-коли»1.
2. Обрії та перспективи філософії майбутнього
З огляду на вищевикладене, можливо сформулювати перелік питань до тієї парадигми
філософії, яку ми можемо спробувати змоделювати, а саме: чи є трансцендентність філософії є однією
з найважливіших ознак її дієвості та дійсності? Чи існує потреба у кардинальній реконструкції
академічної філософської традиції і чи потрібно взагалі намагатись «корегувати» філософську думку,
філософські напрямки та її предметність? Яке співвідношення гармонійно з’єднає класичний курс
метафізики та філософію техніки і технологій, онтологію та філософську глобалістику, гносеологію
та біофілософію, етику геномних досліджень та етику соціальної відповідальності? Зрештою, чи
можливо позиціонувати філософію гуманізму як філософію світової інтеграції і який
антропосоціальний вимір сучасної прагматичної філософії? Чимале коло питань виокремлюється і
у відношенні філософської методології та філософії науки, системності та свободи академічної
філософії, філософського моделювання та філософської прогностики.
Філософствування сьогодні постає як пошук нових, більш ефективних шляхів інтерпретації,
конкретизації абстрактних уявлень, понять, як передумова відходу від спроб прямої екстраполяції
складеного раніше знання на нові явища. Філософствування як форма руху в сфері всезагального
не може вирішувати завдання синтезу, пошуку його міри, не конкретизуючи результати свого
дослідження, не залучаючи до цього процесу інші науки, які насамперед мають своїм предметом
сферу людської реальності. Філософії взагалі, як і філософії сьогодення, зокрема, не властиво і
не може бути властиво ідейне, соціальне обґрунтування як керівництво до дії, їй не притаманні
абсолютистські формули соціальної прагматики і утопії. І все ж саме за нею зберігається місце
континуальної і водночас партикулярної традиції руху, світопереживання і світоосягнення, площини
співпіставлення і сумніву, раціонального і ірраціонального. Сучасна філософія намагається втримати
та відтворити фундаментальні, глибинні засади антропного принципу. Ще в середині XX ст. Мішель
Фуко в роботі «Слова і речі» відзначив: «Той спосіб у який людина утвердилася в сучасній думці,
дозволяє їй грати дві ролі: вона водночас лягає в основу всіх позитивностей і присутня-хоч не можна
сказати, що вона там у привілейованому становищі, – у складі всіх емпіричних речей…»2. Водночас
людина, як складна система суб’єкт-об'єктної приналежності до світу, як передумова і водночас
похідна світотворчості залишається одним з найбільш змістовних об'єктів філософської рефлексії.
Проте ще на світанку «філософії життя» Фрідріх Ніцше в роботі «Людське, занадто людське»
застерігав: «Всі філософи мають той загальний недолік, що вони виходять з сучасної людини і
намагаються дістатись до мети за допомогою аналізу останньої. Мимовільно перед ними постає
1
2

Харарі, Ю. Н. (2018). 21 урок для 21 століття. Київ: Форс Україна, 17.
Рюс, Ж. (1998). Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. Київ: Основи, 492.
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«людина» взагалі, як деяка аеterna veritas, як незмінне у загальному потоці, як надійне мірило речей.
Проте все, що філософ висловлює про людину, є, по суті, не чим іншим, як свідченням про людину
досить обмеженого проміжку часу…»1.
Воднораз теперішнє аж ніяк не можна розглядати лише крізь призму історичного минулого,
віддаленого історичного досвіду, соціокультурного простору і часу. Світ набуває новітніх нелінійних,
синергетичних ознак трансформації і видозмінюється значно швидше (у певних сферах –
в геометричній прогресії), аніж ми про це мислимо та дискутуємо. Глобальні виклики до життя, та,
відповідно, глобальні виклики до філософії майбутнього детерміновані власне трансформованим,
транскордонним та гіпердинамічним світом сучасної людини. Феномени «глобального мислення»,
«глобальних стратегій», «геополітики» екстраполюють раніше складені смисли та сенси на новітні
форми, формули та стилі життєпроявів та життєтворчості.
Філософія сьогодення, себто сучасна філософія, з одного боку, є паритетною формулою
наукових систем новітньої історії, з іншого – гіпотетичним пріоритетом сучасної соціальної
прагматики. У сучасній філософії спостерігається тенденція до багатовимірності суб’єкта – об’єкта
філософського аналізу та дискурсу, до відходу від витлумачення функції філософії як методу опису,
експлікації та надання дефініцій явищам, процесам і станам. Безсумнівно, трансформація глобального
суспільства була обумовлена (та й, у свою чергу, обумовлювала) необхідністю нової методології
дослідження людської реальності, яка була б відмінна від методології редукції суспільства
до особистості та від редукції особистості до любих форм цілого. Більше того, ось уже упродовж
трьох десятиліть новітньої геополітичної історії філософська думка, філософська рефлексія видається
чи не єдиним зусиллям інтегративного, інтерактивного та транскордонного світотворення людини.
Світотворення, яке «підживлює» людину феноменами духовного світоосягнення: вірою, надією,
любов’ю. Саме ці феномени буття людини, духовні вправи, як вдало відзначив П’ер Адо в «Духовних
вправах і античній філософії», призводять до «трансформації світобачення і до перетворення
особистості… Ці вправи є творінням не тільки думки, а й усієї психіки індивіда…»2. Процес такого
світоосягнення протікає в різних площинах самовизначення людини: від ідентифікації особистості
до складних систем моделювання фізичної і антропосоціальної реальності, від конструювання
власного «Я» до переосмислення та переформатування того, що складає власне «людське» у людині.
Сферою аналізу стають не абстрактні моральні ідоли і ідеали, а те, як сучасна людина
самовизначається у соціо- і техногенному світі, де сам світ видається не єдиною компіляцією уявлень
про нього, а змістовно диференціюється на світ речей, явищ, подій, природи, техніки, культури,
Божественний світ і т.п.
3. Філософія гуманізму як філософія світової інтеграції
Запитувальний характер філософії – це не лише спроба ідентифікувати площину чи виміри
неосяжного, окреслену М. Хайдеггером у фундаментальній світожиттєвій парадигмі у «Вступі
до метафізики»: «Чому є все суще, а не, навпаки, ніщо»?3 Запитувальний характер філософії – це
також спроба структурувати та впорядкувати еклектичність сучасного світу людини, її типологію
світовідношення та свободопрояви, оскільки за влучним виразом Леоніда Столовича «Філософія – як
феномен культури… – драма з усе більшим числом діючих осіб, і нескінченна унікальність кожного
філософа розкривається і має філософський смисл тільки в одночасності та у взаєморозумінні
філософських систем, ідей, одкровень»4.
Сучасний світ, як ніколи, вимагає подолання моновимірності, механицизму і закликає
до осмислення нових універсалій людського існування, де однією з найважливіших є формула
глобального гуманістичного буття людини. Ще у 1974 році академік А.Сахаров у статті «Світ через
півстоліття» писав, що одним з найбільш актуальних «надзавдань» є завдання здолати суперечності
та диспропорції у загальноантропологічній, цивілізаційній перспективі. «Я вірю, що людство
віднайде розумне рішення складного завдання здійснення величезного, необхідного і невідворотнього
прогресу із збереженням людського в людині та природного в природі»5. На рівні глобального
Ницше, Ф. (1990). Сочинения в 2 томах. Москва: Мысль, 1, 240.
Рюс, Ж. (1998). Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. Київ: Основи, 544.
3
Хайдеггер, М. (1992). Введение в метафизику. Киев: Новый круг, 95.
4
Столович, Л. Н. (2000). Вопросы философии. О «системном плюрализме» в философии, 9, 47.
5
Сахаров, А. (1990). Мир, прогресс, права человека: Статьи и выступления. Ленинград: Советский писатель,
49.
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суспільства, у щорічній доповіді ООН про розвиток людини «Human Development Report» тема
глобальних видозмін та відповідних трансформацій життя людини є однією з найбільш вагомих та
дискусійних. Зокрема, цьому присвячені доповіді за 2014 рік «Забезпечення стійкого прогресу
людства зменшення вразливості та формування життєстійкості», 2015 рік «Праця задля людського
розвитку», 2016 рік «Людський розвиток для усіх і для кожного», 2018 рік «Індекси та індикатори
людського розвитку. Оновленні статистичні дані за 2018 рік», 2019 рік «За кордонами рівня доходів і
середніх показників сьогодення: нерівність у людському розвитку у XXI ст»1.
Безсумнівною константою цих інформаційно-аналітичних описів є емпіричний матеріал, що
складає фундаментальну частину доповідей (зокрема – показник Індексу людського розвитку) і
базується на об’єктивних даних статистики та досліджень територій та культур. Однак увагу
привертає і власне філософсько-аналітична, категорійна складова доповідей, яка оперує категоріями
філософсько-антропологічного та морально-етичного паритету – «гідність», «самовизначення»,
«достойний рівень життя», «потенціал та можливість для усіх індивідів», «толерантність»,
«віротерпимість», «рівновеликість», «діалогічність» тощо. Йдеться, власне, за те, що проблеми
самоідентифікації, соціальної рівності і рівноваги, внутрішніх джерел розвитку є і пріоритетами
гуманістичної антропології, що утримують мобільну систему антропосоціального моделювання та
громадянської практики. Людський розвиток, окрім усього – це також розвиток свободи людини в її
наявності та перспективі реалізації. І можливо, те, що в структурі академічної філософії особливу
значущість набувають прогностичні аспекти філософії людини є своєрідним випереджальним
відображенням конструктивізму людини майбутньої як сучасника, людини вільної в своїй власній
долі і виборі співпричетному долі людства загалом.
Світ людини надзвичайно тонкий і чутливий, прагматичнний і конкретний, раціональний та
ірраціональний водночас. Проте і сама людина є частиною цього світу, а значить, частиною відкритою
і незавершеною в майбутньому. Людина не є закінченою істотою, а належить до всіх змін, пов’язаних
з законами еволюції. Сьогодні вона не та, що була у минулому, і в майбутньому вона буде не така, як
сьогодні. Філософія майбутнього, у своїй метафілософській транскрипції виокремлює запити
до людини майбутнього в її становленні, пошуку, життєтворчості та перспективі. Філософія
майбутнього – це усвідомлення відповідальності за історію, теперішнє та прийдешнє, це унікальна
можливість пошуку та відтворення нової глобальної гуманістичної формули життя людини,
суспільства, цивілізації.
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ
У ФІЛОСОФІЇ ДЖОНА ЛОКА
The article clarifies the role of the theological and political components in shaping the idea of
tolerance by John Locke. The theological context and connections of the English thinker with the
religious circles of that time are considered. This religious circles had a great influence on the
worldview of John Locke in general and on his philosophical ideas in particular. Despite the fact
that the religious sympathies of John Locke were on the side of Christianity, he nevertheless
recognized, for example, the same rights to profess their faith for Muslims or pagans. Until
recently, it was considered that religious tolerance was directed in the texts of the thinker to all
branches of Christianity, except Catholicism. However, recently manuscript of the thinker had
been discovered, entitled “Reasons for tolerateing Papists”, written in 1667-1668, that testifies
recognition of the "papists" right for freedom of religion. Such ambiguity in views, apparently, was
due to political reasons and the reluctance of the thinker to publicly express ideas that would
contradict the official position of the British state. Tolerance of the Papists is for pragmatic
purposes. According to the thinker, the oppression of the Catholic Church can lead to violence and
undermining of statehood on their part. Accordingly, British Catholics may rebel against their own
country in defense of their religious interests. In addition, the recognition of the right of the
papists to freely conduct their religious activities may incline the latter to the side of the British
government. John Locke's position on atheists is also considered. If Catholics had already received
some approval and the right for tolerance, the English thinker was unequivocal about atheists.
This underscores once again the theological paradigm of John Locke's thinking; according to his
picture of the world, not acknowledging or denying the existence of God by default was perceived
as something deviant, wrong, and threatening.
In addition, a textual analysis of the concept of "God" in the "Letter of Tolerance" was conducted
and the parameters were investigated by which it had been used by John Locke. Among other
contexts for the application of the term of "God", the "moral context" was singled out. That is, for
God, according to John Locke, the way of His ritual and ceremonial veneration is less important
than following His moral precepts and ensuring respect for man, because it is created in the image
and likeness of God.
Keywords: toleration, theology, Christianity, liberalism, textual analysis.
Виклад основного матеріалу.
Якщо сьогодні питання толерантності охоплює значно ширшу сферу суспільної взаємодії, то
в часи, коли жив Джон Лок, це поняття переважно стосувалося віротерпимості. Ситуація у релігійній
сфері, яка мала місце в XVII-му столітті, була доволі складною. У християнському світі точилися
серйозні суперечки між різними конфесіями, що нерідко призводили до дискримінації тієї чи іншої
групи. Крім того, упосліджене ставлення щодо свободи віросповідання мало місце не лише серед
представників церкви відносно один одного, але й чітко регулювалося державою та було зумовлене й
політичними чинниками. Зокрема, в Англії ХVII-го століття, яка мала складні стосунки з Францією,
певний час не визнавала католицизм, а його представники зазнавали гонінь та переслідувань.
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Схожі обмеження стосувалися й багатьох протестантських спільнот, чисельність яких в той
період зростала. На думку дослідника Переза Заґоріна1, XVI-XVII ст., час активного поширення
християнських ідей, був найбільш нетолерантним періодом християнської історії. У своїй книзі
дослідник аналізує особливості релігійних протистоянь в тогочасній Європі. Питання толерантності
розглядалося з двох позицій: взаємна терпимість католиків та протестантів з одного боку, та
толерантність різних протестантських течій щодо один одного.
Перез Заґорін зазначає, що релігійна толерантність у XVI – на початку XVII ст. була нерідким
явищем серед усіх гілок християнства. І якщо, приміром, мали місце випадки співіснування
католицизму та протестантизму, то це пояснюється небажанням суспільних протистоянь та
громадянських конфліктів, а не виявом терпимості до опонентів. Втім, в кожній країні опозиційні
релігійні течії ставилися один до одного так само вороже.
Джон Лок усе своє життя перебував у релігійно чутливих колах. Його батьки були пуританами
та виховували сина у пієтеті до християнської віри. Навчання в Вестмінстерській школі, а згодом –
у Крайст-Чьорч мали також серйозний відбиток на формування віротерпимості в англійського
мислителя. До того ж, у коледжі в роки навчання Джона Лока мали місце серйозні ідейні
протистояння між прихильниками різних релігійних течій.
Наведемо сюжет, пов’язаний з полемікою Джона Лока та його однокурсника-опонента Едварда
Беґшоу2. Останній анонімно видає памфлет під назвою «Велике питання щодо речей байдужих
у релігійному поклонінні. Натомість англійський мислитель видає 1660-го року «Два трактати про
врядування»3, що була реакцією на роботу Едварда Беґшоу. У цьому тексті піднімаються питання,
пов’язані зі свободою совісті та віросповідання, які актуалізувалися в той час у зв’язку з поширенням
нових протестантських течій. Під «речами байдужими» малися на увазі ті релігійні атрибути чи дії,
які безпосередньо не впливали на спасіння, адже їх не зазначено в Писанні.
Дискусія між пуританами та англіканцями точилася навколо питань форми проведення
церемоній та обрядів, особливостей богослужіння та способів справляння культу. Окрім того, дискусії
велися і щодо ролі держави у релігійних питаннях та міри впливу голови держави на церковні справи.
Деякі фанатики повністю заперечували державний закон і проголошували, що все життя людини
повністю визначене та регламентоване Божим законом. Вони не визнавали авторитету держави та
критикували «людські закони» як такі, що суперечать чи викривлюють Боже Слово. Подібні погляди
були чужими для Джона Лока і він піддавав їх критиці. Його ідеї щодо взаємостосунків церкви та
держави мали певну еволюцію. У праці «Державна і церковна влада» 1674 р. від виступає
за незалежність церкви від держави, оскільки кожна з них виконує різні функції: перша – піклується
про безпеку та добробут жителів; а друга – опікується питаннями збереження душі4.
Наставником Джона Лока був пуританець Вільям Коул (William Cole), якому прихильники
роялізму дали прізвисько «фанатик». Він був старшим за Джона Лока приблизно на 5 років, до того
ж також був випускником Вестмінстерської школи. Вільям Коул починав як священнослужитель, і
зрештою, став директором Сент Мері Хол (Saint Mary’s Hall). Наставник англійського мислителя був
одним з тих теоретиків, які розвивали ідею релігійної толерантності. Джон Лок проголошував право
кожного вільно сповідувати свою релігію та виступав проти деспотизму одних течій щодо інших.
Однак, разом із тим, він піддавав критиці ідеї деяких релігійних течій. Приміром, він не вбачав
необхідності в існуванні посередників у пізнанні Божих істин – відповідно, підважуючи основи
католицизму. Окрім того, він не поділяв погляди квейкерів, які висували ідею внутрішнього світла та
всіляко виступав проти їх релігійного шалу. Єдине, на що повинен, на його думку, орієнтуватися
християнин – це текст Святого писання5.
Означене вище середовище та тісні дружні зв’язки з представниками різних релігійних течій
спонукали англійського мислителя наполягати на ідеї віротерпимості. Це питання докладно було
1

Zagorin, P. (2003). How the Idea of Religion Toleration Came to the West. Prinston and Oxford: Prinston University
Press, 145.
2
Bagshaw, E. (2018). The Great Question Concerning Things Indifferent in Religious Worship, Briefly Stated;
And Tendred to the Consideration of All Sober and Impartial Men (Classic Reprint). Forgotten Books.
3
Locke, J., Abrams, P. (1967). Two Tracts on Government. Cambridge: Cambridge University Press.
4
Goldie, M. (1997). Locke: Political Essays (Cambridge Texts in the History of Political Thought). In Civil
and Ecclesiastical Power. Cambrodge: Cambridge University Press.
5
Locke, J., Woolhouse, R. (1999). An Essay Concerning Human Understanding (Penguin Classics) (Reprint ed.)
Penn: Pennsylvania State University.
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розглянуто в «Посланні про віротерпимість»1; ця робота була написала в період перебування Джона
Лока у вигнанні та його активній комунікації з протестантськими течіями. Автору йдеться про
необхідність визнання права кожної людини на свободу вибору тієї чи іншої релігії та пошуку
особистого шляху до Бога. З огляду на ліберальну позицію Джона Лока щодо релігійних питань, ним
критикується зовнішнє недобровільне нав’язування будь-якого способу віросповідання, що
суперечить поглядам самого віруючого. До того ж, ця свобода визнається у тому числі й за рабами,
які разом з тим позбавлені світської свободи.
Обгрунтовуючи доцільність віротерпимості, мислитель захищає релігійний плюралізм. Йому
йдеться про те, що один підхід у сповідуванні віри та єдино визнані обряди роблять шлях
до розуміння Божих заповідей та спасіння душі досить вузьким. Відтак, він буде зрозумілим
невеликій кількості людей, а отже, несприйнятий та відкинутий іншими. Позаяк згідно з мислителем,
віра – це дещо особистісне і насильно вплинути на зміну чиїхось переконань неможливо. Джон Лок
залишає право вибору релігії та церкви за кожним окремим віруючим самостійно. Йому йдеться про
те, що приналежність до певної церкви не передається в спадок.
2019-го року у виданні Кембриджського університету «The Historical Journal» історик
Джонатан Волмслі (J. C. Walmsley) опублікував раніше невідомий рукопис Джона Лока2. Робота
називається «Причини терпіти папістів нарівні з іншими», яка була написана 1667-1668-му роках.
Можемо припустити, що цей текст був неопублікований автором, аби не підсилювати і так гострі
суперечки на релігійному ґрунті. У будь-якому випадку, він є демонстрацією еволюції поглядів
мислителя та підтвердженням того, що автор у питаннях толерантності переглянув свої погляди
на католицьку церкву.
Цей манускрипт нині зберігається в бібліотеці Коледжу Св. Джона. На рукописі знайшли один
з паперів, де було вказано, що він адресований другові та родичеві філософа Едвардові Кларку,
з яким у нього було багаторічне листування. Це були листи не тільки приватного характеру, але й
соціально-політичного та філософського. До речі, мислитель часто відправляв Кларку свої
рукописи. Останній навіть зберігав тексти філософа, коли той був у вигнанні в Голландії. Як
зазначає Волмслі, даний рукопис разом з «Розвідкою про толерантність» був переданий
аукціонному дому «Sotheby’s» 1922-го року родичем Кларка на прізвище Сенфорд (E. C. A. Sanford,
1859-1923). Згодом манускрипт продавали ще кілька разів на різних аукціонах, і зрештою, він
потрапив до Ґрінфілдської бібліотеки3.
Джонатану Волмслі йдеться про те, що цей рукопис міг передувати «Розвідці про толерантність»
(1667-8), який залишався неопублікованим до 1829-го року, коли родич і біограф філософа Пітер Кінг
(Peter King) видав цю роботу. До того ж Джонатан Волмслі припускає, що ідеї, висловлені Джоном
Локом в «Розвідці» мають певну схожість з двома анонімно опублікованими текстами, авторство яких
приписують Чарльзу Волселі (Sir Charles Wolseley, 1629(30)-1714). Перший з них – «Свобода совісті…
захищена і виправдана» (1668) та другий – «Свобода совісті, інтереси суддів» (1668). Як зазначає
дослідник, попри те, що немає підтверджень щодо особистих контактів Чарльза Волмслі та Джона Лока,
втім, сам факт його долученості до близьких кіл останнього відомий. Він служив разом з Ентоні Ешлі
Купером в Державній Раді за Кромвеля і навіть був «інтелектуальним протеже останнього4.
Про схожість поглядів у питаннях толерантності Джона Лока та Чарльза Волселі вказував і Джон
та Філіп Мілтон, редактори «Clarendon Edition», у якому 2006-му році вийшла «Розвідка
про толерантність». До слова, це було перше критичне видання даного тексту Джона Лока.
Терпиме ставлення до папістів зумовлене виключно прагматичною метою. Згідно
з мислителем, утиски представників католицької церкви можуть призвести до насилля та підриву
державності з їхнього боку. Відповідно, британці, які сповідують католицизм, можуть повстати проти
власної країни на захист своїх релігійних інтересів. Окрім того, визнання за папістами права вільно
провадити свою релігійну діяльність може схилити останніх на бік британської влади. «Якщо
терпимість – це такий же спосіб навернення папістів, як і інших, їх рівно можна терпіти. Якщо
папістів можна вважати такими ж гарними підданими, як і інших, їх рівно можна терпіти… Якщо при
1

Locke, J., Montuori, M. (1963). A Letter Concerning Toleration: Latin and English Texts Revised and Edited with
Variants and an Introduction (Softcover reprint of the original 1st ed. 1963 ed.) Springer.
2
Walmsley, J. C., Waldmann, F. (2019). John Locke and the toleration of catholics: a new manuscript. The Historical
Journal, 62 (4), 1093-1115. DOI: https://doi.org/10.1017/s0018246x19000207.
3
Там само, 1096
4
Там само, 1095-1097.
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прийомі на службу важливі тільки здібності, і Король не має лишатися користі від будь-яких своїх
підданих, то папіст має на це рівне право…»1.
Причина полеміки та взаємної неприязні між католиками та протестантами полягала в тому, що
перші виступали за абсолютну владу короля (подібно до того, як це було у Франції) та заперечували
можливість розширення влади парламенту. Питання розширення повноважень парламенту для Джона
Лока як державного службовця було особливо актуальним. Це можна помітити й у даному тексті.
Мислитель, хоча й закликає терпимого ставлення до папістів, все ж не визнає їхніх політичних
переконань. «Я сумніваюся, що принципи протестантизму можуть виправдати покарання папістів
за їх спекулятивні погляди… Але, напевно, ні розум, ні релігія не зобов’язують нас терпіти тих, чиї
практичні принципи неминуче ведуть їх до фанатичного переслідування будь-яких поглядів; а отже,
повного знищення будь-якого суспільства, окрім власного. Тому тут мова йде не про відмінності
в релігійних переконаннях чи церемоніях поклоніння, але про їх небезпечні … наміри щодо держави,
що є невід’ємними від їх релігії… Хто б погодився терпіти пресвітеріан чи індепендентів, якби
частиною їх віри було безпосереднє підкорення чужоземній владі?»2.
Окремо слід згадати про ставлення Джона Лока до атеїстів. Якщо католики вже ж отримали
певне визнання та право на терпиме ставлення, то в стосунку до атеїстів англійський мислитель був
однозначним. Це ще раз підкреслює теологічну парадигму мислення Джона Лока; згідно з його
картиною світу, невизнання чи заперечення факту існування Бога за замовчуванням сприймалося
за щось девіантне, неправильне та таке, що несе загрозу. Приміром, у І-й книзі «Розвідки про людське
розуміння» віднаходимо місце, де мислителю йдеться про невродженість ідеї Бога.
Відповідно до позиції висвітленої у ІІІ-й главі, стосунок людини з Богом, розуміння Його
природи є результатом інтелектуальної роботи, що потребує чималих зусиль. Відтак, не кожен
спроможний на те, щоб пройти цей шлях інтелектуального пошуку Бога, а отже, його атеїзм – це
радше недолік, а не особистий вибір. Мислителю йдеться про віддалені племена, у яких культурний
елемент ще недостатньо розвинений, внаслідок чого вони поки не готові визнати факт існування
Бога. «…Є приклади народів, чия нерозвинена природа лишилася наодинці з собою, без писемності,
виховання та розвитку… Можна віднайти й інші народи..., що досі позбавлені ідеї Бога та знання
про Нього, бо належним чином не спрямували своїх думок у таке річище…»3. Тих же, хто виріс
у європейській культурі, та вважає себе атеїстом, філософ називає «негідниками», «нерозумними»,
які «безсоромно» заявляють про своє невігластво. У IV-й книзі визнає необхідність існування
дечого споконвіку та називає тих, хто з цим незгоден «нерозважливими», а їх поведінку
«безглуздям». «Усі розумні створіння неодмінно мусять зробити висновок, згідно з яким дещо
існувало споконвіків»4.
У «Листі про віротерпимість» віднаходимо не тільки теологічні, але й політичні мотиви Джона
Лока щодо нетерпимого ставлення до атеїстів. Насамперед, мислитель висловлює підозру щодо
компетентностей та порядності таких людей. Відтак, якщо вони у своєму приватному житті
не керуються релігійними принципами, що, на думку автора, є основою формування моральних
цінностей, то в публічній сфері вони можуть бути навіть шкідливими для суспільства. Можливість
бути терпимим передбачала принаймні приналежність до певної релігійної спільноти. А оскільки,
не входили в цю категорії, їм було відмовлено у толеруванні їхньої позиції. Виходячи з цих позицій,
можемо сказати, що атеїзм розглядався англійським мислителем як загроза усталеним моральним
принципам суспільства та підважують ідеї лібералізму.
Для того, аби більш повно розглянути релігійну складову поглядів Джона Лока на питання
толерантності, звернемося до текстового аналізу «Листа про віротерпимість» та розглянемо поняття
«Бог». Такі «фронтальні» дослідження з філософськими текстами в Україні поки мало відомі. Однак,
західній традиції подібні розвідки часто застосовуються, у тому числі й локознавцями. Наприклад,
Віктор Нуово, аналізуючи теологічні впливи у філософії Джона Лока, проводить часткову аналізу
випадків вживання «теології» в роботі мислителя. Емпіричні методології не набули достатнього
розвитку у історико-філософських дослідженнях, особливо в Україні та країнах пострадянського
простору.
Там само, 1112.
Там само, 1112.
3
Locke, J., Woolhouse, R. (1999). An Essay Concerning Human Understanding (Penguin Classics) (Reprint ed.)
Pennsylvania State university, 70.
4
Там само, 616.
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Поняття «Бог» у цьому тексті використовується в кількох різних значеннях. Розмірковуючи про
неприпустимість зневажливого ставлення до тієї чи іншої релігійної спільноти, Джон Лок наголошує
на моральній складовій цього питання. Помітно те, що для англійського мислителя не так важливою
є зовнішня обрядова сторона богослужіння, як повага до релігійних почуттів віруючого. Відтак,
у тексті засуджуються ті, хто задля дотримання, приміром, послідовності культу чи канонічності того
чи іншого обряду, застосовують силу та тиск на вірян, адже «усе це і тому подібне, безумовно, більше
суперечить славі Бога»1. З цієї позиції слідує, що Бог розумівся філософом як добре, справедливе
начало, яке «протистоїть» насиллю та злу. Тобто, для Бога згідно з Джоном Локом є менш важливим
спосіб Його ритуально-обрядового вшанування як слідування Його моральним приписам та
забезпечення поваги до людини, адже вона створена за образом і подобою Бога. Мислитель зазначає,
що тільки той, хто слідує Євангелію і через дотримання моральних принципів, які заповідав Бог,
поширює християнську віру, здійснює божу волю2.
В одному місці йдеться про те, що приналежність до тієї чи іншої релігії не притаманна людині
від народження, вона є соціально-культурним утворенням. Кожен, відповідно до власних поглядів,
має право обирати спільноту, цінності якої корелювали б з його власними у питаннях богослужіння,
інтерпретації текстів Святого Письма тощо. Тобто у цьому відношенні релігійна спільнота відіграє
інтегруючу роль, забезпечує комунікацію між її членами, однак, це не означає, що певні її
представники можуть чинити насилля щодо будь-якої віруючої людини. Її віра та приналежність
до цієї чи іншої релігійної течії – це результат її особистого вибору, який має шануватися іншими
членами суспільства. Якщо її дії не ображають чи не обмежують права інших людей, її особисті
релігійні переконання, уявлення про природу Бога та особливостей його вшанування тощо мають
право на вільну реалізацію. «Жодна людина від природи не пов’язана з якоюсь окремою церквою чи
сектою, але кожен приєднується добровільно до спільноти, у якій, як він вірить, знайшов те
віросповідання та обряди, що є, справді, прийнятними Богу»3.
Вищезазначена позиція мислителя є підтвердженням його ліберальної настанови у питаннях
щодо релігії. Автору йдеться про особистий шлях до спасіння людиною своєї душі. Відтак, кожен
у процесі цього вибору бере відповідальність за самого себе. Можемо помітити, що погляди
англійського філософа щодо пошуку власного шляху у питаннях віри схожі з епістемологічними
ідеями: в обох випадках людина постає як самостійний суб’єкт, який не потребує посередництва чи
сприяння інших у реалізації першого. Власний досвід стає важливим критерієм як у сфері релігії, так
і в пізнавальній діяльності. Визнання людини як автономної одиниці, яка керується власними
переконаннями, цінностями та розумом є чи не найхарактернішою ознакою модерну. Мислитель,
визнає за кожним спроможність, послуговуючись на власні розумові здібності та переконання,
обирати спосіб спілкування з Богом. «…Вони можуть шанувати Бога таким чином, який вони
вважають за прийнятний для Нього самого, і який дає їм найбільш сильну надію на вічне спасіння»4.
Необхідність вшанування Бога та слідування Його заповідям забезпечує належне моральне життя
людини на землі та уможливлює подальше спасіння душі після смерті.
Виходячи з того, що приналежність до тієї чи іншої релігійної спільноти – це особистий вибір
кожного, мислитель розмежовує церкву та державу, застерігаючи від втручань останньої в релігійні
питання. Ми виділили окрему групу, де поняття «Бог» вживається в межах питання щодо стосунків
церкви та держави. Погляди Джона Лока на роль урядовця, висловлені у даному творі, є суголосними
з ідеями «Двох трактатів про врядування». У «Листі» повноваження урядовця обмежуються
політично-економічними та соціальними сферами. І якщо він вирізняється з-поміж інших
покладеними на нього більшими функціями, то в питаннях спасіння душі від не має особливих
преференцій. Відтак, будь-які втручання у релігійні справи своїх громадян є порушенням природних
прав останніх. «Піклування про душі не належить цивільному правителю не більше, ніж іншим
людям… ніде не сказано, що Бог дав владу одній людині над іншою змушувати когось до її релігії.
Ніхто не може надати магістрату такого роду владу, адже ніхто не може відмовитися від піклування
про власне спасіння»5.
1

Locke, J., Montuori, M. (1963). A Letter Concerning Toleration: Latin and English Texts Revised and Edited
with Variants and an Introduction (Softcover reprint of the original 1st ed. 1963 ed.) Springer, 9.
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Підсилюючи тезу щодо необхідності внутрішньої налаштованості та слідування власним
переконанням, мислитель зазначає, що без волі та бажання самої людини Бог не вручається у справу
спасіння її душі1. У визнанні ролі свободи людини та її права розпоряджатися своїм життям
самостійно, погляди Джона Лока є далекими від детермінізму та певним чином нагадують
волюнтаристські ідеї. Мислитель заперечує будь-які зовнішні, удавані ритуали, які не відповідають
внутрішньому налаштуванню людини до вшанування Бога. Власне, віра та щирість у своїх діях є тими
рисами, які вирізняють істинного віруючого. Тому будь-які спроби третьої сторони нав’язати ті
принципи та цінності, що не відгукуються в душі людини, будуть марними та такими, що не є
прийнятними для Бога.
Якщо виходити з того, що віра в Бога та слідування його приписам є однією з головних умов
отримання вічного життя та спасіння душі, будь-яке її насильницьке нав’язування підважує саму суть
християнського вчення. «Магістрат не має влади через свої закони нав’язувати будь-якій церкві
здійснювати будь-які обради і церемонії, так як і не може заборонити будь-які обряди і церемонії, які
вже визнані, схвалені і практикуються будь-якою церквою; тому що якби він так зробив, він би
зруйнував саму церкву, ціль якої – вшанування Бога відповідно до прийнятого ними способом»2.
Окремою групою ми виділили атрибути Бога, про які йдеться у тексті. Відтак, мислитель визнає
Бога головним суддею над людьми, перед Яким вони будуть відповідати за всі свої земні дії та Яким
визначатиме їх приналежність до вічного блаженства в раю чи вічні страждання. Бачимо, що цей
біблійний наратив слугує аргументом на підтримку ідей лібералізму у питаннях релігії. Також
мислителю йдеться про Бога як спасителя (Saviour); в окремих місцях автор називає Його головним
(Capitan) за спокуту людської душі. Також у тексті підкреслюється важлива роль Бога у питаннях
миру (Prince of peace). Ті, хто називають себе християнами, згідно з Джоном Локом, повинні
налагоджувати мир один між одним та уникати насилля.
Позаяк, якщо сам Бог, у кінцевому підсумку, судить щодо не/правильності вчинків людини та
її земного шляху до спасіння своєї душі, то роль монарха у цих питаннях взагалі усувається.
Відповідно, кожна людина, яка визнає існування Бога та має внутрішні інтенції до поклоніння Йому,
має на це право і може здійснювати його у будь-який прийнятний для суспільства спосіб. Ба більше,
підкреслюючи особистісний характер кожного віруючого, мислитель визнає за нехристиянами таке ж
право на вшанування Бога, адже, подібно до того, як вони наділені правом займатися торгівлею чи
в певний спосіб виховувати своїх дітей, вони можуть і обирати вірні, на їх думку, способи поклоніння
Богу. «…Вони можуть шанувати Бога таким чином, який вони вважають за прийнятний для Нього
самого, і який дає їм найбільш сильну надію на вічне спасіння»3.
Підсумовуючи, можемо сказати, що в «Листі про толерантність» англійський мислитель
початково стоїть на захисті інтересів та прав кожного громадянина. Останній вільний у своєму
виборі життєвого шляху та може слідувати тим цінностям, які відповідають його принципам. Бог,
згідно з поглядами Джона Лока, не маючи своїх посланників на землі в особі монархів, дарує людям
вічне блаженство або вічні муки відповідно до їх вчинків. І монарх у питаннях спасіння душі не має
особливих переваг над іншим народом, а отже і втручання у їх релігійні справи позбавлене будьякого сенсу.
Терпимість має закінчуватися там, де має місце свавілля чи аморальність. Джон Лок виділяє
кілька таких обстави. По-перше, сам правитель може втручатися в справи церкви, якщо дії останньої
мають конкретні негативні наслідки на добробуту держав та суперечать законам держави та моралі.
Ба більше, мислителю йдеться про принципову нетерпимість до тих, хто відкидає Бога, адже через
своє невігластво та зухвалість вони можуть бути загрозою для держави.
Можемо сказати, що Джону Локу йшлося про лібералізм, з одного боку в релігійних питаннях,
а з іншого – релігія мала помітний вплив на політичну сферу загалом та розвиток ліберальних ідей
зокрема. Утім, і те, і інше, мало своїм головним завданням збереження та захист держави та належне
існування кожного члена в ній. Значення ліберальних ідей у релігійному полі полягало у можливості
вільно обирати ту чи іншу церкву відповідно до власних вподобань та поглядів. Визнання
різноманітності, на думку англійського мислителя, має консолідуючу функцію для громадян; відтак,
за такого підходу представники різних християнських конфесій, які разом з ним є громадянами
держави, матимуть більші підстави для діалогу, замість ворожнечі та ідейних суперечок. У питаннях
Там само, 45.
Там само, 65.
3
Там само, 43.
1
2
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віротерпимості мислитель часто проводить аналогії між релігійною та державною сферами.
Приміром, розмірковуючи про необхідність визнання права представників тієї чи іншої релігійної
групи на зібрання, філософ порівнює їх із світськими та закликає магістрати не виступати проти
спільнот, які не є частиною їхньої конфесії. Через терпимість під розширює ідеї лібералізму на сферу
релігії. Проте, і місце релігії в політичній сфері у філософії Джона Лока є досить вагомим. Хоча
мислитель неодноразово наголошував на розмежуванні церкви і держави, релігійність є основою
розвитку суспільного добробуту.
Тобто для політичної системи Джона Лока замало того, щоб урядовець був компетентною
людиною у справах економіки чи безпеки; важливу ролі мають і його моральнісні настанови, «якість»
яких визначається вірою в Бога та приналежністю до певної християнської спільноти. Продовжуючи
далі цю тезу, зазначимо, що урядовець, наділений вищезазначеними рисами, який виходить
з релігійних позицій у своїх діях, може забезпечити справедливість у суспільстві, гарантувати
дотримання прав громадян та убезпечувати від посягань на їх свободу. Словом, світогляд, засадничою
складовою якого є релігія, уможливлює розвиток ліберальних цінностей в державі.
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РЕАЛЬНЕ У ФІЛОСОФІЇ АЛЕНА БАДЬЮ:
ІМЕНУВАННЯ, ВІРНІСТЬ І (РЕ)ПРЕЗЕНТАЦІЯ
The article deals with the analysis of the concept of the real in the philosophy of Alain Badiou in
the context of the possibility of its naming, loyalty and (re)presentation. Borrowed from Jacques
Lacan’s theory and reinterpreted as the unnameable, the real has become one of the most
important elements of Badiou's philosophy. The existence of truth, event, subject is ultimately
connected with the real. Therefore, the unnameableness of this element and the uncertain
possibility of its (re)presentation require some further research. The article aims to compare the
concept of the real in Badiou’s and Lacan’s thought (especially in Slavoj Žižek’s interpretation); to
explore the real as the unnameable in the Badiou's truths ethics; to compare the approaches to
the loyalty to the event and the passion of the real to the problem of (re)presentation of the real.
The work is based on the texts of Alain Badiou, Jacques Lacan and Slavoj Žižek, as well as on the
research of modern researchers of these issues. We conclude that the real of Badiou is
fundamentally different from the meaning attached to this concept by Lacan: the real by Badiou
has nothing to do with Lacan's “impossible” associated with the death drive, it is clearly localized
being the empty centre of a particular situation (including community in a political event and
pleasure in an event of love). The condition that prevents the absolutization of the truth’s power
is the insubordination to this truth of at least one of the elements of the situation. According to
Badiou, this is the only way to avoid turning truth into evil. Badiou's paradoxical decision is that
this unnameable element, which is devoid of true naming, is the real of this situation itself. Thus,
not accidental, but the most important element is completely given to the opinions. It is in the
chatter of speeches that have nothing to do with truth or falsity that the ineffability of the real is
being preserved. The complete opposite to this position is the passion of the real, which is
obsessed with the purification of representations to the point of destroying everything in search
of an authentic image. However, neither the way of creating representations, nor the way of
combating “wrong” representations, deal with the loyalty to the event of the arrival of the real.
Thus, Badiou's main discovery is that the real cannot be represented at all – instead, it can be
presented and manifested.
Keywords: the real, the passion of the real, event, language, the unnameable, (re)presentation.
Чи є межа досяжного мові? Чи є щось, що не схоплюється мовою? Чи передаваний досвід? Чи
є щось, що втрачається через артикуляцію? Класична філософська проблема існування того, що
не піддається іменуванню, з часом трансформуючись і набуваючи різних форм, від ХХ століття
артикулюється через концепт реального. Проблема можливості (ре)презентації реального бентежить
і живить пошук філософії, політики і мистецтва. Реальне – одна з найбільш складних і найменш
прояснених категорій сучасної філософії – сьогодні осмислюється через концепції Жака Лакана,
Славоя Жижека та Алена Бадью. Ми пропонуємо зосередити увагу саме на філософії Бадью (в його
діалозі з Лаканом та із коментарями Жижека): його філософська система представляє інтерес,
зокрема, через парадоксальне поєднання строгої математичної формалізації, прагнення до зняття
невимовності та виключно важливої ролі неіменованого в його етиці істин.
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Актуальність концепції реального у Бадью спричинена декількома факторами. По-перше, саме
Бадью вдається до концептуалізації та глибокого аналізу пристрасті реального як епохальної риси,
яка потребує осмислення в наш час слабшання реального. По-друге, концепція реального у Бадью
вплетена в його теорію істини і події і має практичне значення для ситуацій пошуку шляхів післяподієвої вірності. По-третє, творчий доробок Алена Бадью, широко відомий в Європі, із появою
перекладів стає доступним і українському читачеві, що зумовлює хвилю інтересу до його філософії.
Мета статті – проаналізувати концепцію реального у Бадью в контексті можливості його
іменування, вірності та (ре)презентації. Задачі: дослідити поняття реального у Бадью через
співставлення із концепцією Лакана та інтерпретаціями Жижека; визначити місце і роль
неіменованого та його зв'язок з реальним у філософській системі Бадью; з'ясувати, як розв'язується
проблема (ре)презентації реального шляхами пристрасті реального та вірності події.
Література. В роботі ми спираємось, у першу чергу, на тексти Алена Бадью “Століття”, “Етика.
Нарис про розуміння зла”, “Філософія і подія”; сьомий та сімнадцятий томи семінарів Лакана; книги
Жижека “Дражливий суб'єкт”, “Як читати Лакана” та його статті. Серед статей, що близькі до теми
нашого дослідження, необхідно відзначити тексти Віктора Окорокова, Ірини Абдрашитової, Георгія
Шеметова, Лариси Великанової та інших. Однак в цілому концепт реального у Бадью є
малодослідженим.
Виклад основного матеріалу. Проблема можливості презентації реального та межі досяжного
для мовлення є одним із рушіїв філософування Алена Бадью. У серії діалогів із Фаб'єном Тарбі, що
склали основу книги “Філософія і подія”, Бадью роздумує над існуванням граничної реальної точки,
що уникає символізації. Із певною заувагою (вказана точка є концентрованим досвідом складності, а
не простоти), він погоджується з тезою Бергсона про те, що кожен філософ має певну неприступну
точку, настільки просту, що її ніяк не вдається вимовити – і саме через це продовжує все життя
мовити1. Через це французький мислитель говорить про внутрішньо властиву філософії
неможливість. І він прагне неможливого: торувати власний шлях вірності істині між постулюванням
істини як непередаваної (що розглядається ним за поступку сучасному нігілізмові) та іменуванням
неіменованого (що зорганізовує катастрофу). Не знищити, але максимально обмежити, не примусити
до іменування, а зняти непередаваність – таким є його шлях, анонсований ним у майбутній книзі
“Іманентність істин”. Втім, філософ визнає: він не знає, наскільки далеко зможе просунутись у цьому
напрямку2. Цей шлях триває.
Через реальне Бадью визначає і подію, й істину. Власну етику він характеризує як етику
реального: “етика істини – повна протилежність “етики комунікації”. Вона є етикою реального, якщо
правда, як запевняє Лакан, що будь-який доступ до реального належить регістрові зустрічі”3.
Приступаючи до аналізу реального у Бадью, ми маємо зауважити роль Лакана у становленні його
філософії. “Найважливішим та безпосереднім джерелом натхнення для етики Бадью є його “володар”
Жак Лакан”4, – стверджує Пітер Голлворд, дослідник філософії Бадью, у передмові до “Етики”.
Спираючись на Лакана у побудові своєї філософської теорії, Бадью однак зміщує значення його
концептів. Протиріччя Лакан / Бадью визначаються проторіччям антифілософія / філософія: “що
відрізняє філософську етику Бадью від загалом анти-філософської позиції Лакана, – пише
Голлворд, – то це точний статус, який відводиться Реальному в усій цій конфігурації”5.
Не претендуючи на детальний аналіз категорії реального у Лакана, зазначимо лише деякі основні
моменти, важливі з точки зору співставлення / протиставлення з Бадью.
Реальне в лаканівській тріаді порядків є найбільш складним елементом: воно набувало різних
значень (“реальне” і “реальність” використовуються і як синоніми, і як поняття, що суперечать одне
одному, – зазначає дослідниця Ірина Абдрашитова6), але йому однаково не давалось визначень.
“Якщо існує поняття Реального, то воно вкрай складне і тому незбагненне”, – цитує Славой Жижек
слова Лакана7. У своїх семінарах Лакан не дає визначення реального, попереджаючи слухачів, що
Бадью, А. (2013). Философия и событие. Беседы с кратким введением в философию Алена Бадью. Москва:
Институт Общегуманитарных Исследований, 146, 150-151.
2
Там само, 147.
3
Бадью, А. (2016). Етика. Нарис про розуміння зла. Київ: Комубук, 123.
4
Там само, 20.
5
Там само, 21.
6
Абдрашитова, И. В. (2018). Феномен иллюстрации и концепт “реальное” Жака Лакана. Технологос, 4, 106.
7
Жижек, С. (2019). Як читати Лакана. Київ: Комубук, 87.
1
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безпосереднього доступу до нього немає, і лише вказує, що його сенс не може не бути пов'язаний
із інстинктом смерті1; у пізнього Лакана реальним є смерть. Реальне як те, з чим не може стикнутися
суб'єкт (але із чим він опосередковано постійно має справу, підкреслює психоаналітик Лариса
Великанова)2, у певному сенсі є неможливим; суб'єкт причетний до реального саме через цю
неможливість. Одне з небагатьох визначень реального, що неодноразово повторюється в якості
формули, викристалізуваної з роками: “Реальне – це неможливе”3. Реальне є неможливим як таким:
його неможливо уявити, символізувати, репрезентувати, інтегрувати.
У пошуках лаканівського реального аналізуючи сон Фройда, з якого починається “Тлумачення
снів”, Жижек вбачає його спершу в жахливій безформній Речі – образі, що скасовує саму образність,
потім в реальному безсенсовної формули – мови, позбавленої людських смислів, і зрештою
в реальному l'objet a, завдяки якому звичайний об'єкт стає виключним4. Цей неперекладаний об'єкт
визначається, за словами дослідника Георгія Шеметова, як причина бажання в порядку
Символічного, інший власної нестачі в регістрі Уявного та несимволізована надмірність Реального5.
Однак лаканівське реальне є значно складнішою категорією, ніж просто неасимільований мовою
залишок, що уникає символізації. Жижек пише: “для Лакана поняття Реальне в його
найрадикальнішому вияві потрібно повністю десубстантивувати. Це не зовнішня Річ, яка чинить опір
інтеграції у символічну мережу, а розрив у самій цій мережі”6. Реальне у Лакана напряму пов'язане
із травмою: зустріч із ним можлива лише через травматичне зіткнення, а “нормальне” життя
вибудовується через притлумлення цього реального.
Реальне у Бадью відрізняється суттєво: воно є не неможливим як таким, а лише неможливим
певної ситуації; ним не може бути смерть; воно має бути чітко локалізоване, а його невимовність,
наскільки можливо, знята. У визначенні своїх головних концептів Бадью звертається до лаканівського
поняття реального: “Якщо пригадати, що Лакан виводив рівняння реальне = неможливе, відразу
бачимо властиво реальний вимір події. Можна було б також сказати, що подія – надходження
реального як майбутня можливість його самого по собі”7. “Істина – це політичне реальне”8, “ми
постулюватимемо, що істиннісна процедура саме і є реальним, на якому засновується ідея”9, Втім, і
реальне, і неможливість у Бадью розуміються інакше.
Реальне Бадью локалізується у межах ситуації в точці неможливості: специфічне для кожної
ситуації, воно видається порожнечею з точки зору стану ситуації10. Описане математично, це місце
є елементом ситуації, який (з точки зору ситуації) не містить елементів, тож постає порожнім для
неї. Приклади того, що він вважає за реальне, разюче контрастні із лаканівським неможливим
потягу до смерті: смерть у розумінні Бадью, за висловом Голлворда, “ніколи не може претендувати
на статус події”11 і ні для чого не є реальним. Ані безформна лаканівська Річ, ані реальне
беззмістовної мови, ані реальне l'objet a не можуть розглядатися як реальне у категоріях Бадью.
Натомість, в його розумінні, “реальне світу – це власне спільнота як спільнота неможлива”12.
Реальним є порожнеча в центрі ситуації, наприклад, для політичної події це нелегальні мігранти чи
пролетаріат – не-репрезентований, ненаявний на політичній сцені, “відсутній” центр, довкола якого
організовується повнота панівної ситуації13. Окрім відмінності у значенні, що вкладається
в концепт реального, важлива розбіжність Бадью і Лакана проходить через поняття неіменованого
і розуміння вірності.

Лакан, Ж. (2006). Семинары. Книга VII (1959-60). Этика психоанализа. Москва: Гнозис, 29.
Великанова, Л. В. (2020). Категория “событие” в пространстве и времени психоаналитического акта:
философский аспект. Гуманитарный вестник, 4 (84), 6.
3
Лакан, Ж. (2008). Семинары. Книга XVII. Изнанка психоанализа. Москва: Гнозис, Логос, 155, 208.
4
Жижек, С. (2019). Як читати Лакана. Київ: Комубук, 88.
5
Шеметов, Г. А. (2005). Невосполнимость лакуны: утопия Реального и символический порядок. Сумма
философии, 4, 6.
6
Жижек, С. (2019). Як читати Лакана. Київ: Комубук, 95.
7
Бадью, А. (2019). Століття. Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 287.
8
Там само, 291.
9
Там само, 284.
10
Бадью, А. (2016). Етика. Нарис про розуміння зла. Київ: Комубук, 21, 22.
11
Там само, 24.
12
Бадью, А. (2019). Століття. Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 248.
13
Бадью, А. (2016). Етика. Нарис про розуміння зла. Київ: Комубук, 140.
1
2

62

EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 2 2021

Жижек у “Дражливому суб'єкті” пише: “Можливо, те, що врешті-решт відділяє Бадью від
Лакана, можна також сформулювати у термінах відмінності між Істериком і Господарем”1. Для
Бадью, за словами Жижека, у збереженні вірності події найважливішим є питання того, “як перевести
(transmute) унікальну сингулярність Події у конститутивний жест символічної будови, котра існувала
довгий час і базувалася на вірності цій Події”2. Він прагне перетворення конфігурації символічної
сфери на основі нової події і через це – уможливлення вірності. Саме це втілює постать Господаря:
він змінює конфігурацію символічної сфери, даючи ім'я новій події. “Він виступає проти хибної
політики тих, хто продовжує перебувати у стані захоплення непомильною сингулярністю цієї Події й
розглядає кожну спробу дати їй Ім’я як зраду”3.
Протилежною є позиція Істерика, яку Жижек описує так: “Лакан, навпаки, слідуючи
за Фройдом, стає на бік Істерика, котрий, власне, ставить під сумнів те Ім’я, що його Господар дає цій
Події, – котрий, тобто, заради самої своєї вірності цій Події, наполягає на існуванні розлому між цієї
Подією та її символізацією/іменуванням (лаканівською мовою – між objet petit а та ГосподаремОзначальним)”4. З цієї позиції родові процедури Бадью є способами вписування зустрічі з реальним
у символічну текстуру, і, знов-таки, притлумленням реального. Істерик виступає проти хибної
політики тих, хто намагається накласти ім'я на унікальну сингулярність Події; його запитання –
“Чому це ім’я є іменем цієї Події?”5.
Таким чином, ми виходимо на проблему неіменованого та пристрасті реального. Визначальне
питання цієї проблеми можна сформулювати так: чи є щось, іменування чого знищить подію / істину
/ досвід реального? Відповідь Бадью ствердна, однак визначальними є деталі його концепції
неіменованого.
Головна теза Бадью про неіменоване така: “Має бути принаймні один якийсь реальний елемент,
одна множинність у ситуації, яка залишалась би неприступною для істинних іменувань і була б
віддана тільки опініям, тільки мові ситуації. Точка, яку істина не може форсувати”6. Необхідність цієї
точки – неіменованого істини – доводиться від супротивного, через розвиток гіпотези про тотальну
могутність істини. Припущення про можливість мови-суб'єкта (мови активіста, закоханого,
дослідника, художника) істинно іменувати всі елементи ситуації має подвійні наслідки, які Бадью
розглядає у своїй “Етиці”7. По-перше, це означало б можливість організувати всю тотальність
об'єктивної ситуації відповідно до суб'єктивної істини. По-друге, це означало б можливість цілковито
позбутись опіній як мови ситуації. Але це перериває процес істини, “адже обіцянка знищити опінії,
по суті, ідентична обіцянці знищити саму тваринність людської тварини, а отже, і її саму”8. Те, що
робить неможливим суб'єкта, унеможливлює й істину. Абсолютизація могутності істини організовує
зло у формі катастрофи. Тож істина, за Бадью, має бути водночас і слабкістю, а мова-суб'єкт має
полишити нездоланим принаймні один елемент. Необхідність неіменованого обґрунтовується
філософом також і через логіку: як зазначає дослідник філософії Бадью професор Віктор Окороков,
з теорії Кантора виведено важливі тези: множина, що характеризує істину, не буває повною; при
аналізі множини завжди залишається місце, що уникає прорахування9.
Важливим є питання, який саме елемент, яка з множин має лишитись неприступною для мовисуб'єкта. І відповідь Бадью є оригінальною: в його етиці істин неіменованим є саме реальне (неіменований
елемент “є символом чистого реального ситуації”10, – каже Бадью). Не випадковий елемент, а саме
найголовніший – та порожнеча, що була невидимою з точки зору ситуації, і має лишитись неіменованою.
Це, зокрема, спільнота в політичній події, насолода в любовній події, непротирічність в математичній
події, образ до кубізму чи гармонія до атональної музики в мистецькій події11.
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Реальне Бадью завжди є реальним певної конкретної ситуації. Так само як і неіменоване є
неіменованим лише для і з точки зору саме цієї істиннісної процедури. Але воно не є Недосяжним як
таким. Така позиція принципово неприйнятна для Бадью з його прагненням до математичної
формалізації та позбавленню, наскільки можливо, від усього недосяжного / неіменованого /
неуявлюваного / несказанного тощо. Наявність такого елемента суперечила б його позиції: у листі
до Пітера Голлворда Бадью пише, що “постулювати Недосяжне як Недосяжне і, таким чином,
відкривати шлях до нескінченної герменевтики, є релігійною позицією par excellence”1. Зважаючи
на це, Голлворд пише: “Дуже важливо не сплутати таємницю Дерріди з неіменованим Бадью”2. Чітко
локалізоване і гранично обмежене неіменоване Бадью не є недосяжним чи неіменованим як таким:
неіменованим воно є лише точки зору конкретної процедури істини, але із ситуації його можна знати
і можна обмінюватись опініями про нього. Неіменоване віддається у повне і нероздільне
користування опіній. Такий підхід є протилежністю позиції пристрасті реального. В категоріях
Жижека, таке рішення Господаря з точки зору Істерика є хибним: воно нищить непомильну
сингулярність події. Істерик, одержимий реальним і жадаючий його очищення від хибних імен, втілює
пристрасть реального.
Одержимість реальним, прагнення його сягнути, втримати, вберегти від викривлень, збочень,
хиб – прояви пристрасті реального. Ця пристрасть іконоборча (і навіть, можна сказати, імено-борча):
жага очищення репрезентацій реального може, зрештою, сягати повного нищення образів та слів і
набувати жахливих форм. Адже, – у цьому Бадью погоджується із Лаканом, – “досвід реального
завжди є частково досвід жахливого”3, а саме реальне є “по той бік добра і зла”. Пристрасть реального
найчастіше втілюється у формі деструкції, що Бадью наочно демонструє на прикладах ХХ століття
(не випадково: ця пристрасть, за словами Бадью, була сутнісним центром його досвіду4). Деструкція
як шлях терористичного нігілізму дошукується автентичного, її прагнення – “впіймати реальну
тожсамість та зірвати маски з її копій”5. Пошук реального тожсамості вимагає роз-чищення
і о-чищення: необхідно розчистити реальність, видобути з неї заховане реальне і очистити його від
усього, що не є реальним. В результаті очищене реальне – тотальна відсутність реальності –
виявляється нічим.
Інший шлях пристрасті реального, який вподобаний ХХ століттям, це шлях віднімання: це
теж очищення, але не до повного знищення, а до виявлення ледь вловної різниці. Цей шлях
протистоїть спокусі терору автентичного: реальне сприймається не як ідентичність-тожсамість, а
як розходження-відхилення, автентичності протиставляється розрізнення, нищенню – віднімання.
“Питання зв’язків реального та видимості розв’язують не чисткою, що ізолювала б реальне, а
усвідомленням, що розходження – це і є реальне”6. Втіленням такої форми пристрасті реального є
ті твори мистецтва авангарду (загальний мотив якого – пожертвувати мистецтвом, але
не поступитися реальним), які відшукують мінімальний образ, образ у зникненні, “через поміщення
цих форм на край порожнечі, в мереживо розривів і зникнень”7. Симптоматичним твором, що
втілює таку пристрасть реального, Бадью вважає “Білий квадрат на білому тлі” Казимира
Малевича – зникання кольору і форми вловлюється тут через ледь помітну, “нульову відмінність
між білим і білим, відмінність Того Самого”8.
Обидва розглянуті шляхи – терор і віднімання – є втіленнями однієї пристрасті, і, попри
очевидну симпатію Бадью до другого шляху як такого, що відмінний від уторованого, він не надає
йому принципового привілею: це та сама пристрасть реального, а не вірність реальному як істиннісній
процедурі. Фіктивні репрезентації, що претендують на можливість “правильного” і “вірного”
відтворення реального, і пристрасть реального, що одержима боротьбою з “неправильними” і
“невірними” репрезентаціями, попри позірну протилежність, мають дещо спільне. Це – їх зверненість
до площини продукування репрезентацій. І саме цьому пункту опонує Бадью: немає сенсу ані шукати
репрезентацій, ані боротись із ними – справа взагалі не в цьому.
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Реальне презентується, а не репрезентується, – у цьому головна теза Бадью: “Реальне можна
зустріти, маніфестувати, конструювати, але не репрезентувати”1. Ані художнє творення, ані
політична послідовніcть, ані братерство взагалі не репрезентуються. Репрезентувати можна лише
інертність і неперервність, тож будь-яка репрезентація має накладати єдине ім'я на розмаїті
послідовності і створювати фікцію неперервності із перервних пристрастей. Але презентації
реального завжди переривчасті: як переконує Бадью, можливі лише “моменти” братерства2, а
не братерство як факт і зафіксована данність. Існують спільноти – але будь-яка іменована,
субстанційована спільнота вже є фікцією: “ніщо так не протилежне Ідеї спільноти, як ідея спільнотної
субстанції, хай вона юдейська, арабська, французька чи західна спільнота”3. Неіменоване нікого
не обмежує; а от коли під іменем істини йде заклик не до порожнечі, а до певної партикулярності чи
субстанції, можна стверджувати, що це симулякр події; будь-яка спроба “політично” іменувати
спільноту тягне за собою катастрофу як викривлений наслідок істини4. Саме тому спільнота має
залишатись неіменованою: опінії можуть називати її як завгодно, але сама себе вона не має іменувати,
аби вберегти універсальну зверненість істини. Братерство маніфестує себе, але не репрезентує.
Таким чином, проаналізувавши позицію Бадью щодо проблеми (не)можливості репрезентації
реального, ми доходимо висновку про парадоксальність запропонованого ним рішення, яка виразно
проступає на контрасті із тими практиками, які намагаються репрезентувати реальне або, навпаки,
вберегти його від хиб репрезентації. Через концепт неіменованого Бадью вводить розрізнення того,
що має бути перейменоване вторгненням істини, а що має залишитись у повновладді опіній. Мовасуб'єкт зрештою перейменовує усі елементи ситуації, крім (і в цьому відчайдушна новизна його
рішення) саме реального. Реальне є неіменованим з позиції мови-суб'єкта – і тому має бути цілком
відданим опініям. Саме в балаканині опіній вберігається неіменованість реального – а істина тим
самим вберігається від абсолютизації її могутності і, отже, перетворення на зло. Справа вірності –
не в продукуванні репрезентацій чи боротьбі із ними, а в презентації реального.
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ВІД АВТЕНТИЧНОСТІ ДО ПУБЛІЧНОСТІ.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОЛОГІЇ
СТЕНЛІ ГАУЕРВАСА
In this article, some aspects of theology of American theologist and public intellectual,
representative of postliberal theology and author of numerous works in ethics and political
theology Stanley Hauerwas have been considered. In 2001, he was named the best modern
theologist by the TIME. But nevertheless he is still almost unknown in the Ukrainian religious and
theology studies context. This survey was done to answer the question, what does it mean to be
a theologist nowadays. This investigation, from author’s point of view, is connected with the crisis
in modern theology. And the reason of that crisis is not the secularization or any other external
factors, but dramatic changes inside the church. By the way, this challenge doesn’t need neither
better theological wording, nor new apologetic argumentation, but it is deeply connected with
the crisis of authentic Christian beliefs. For example, today in the context of liberal, democratic,
national state a new identification arises – to be Christian means to be a good citizen. As a result,
the borders of the church are blurring and the community becomes unseen and began to vanish
in public space. That is why a church needs a new vision, what does it mean to be a Christian today.
Also, it is important to understand in what way a church can be an alternative community in the
context of democratic society and how it is possible to resist secularization inside the church.
According to Hauerwas, church shouldn’t avoid confrontation with the actual liberal narrative. In
this article we analyze three aspects – from the problem of authenticity to the church’s vision as
an authentic community, when Christian beliefs get concrete, visible form. Finally, we will look at
the problem of publicity and authenticity in the secular space.
Keywords: Stanley Hauerwas, authenticity, publicity, narrative, secularization, liberalism,
political theology.
Постановка проблеми. Вітчизняне богослов’я сьогодні, попри різноманітні зовнішні та
внутрішні виклики, усе ж демонструє певний поступ. Однак в міру кількісного зростання досліджень,
усе ж актуальним залишається розвиток, власне богослов’я. Йдеться про те, що писати про богослов’я
не те ж саме, що творити богослов’я – принаймні, так стверджує Стенлі Гауервас1.
Стенлі Гауервас – американський теолог та публічний інтелектуал, представник наративного
богослов’я, або ж ширше, постліберальної теології, автор численних праць з етики та політичного
богослов’я – гарний приклад того, що богослов’я сьогодні може бути гострим, провокативним, та
водночас не позбавленим іронії та гумору. Заняття теологією повинне бути розвагою – стверджує
Гауервас2. Попри гостре контркультурне спрямування, його ідеї приваблюють багатьох – С. Гауервас
був названий кращим сучасним теологом за версією видання “TIME” у 2001 році, а реакції на гучні
1

Hauerwas, S. (2013). How to write a theological sentence. Sewanee Theological Review, 57 (1), 56-72.
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події в Сполучених Штатах (зокрема президентство Д. Трампа не було обділене його увагою),
підкреслюють його репутацію публічного інтелектуала. Іронічний, подекуди насмішкуватий, стиль
автора не залишає байдужими його читачів. Гауервас – затятий нонконформіст, який вважає
за необхідне демонструвати абсурдність того, що ми звикли вважати за норму. В одній зі своїх статей,
він називає Юргена Мольтмана “Воннегутом сучасної теології”, через його особливий дар
богословської уяви, однак, цей епітет, на наш погляд, чудово характеризує і його власну роботу1.
Разом із тим, його роботи приваблюють чимало критиків – добрий знак, на думку автора.
Видані статті, есе чи монографії залишають після себе чимало відкритих запитань, що підкреслює
авторську позицію стосовно того, що богослов’я – спільна справа, де одна з цілей теолога – заклик
до співпраці. Йому закидають сектантство, надмірну пристрасність чи навіть упередженість, і,
частково такі звинувачення здаються справедливими – нерідко Гауервас відстоює певні позиції
з ревністю фанатика, та все ж, він не вважає свою роботу оригінальною. Аристотель, Тома
Аквінський, Серен К’єркегор, Карл Барт, Людвіг Вітгенштейн, Аласдаїр Макінтайр, Джон Говард
Йодер – далеко не повний перелік представників цілої плеяди мислителів, філософів, богословів, що
справили значний вплив на формування Гауерваса – теолога.
Попри те, що Гауервас – американський богослов із Техасу, з методистським минулим, який
ідентифікує себе як “меноніта високої церкви”, маючи на увазі свій зв’язок з анабаптистською
традицією та єпископальною церквою, однак його значна робота, чи проєкт, на нашу думку, містить
чимало актуального для контексту східної Європи. Хоч у фокусі дослідника – Америка та, особливо,
феномен американського християнства, здається, більшість результатів дослідження апелюють
до широкого загалу, задаючи напрямки руху та майбутніх розвідок у найбільш актуальних і важливих
аспектах християнської теології, політології, культурі у цілому.
Мета статті. У даній статті ми розглянемо деякі із вищезгаданих проблем, а саме: у чому,
на думку автора полягає проблема сучасного богослов’я, та яким чином вона пов’язана з питанням
автентичності переконань християнина. За яких умов переконання та сповідання церкви стають
видимими та набувають конкретних форм та текстури? Яким чином церква сьогодні може
протистояти хибним наративам, а також, що не так із сучасною ліберальною демократією та
ідеологією у цілому?
Що означає бути богословом сьогодні?
Повертаючись до вищезгаданої проблеми розрізнення між описом існуючих богословських
позицій та його творенням, слід зауважити, що йдеться не лише про виокремлення дескриптивної та
конструктивної теології, або ж про аналіз богословських тем минулого та спробою синтезу нових.
Перш за все, мається на увазі таке богослов’я, що набуває цілком конкретної форми та текстури і має
безпосередній застосунок до живої дійсності церкви та окремого християнина. Однією із сучасних
проблем християнської спільноти, за Гауервасом, є те, що погляди християн можуть бути зрозумілими
лише за умови, якщо Бог у якого вони вірять, не існує2. Діагностуючи таким чином трагічну помилку,
автор вказує на тісний зв'язок між християнськими переконаннями та християнським життям.
За влучним висловом Г. К. Честертона, який описав подібну проблему на початку XX століття,
доісторична людина не падає з дерева через помилку сучасного вченого-антрополога, щоб слугувати
йому уроком3, однак, на думку С. Гауерваса коли йдеться про християнське богослов’я, воно
нерозривно пов’язане, вплетене у дійсність християнина. Це веде нас до окремих висновків, щодо
розуміння позиції та ролі сучасного богослова:
По-перше, Гауервас відкидає розуміння богослов’я як спекулятивної науки, а разом із тим і
спокусу надмірного теоретизування. У минулому, на його думку, мало місце хибне розділення, між
так званою “теорією” та “практикою”, що призвело до драматичних наслідків4. Таку неправомірну
дихотомію теоретичного та практичного, чи, з іншого боку, публічного та приватного слід відкинути.
Богослов’я слід будувати холістично, воно нерозривно пов'язане з життям християнської спільноти
у світі. Разом із тим така позиція висуває на перший план проблему автентичності християнина.
Іншими словами – за яких умов, переконання християнина слід вважати вірними? Цей підхід підважує
1

Volf, M., Crieg, C., Kucharz, Th. (eds). (1996). The future of theology: Essays in Honor of Jurgen Moltmann. Grand
Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B Eerdmans Publishing company, 27.
2
Hauerwas, S. (2013). How to write a theological sentence. Sewanee Theological Review, 57 (1), 56-72.
3
Честертон, Г. К. (2016). Вечный человек. Москва: Директ-медиа, 39.
4
Volf, M., Crieg, C., Kucharz, Th. (eds). (1996). The future of theology: Essays in Honor of Jurgen Moltmann. Grand
Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B Eerdmans Publishing company, 27.
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розуміння віри лише як інтелектуальної вправи та зміщує акцент, зокрема у роботах С. Гауерваса, від
віри до вірності.
По-друге, на питання автентичності не можливо відповісти поза межами християнської
спільноти, адже євангельська подія спасіння має койнонічний, еклезіологічний, а отже політичний
характер. Питання церкви, сотеріологічний аспект якого великою мірою ігнорується у євангельському
русі, у даному випадку, набуває критичного значення. Євангельський наратив – не індивідуальна
інструкція, але оповідь, що реалізується в історії народу Божого. Саме тому, Гауервас звертається
до церкви як до організованої форми оповіді1.
Нарешті, християнська спільнота є формою оповіді у світі і тому, нерозривно із ним пов’язана.
Для С. Гауерваса секуляризація не є ворогом аж доки це не стосується самої церкви. Один
із найбільших викликів полягає у тому, що церква не повинна намагатися бути зрозумілою для світу,
вдаючись до позбавлених життя абстракцій, обходячи так звані гострі кути євангельського наративу.
Помилкова редукція християнства до базового набору вірувань, відповідальність за яку несуть
численні богослови минулого і сьогодення, виглядає, на перший погляд, привабливою стратегією2.
Однак, для Гауерваса полишити важкі питання віри позаду означає прийняти керівництво сучасної
культури у важливих для християн аспектах. Істина – в деталях, стверджує богослов. Намагаючись
редукувати християнство до набору вірувань та доктрин, проповідники та теологи прийняли хибну
передумову, що Євангеліє стосується лише сфери приватного. Бажання бути зрозумілими, уникнути
конфронтації та заперечень опонентів ціною спрощення та редукції, позбавляє християнство життєвої
енергії та призводить до втрати церквою пророчого голосу у сучасному суспільстві.
Далі ми розглянемо детальніше вищезгадані аспекти та їх взаємозв’язок.
Криза автентичності: що означає бути християнином сьогодні?
У своїх богословських мемуарах, Гауервас зазначає, що йому потрібно було спочатку стати
богословом, для того, щоб стати християнином3. Підкреслюючи, таким чином, зворотний зв’язок між
двома поняттями, Гауервас проблематизує саме твердження “бути християнином”. З перспективи
ліберального богослов’я XX ст., Бог є “ультимативною турботою” (Тілліх), однак для Гауерваса,
предметом такої “турботи” тепер, є проблема автентичності християнина. Які ж підстави сьогодні є
достатніми, щоб ідентифікувати себе як християнина? Найпростішим способом визначення,
на перший погляд, може бути проста належність до християнської культури, однак, Гауервас відкидає
таку можливість. Насправді він стурбований тим, що ті хто вважають себе християнами, роблять це
через культурну чи цивілізаційну належність до релігії, а не через слідування за Христом. Така
проблематизація автентичності зближує американського богослова з відомим данським мислителем,
філософом та богословом Сереном К’єркегором. Своїм завданням, автор бачить подолання
небезпеки, подібної до тієї, проти якої поставав відомий данець. Та, на відміну від питання
К’єркегора, що полягало у можливості бути християнином у християнській державі, Гауервас бачить
проблему й у самій вірі – чи можемо ми довіряти власній ідентифікації себе як християн, навіть якщо
себе такими вважаємо4?
Історично церква пройшла різноманітні етапи, яким притаманні відмінні за своєю динамікою та
рівнем співпраці чи конфронтації стосунки з державою. Феномен визнання християнської віри у різні
періоди не є тотожними за своїм значенням та змістом. Так, у Римській імперії до початку правління
імператора Константина, зазначає Гауервас, необхідна була мужність, щоб визнати себе
християнином, бо переслідування часто стосувались тих, хто ідентифікував себе як християнина.
Однак, після Константина, сповідувати християнство стало надто простою справою, а у контексті
християнської імперії, визнати себе язичником, вже потребувало мужності5. Таким чином, поняття
«християнин» набуло радикально нового значення після Міланського едикту та проголошення
політики віротерпимості, а згодом і визнання християнства єдиною релігією Риму. Перемога
християнства у Західній Європі породило поняття “християнського світу” – Christendom. Відтепер,
бути християнином стало означати визнавати божественну владу імператора, підкорятись
1
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християнським законам, та бути відданим своїй батьківщині. Нова інтерпретація християнського
вчення передбачала, що тепер Бог діє через імператора, направляючи історію усього людства, у той
час як церква усе більше ставала невидимою. Хибний шлях, що його обрала більшість імперської
церкви, полягав у тому, що церква приймала світ, та його устрій, усвідомлюючи себе, як частину цього
світу. Таким чином, життя християнина стало ототожнюватися з життям громадянина імперії, а
питання віри стали “внутрішніми”, або приватними питаннями1.
Пізніше, в епоху Просвітництва, коли “християнський світ” як категорія, певною мірою, втрачає
своє цивілізаційне значення, з’являється новий виклик, коли християнство починає співвідноситися
із певною універсальною картиною світу, що за необхідністю апелює до раціональних аргументів.
Віра все більше тлумачиться як згода із певними догматами, що складають ту чи іншу систему. Однак,
ані ліберальна теологія, ані поява біблійного фундаменталізму не змогла посприяти кінцевому
вирішенню поставлених завдань.
Наслідком цього стало ототожнення церкви й суспільства, коли слідування за Христом
підміняється національними, політичними чи культурними симулякрами. Так, окремим напрямом
боротьби Гауерваса-богослова стало протистояння месіанському самоусвідомленню американського
християнства, бо, християнство популярної культури не має нічого спільного з Христом, а будь-яка
патріотична, консервативна чи інша ідеологія, що апелює до християнських ідей – ідолопоклонницька
за своєю природою2.
Констатуючи кризу в теології останніх десятиліть, Гауервас звертає увагу на те, яким чином
церква сьогодні може відповісти на ці нові виклики. Коли йдеться про драматичні зсуви, свідками
котрих ми є сьогодні, у філософії, культурі та теології загалом, слід визнати також, що у зміні
існуючих парадигм є і позитивні аспекти. Так, на відміну від богослов’я модерну, де усе, що вважалося
істинним мало бути універсально обґрунтованим, богослов’я постмодерну, більшою мірою,
звертається до актуальних завдань, до практики. Богослови минулого відчували тягар
відповідальності у тому, щоб довести істинність християнських переконань, однак сьогодні, більшим
викликом є правдивість та автентичність власне християн як таких.
З іншого боку, особливість сучасної кризи, на думку автора, полягає не у скороченні, або ж
відсутності університетських катедр, але у відхиленні від імперативу християнського життя. Бо ж
більшою проблемою аніж скорочення богословських катедр чи недовіри до теології у цілому, є хибне
розуміння завдань, що стоять перед церквою. Завданням богослова сьогодні є, перш за все, не пошук
універсальних аргументів, але правдивість власних переконань, їх відповідність наративу, істинність
якого визнають християни. У цьому контексті, догмат та доктрини не втрачають свого значення, але
передбачають вправу у мисленні та проживанні. Тому завданням теолога залишається і доктринальне
навчання, що саме по собі є практикою та належить самій суті поклоніння, і навпаки. Відповідно,
богослов’я у цілому, не просто забезпечує церкву інформацією, але допомагає жити вірно, як
християни у контексті сучасної культури. Однак, подібна місія не вбачається можливою поза церквою,
що є носієм оповіді у світі.
Автентичність та публічність: роль церкви.
Для Гауерваса богослов’я розпочинається з еклезіології та закінчується еклезіологією.
Сотеріологічний акт завжди має койнонічний характер. У той час, як ліберальні теологи намагаються
поєднати християнське вчення з завданням реформування сучасної культури (Р. Нібур), Гауервас
залишається скептичним, щодо такої можливості. Подібне завдання неможливе, без “деміфологізації”
християнської віри та пристосування церкви до сучасних культурних патернів. Чи не тому,
ліберальна теологія так мало звертається до питання церкви – вона виявляється зайвим концептом
серед “трансцендентного”, що вже притаманне культурі сучасності. Таким чином, питання
автентичності залишається актуальним, не лише стосовно індивідуальних переконань, але і коли
йдеться про природу та характер церковної спільноти. Розвиваючи тему церкви, богослов слідує
за типологізацією християнських спільнот, що її запропонував Джон Говард Йодер, маючи однак
на увазі, найперше, американський релігійний ландшафт3.
Перший тип церкви Гауервас визначає як активістський – коли спільнота опікується,
насамперед, побудовою кращого суспільства, аніж реформуванням церкви. Така церква поклоняється
Богу через гуманізацію соціальних структур, і бачить Бога, у першу чергу, серед рухів заради
Там само.
Там само.
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соціальних змін1. Та у результаті такій церкві бракує теологічного підґрунтя для критичного
перегляду існуючих ідеологій, її політикою стає релігійне визнання лібералізму.
Разом з тим, можлива інша крайність, що її визначає Гауервас як модель конверсіоністської
церкви. Така церква сповідує, що жодні соціальні реформи не можуть вирішити проблему гріховності
природи людини. Обітниці секулярного оптимізму є хибними, бо не враховують необхідність
індивідуального визнання провини та покаяння, що веде до відновлення стосунків з Богом2. Служіння
такої церкви спрямоване всередину самої себе, більше того, – звернене до особистості, необхідності
внутрішніх змін – від суспільства до душі людини. Слід визнати, сама така модель, має значне
поширення серед євангельських протестантів України.
Тип церкви, який є найближчим для богослова – це сповідницька церква. Вона не є простим
синтезом між двома першими типами, ані, вдалим компромісом, а радше, радикальною
альтернативою. Відкидаючи індивідуалізм та секуляризм попередніх типів, Гауервас вказує, що
головним завданням народу Божого є не персональна трансформація, ані покращення суспільства, але
призначення церкви як спільноти поклонятись в усьому Христу. Сповідницька церква закликає людей
до навернення, але вбачає цей процес тривалим залученням до нової спільноти, альтернативного
полісу, контркультурної соціальної структури, що зветься церквою. Така церква бажає бути видимою
для світу, через слідування за Христом та вірність євангельському наративу. Одним із таких критично
важливих аспектів цього наративу є здатність християнської спільноти до миру. У своїй праці “Мирне
царство”, автор підкреслює ненасильницький характер Божої влади3.
Також, крізь призму Св. Писання, видимість церкви – це її святість та готовність страждати як
і Христос, бо ж слідування за Христом передбачає публічність, що знаходить зображення в Євангелії
Івана у словах Ісуса про піднесення Сина Божого. Нарешті, така спільнота впливає на суспільство,
через те, що залишається церквою, бувши тим, чим світ не є і не може стати. “Дозвольте церкві бути
церквою” – ця позиція Дітріха Бонгьоффера знаходить підтвердження й у роботі С. Гауерваса. Однак
це означає і “дозволити світу бути світом”4, тому що будь-які світські механізми не допоможуть
церкві виконати власну місію.
Публічність та автентичність у секулярному просторі
Головний виклик секуляризації, на думку автора, не у тому, що вибір на користь віри
у сучасному суспільстві вже не є самоочевидним. Скоріше це небезпека богословської перверсії, що
стосується, власне, церкви та є похідною вищезгаданих процесів. Одна з небезпек, яку ми частково
розглянули, – це розмивання меж між церквою та суспільством, що знову підіймає на поверхню
питання, що означає бути християнином у сучасному суспільстві. Більше того виклик стосується і
того, що церква пристосувалась та комфортно почувається у суспільствах з ліберальною
демократією, де віра стала сферою приватного. На противагу цьому особливість методу Гауерваса
полягає в усуненні хибних дихотомій притаманних ліберальним ідеологіям, а саме – поділ
на внутрішнє та зовнішнє, а також приватне та публічне5.
Так, раннє християнство значно дистанціювалося від влади, однак реформи Константина
призвели до злиття церкви та імперських структур, що зберігає вплив і на сучасному етапі. Наслідуючи
метод та ідеї радикального менонітського богослова Джона Говарда Йодера, Гауервас пропонує
розпочати процес деконстантинізації. Такий процес стосується не лише неправомірних симфонічних
стосунків церкви та держави, але і протистоянню спокуси злиття з сучасними ідеологіями.
Зокрема це пов’язано з тим, що значна кількість богословів сьогодні є представниками
ліберальної парадигми в теології, у фокусі якої – людина та її досвід. Таке вчення повністю відповідає
новому гуманізму – християнське богослов’я покликане висвітлити положення людини, її потреби та
виклики, з чим, на думку Гауерваса, чудово впорався б і Шекспір6.
Отже, у своєму заклику до церкви богослов не повинен боятися конфронтації. Ба більше,
християнство без ворога не може бути справжнім та автентичним. Для Гауерваса бути християнином,
Там само.
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означає, бути частиною армії, що протистоїть численним арміям ворогів, церква, на його думку, і
сьогодні у розпалі війни1. Однак сьогодні ми спостерігаємо протилежне – християнство не має
опонента чи ворога, воно позбавлене пафосу боротьби, а ознакою хорошої церкви є відсутність
конфліктів. Таким чином, “космічна боротьба”, зображена в апокаліптичній літературі постає
свідоцтвом примітивної віри й не стосується сучасності2.
Однак слід вкрай обережно опирати такого ворога. Бо ворог церкви – це не ворог кожного:
сексизм, расизм, ксенофобія чи навіть гомофобія. Це не матеріалізм, чи культура надмірного
споживацтва3. На думку Гауерваса, такі характеристики ворога християнства надто штучні або ж
моралістичні. Лінія боротьби пролягає значно глибше. Церква не повинна боротися з наслідками, але
звертатись до джерела проблеми, здійснюючи критику сучасних картин світу та викриваючи хибні
наративи, тому що саме це і конституює наше життя та життєві цілі. Розглянемо окремі приклади того,
яким чином церква може публічно здійснювати подібну критику.
Так, за Гауервасом, церкві сьогодні притаманне переконання власної другорядності, що набуває
розвитку як окремий наратив у епоху модерну. Саме тоді національна держава стає арбітром поміж
різними гравцями суспільної сфери, а відтак, це стосувалося і церкви. І сьогодні, значною мірою, ми
розглядаємо державу як певного безпекового гаранта, хоча таке уявлення і піддається ґрунтовній
критиці. На додаток, слідуючи методології Е. Трьольча, “світ” у такій історії набуває універсальних
характеристик, у той час як церква стає “сектою”. Саме “світ” є центральним персонажем історії, а
діянням Бога та ролі церкви відводиться незначна, другорядна роль. Таким чином християнська
спільнота приймає ліберальний наратив, у якому вона є лише частиною історії “світу”. Та, на думку
Гауерваса, Ізраїль і Церква не просто другорядні персонажі більшої історії “світу”, а скоріше “світ” є
персонажем в історії Бога. Це призводить до того, що християни надто зайняті пристосуванням
Євангелія, щоб воно стало зрозумілим світу, замість того щоб, допомогти зрозуміти, що без Євангелія
світ не має сенсу4.
Іншим викликом є некритичне прийняття понять та категорій, що є частиною сучасного
ліберального дискурсу. Так, Гауервас закликає переглянути значення та смисли цінностей та понять,
що транслює сучасна культура, зокрема йдеться про поняття свободи. На думку богослова, ми
живемо у такий час, коли люди вважають, що у них нема іншої історії, окрім тієї історії, яку вони
обрали, коли у них не було історії5. Людина має свободу і владу творити власні істину та цінності.
Свобода у такому випадку набуває пріоритету над істиною. Однак, сучасний міф про свободу – це
спроба заховатись від істини про те, що людина не є творцем самої себе, вона не створює
ультимативний смисл власного життя, але покликана сприйняти себе, як частину історії Бога.
Позаяк, свобода приходить не від вибору власної історії, але через прийняття наративу, що
допомагає нам визнати обмеження та можливості історій, що не були обрані нами, але є сутнісною
частиною того, хто ми є6. Разом із тим, визнання себе частиною Божої історії спонукає до послуху.
Іронія сучасної культури полягає у тому, що саме таке упокорення буде сприйнято як прояв
авторитаризму у сучасному суспільстві7.
Висновки
Таким чином, у політичній теології Гауерваса відкриваються важливі виміри, що стосуються
як проблеми автентичності, так і питання публічності християнської спільноти. Іншими словами,
церква не може кинути виклик суспільству, який у першу чергу не звернений до неї самої. З одного
боку, це означає, що не існує таких політичних умов, у яких можливо гармонізувати християнську
віру з чинною політичною ідеологією, економічною чи соціальною кон’юнктурою. Це є необхідною
передумовою існування автентичної пророчої спільноти, адже як інакше світ дізнається, що він є
світ, за умови відсутності альтернативи? З іншого, – така спільнота не повинна за будь-яку ціну
уникати конфлікту, навіть коли це стосується публічної сфери, займаючи таким чином позицію
пасивного спостерігача.
Там само, 31.
Там само, 30.
3
Там само, 32.
4
Jenson, R. W. (1992). The Hauerwas project. Modern Theology, 8 (3), 285-295.
5. Volf, M., Crieg, C., Kucharz, Th. (eds). (1996). The future of theology: Essays in Honor of Jurgen Moltmann.
Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K.: William B Eerdmans Publishing company, 33.
6
Там само.
7
Там само.
1
2
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В цілому дарма що, на перший погляд, пошук та богословський метод С. Гауерваса може здатися
надто провокативним, а висновки дещо гіперболізованими чи радикальними. Йому є що
запропонувати у вирішенні сучасних викликів. Приймаючи виклик, ми маємо справу з важливим
переконанням автора – богослов’я не втрачає своєї гостроти та актуальності сьогодні, адже,
християнство не просто перелік звичних та відомих більшості віросповідних принципів, але справжня
пригода, непередбачувана, як і саме життя.
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