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CULTURAL HISTORY 

DOI: 10.46340/ephd.2021.7.4.1 

Nazar Rizun 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2878-2652 
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv 

CHRISTIANIZATION OF POMERANIA  
AND SCANDINAVIA (9TH-12TH CENTURIES): 
BETWEEN CONSENSUS AND COERCION 

The Pomeranian Slavs and the Scandinavians had accepted Christianity mostly simultaneously, 
specifically during the period of the 10th-12th centuries, which makes a comparative study of the 
conversion of the regions relevant and valuable. The goal of the article is the analysis of the 
Christianization of Pomerania and Scandinavia, particularly of the role of assemblies in the 
promotion of the new faith. The paper uses a comparative methodology, primarily the historical-
typological method. The study of the written sources, namely chronicles, hagiography, and sagas, 
allows establishing the existence of unstable political structures in the region and significant 
influence of independent from political centers elites. They relied upon the ideological foundation 
of pagan belief systems and even after the acceptance of Christianity retained power in a number 
of places across both regions. Indeed, this was one of the main reasons to reject conversion. 
However, the majority of the Scandinavians rejected paganism by the middle of the 11th century. 
And the Christianization of the Pomeranian Slavs had occurred at the beginning of the 12th century 
as a result of the conquest by the neighbors. Until then local elites retained their preferred religion, 
social organization, and way of governance. Obviously, rulers and elites played a key role in the 
promotion of Christianity. However, assemblies formed an effective network for its propagation. 
Their importance for the power systems of the region was a tool in the hands of the highest strata 
of society, who in most cases in a peaceful manner were able to convince local inhabitants to change 
their faith. Gatherings played the role of important public space for regular discussions. The 
participants of such events debated whether to accept Christianity. Assemblies represented one 
possible way to promote the new faith, at them missionaries spoke to people. Gatherings provided 
a relatively controlled and safe environment in hostile territories. The conversion involved two main 
approaches: debates – seeking consensus and the use of force – various levels of coercion. 
Keywords: Christianization, Slavs, Scandinavians, missionaries, rulers, elites, assemblies. 

Introduction. The northeastern region of medieval Europe was the last one to accept Christianity. 
Scandinavian countries (Norway, Sweden, Denmark) as well as the lands inhabited by the eastern and the 
western Slavs (Rus’, Poland, and Bohemia) have converted during the 10th-12th centuries. It is one of the 
reasons that Wojtek Jezierski called this region “the final frontier”1. Therefore, it is reasonable to compare 
various processes that shaped Slavic and Scandinavian societies during this period. 

Numerous researchers have analyzed the conversion of northeastern Europe2. Therefore, the article 
investigates only a specific aspect of the process, in particular, focusing on the role of assemblies 

 
1 Jezierski, W., Hermanson, L. (eds.) (2016). Introduction. Imagined Communities on the Baltic Sea Rim,  

from the Eleventh to Fifteenth Centuries. Amsterdam: Amsterdam University Press, 11. 
2 Boroń, P. (2009). Nieudane próby chrystianizacji plemion słowiańskich. Kościół w monarchiach Przemyślidów 

i Piastów. Materiały z konferencji naukowej (Gniezno, 21-24 września 2006 roku). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 

23-35; Piętkowski, P. (2017). Chrystianizacja i budowa struktur kościelnych na Pomorzu Zachodnim do przełomu 

XII i XIII wieku. Zarys problemu. Przegląd Zachodniopomorski, 32 (2), 31-42; Skre, D. (1998). Missionary Activity 

in Early Medieval Norway. Strategy, Organization and the Course of Events. Scandinavian Journal of History, 23 (1), 

1-19; Sanmark, A. (2004). Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. 

Occasional Papers in Archaeology. Uppsala: Uppsala University Press, 34; Bagge, S. (2005). Christianization and 

state formation in early medieval Norway. Scandinavian Journal of History, 30 (2), 107-134. 
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in the Christianization of the region. The introduction of the new religion led to many tensions within Slavic 
and Scandinavian societies. Gatherings created a more or less ordered environment for the resolution of 
disputes and conflicts. Piotr Boroń analyzed the role of assemblies in the conversion of Pomerania and 
emphasized limited amount of information in the sources1. Alexandra Sanmark mentioned the importance of 
gatherings for the Christianization of Scandinavia2. For this reason, comparative study of Pomeranian and 
Scandinavian assemblies is especially valuable. 

Sources for the paper are chronicles, hagiography, and sagas. The first group includes: “Thietmari 
Merseburgiensis episcopi chronicon” (1013-1018)3, the “Gesta Danorum” (1208-1219)4 of Saxo 
Grammaticus, the “Chronica Slavorum” (1163-1172)5 of Helmold of Bosau. To the second group belong: 
“Herbordi vita Ottonis episcopi Babenbergensis”, “Monachi Prieflingensis vita Ottonis episcopi 
Babenbergensis” (approximately 1140-1150)6, and the “Vitae Ansgari” (875)7 of Rimbert. And the third 
group includes: “Heimskringla” (c. 1230) of Snorri Sturluson (the “Olav Hákonar saga góða”, the “Ólafs saga 
Tryggvasonar”, and the “Ólafs saga ins helga”, specifically). 

The purpose of the article. The study deals with Christianization processes in early medieval 
Pomerania and Scandinavia, which started in the region approximately in the middle of the 9th century and 
lasted until the early 12th century, and focuses on the role of assemblies in the promotion of the new faith. 

Historical context. At the end of the 10th century Rus’, Poland, and Bohemia accepted Christianity, 
while the Pomeranian Slavs remained pagan8. The first missions to their lands happened in the beginning of 
the 11th century and were unsuccessful9. Then, during the periods of 1116-1119 and 1121-1122 Duke 
Bolesław III (1107-1138) conquered Pomerania. In 1124 he invited Otto, Bishop of Bamberg, in order to 
convert this region10. The missionary relied on a military help from the ruler, but also participated in 
assemblies11. The first attempts to convert Scandinavia started in the early 9th century12. However, in most 
parts of the region public acceptance of Christianity happened only at the end of the 10th century13. 
The evidence shows that elites led the conversion of Scandinavia. Therefore, it has been a top-down process14. 
Invaders did not impose the new religion, local elites accepted it15. 

Hakon Haraldsson (c. 935-961) was the first konung (ruler), who unsuccessfully promoted Christianity 
in Norway16. Olav Tryggvason made another attempt during the 990s17. Finally, under the rule of Olav 
Haraldsson (1015-1030), later named the Saint, Norway accepted Christianity18. Specifically, notes 

 
1 Boroń, P. (2004). Wiece słowiańskie a decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa – możliwości poznawcze. Pohanstvo 

a krest’anstvo. Zborník z konferencie usporiadanej v Banskej Bystrici. Bratislava: Chronos, 102. 
2 Sanmark, A. (2004). Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. Occasional 

Papers in Archaeology. Uppsala: Uppsala University Press, 34; Bagge, S. (2005). Christianization and state formation 

in early medieval Norway. Scandinavian Journal of History, 30 (2), 84-85, 88-89, 90. 
3 Berend, N. (ed.) (2007). Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ 

c. 900-1200. Cambridge: Cambridge University Press, 17. 
4 Saxo Grammaticus (2015). Gesta Danorum. The History of the Danes. Jensen, K.-F. (ed.), Fisher, P. (transl.) Oxford: 

Oxford University Press, 1, XXXIV. 
5 Berend, N. (ed.) Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Cambridge: Cambridge University Press, 49. 
6 Ibid, 48. 
7 Sawyer, B., Sawyer, P. (1993). Medieval Scandinavia. From Conversion to Reformation, circa 800-1500. 

The Nordic Series. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 17, 3. 
8 Boroń, P. (2009). Nieudane próby chrystianizacji plemion słowiańskich. Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. 

Materiały z konferencji naukowej (Gniezno, 21-24 września 2006 roku). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 23. 
9 Berend, N. (ed.) (2007). Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ 

c. 900-1200. Cambridge: Cambridge University Press, 294. 
10 Berend, N, Urbańczyk P., Wiszewski P. (eds.) (2013). Central Europe in the High Middle Ages: Bohemia, Hungary 

and Poland, c. 900-1300. Cambridge: Cambridge University Press, 241. 
11 Ibid, 242. 
12 Sawyer, B., Sawyer, P. (1993). Medieval Scandinavia. From Conversion to Reformation, circa 800-1500. 

The Nordic Series. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 17, 100. 
13 Ibid, 101. 
14 Sanmark, A. (2004). Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. Occasional 

Papers in Archaeology. Uppsala: Uppsala University Press, 83. 
15 Berend, N. (ed.) Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Cambridge: Cambridge University Press, 47. 
16 Bagge, S. (2005). Christianization and state formation in early medieval Norway. Scandinavian Journal of History, 

30 (2), 109. 
17 Ibid, 108, 116, 122. 
18 Ibid, 108, 116. 
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A. Sanmark, “in the early 1020s Olav Haraldsson ‘officially’ introduced the observance of Christianity at the 
thing of Moster”1. The first mission to Sweden was led by Ansgar c. 8292. In Denmark, states A. Sanmark, 
“Christianity did not however gain a strong hold [...] until the baptism of Harald Gormsson (Bluetooth) 
around the year 960”3. Finally, in Sweden the first Christian ruler was Olof Skotkonung4. 

According to Jón Viðar Sigurðsson, “the contact phase spans from the first encounter that people from 
the North had with Christianity [...] to the time at which Christianity became the official religion”5. He states 
that “in Denmark this phase came to an end around approximately 960 [...] in Norway c. 1020, and in Sweden 
around 1090”6. The cultural negotiation phase “extends from the official introduction of Christianity to the 
foundation of the three archbishoprics of the North”7 (in 1152/1153 in Norway and in 1164 in Sweden)8. 
In such a way, “new Christian monarchies were established throughout northern and central Europe”9. This 
is why the chronological framework of the article covers the period of the 10th-12th centuries. The mission 
of Ansgar is the only exception, inasmuch as it happened at the beginning of the 9th century. 

In Pomerania local elites did not accept Christianity, and in Scandinavia rulers and their supporters 
promoted the new religion. The Pomeranian chiefs and princes did not want to reject paganism. Their 
conversion took place due to the initiative of foreign powers that sent missionaries and military. In some 
sense, foreigners also baptized Scandinavia. Hakon the Good came from England and brought priests as well 
as other Christians with him. Afterwards, Norwegian rulers sent missionaries to the Faroe Islands, the Island 
of Man, and Iceland. The inhabitants of Scandinavia did not want to change their religion. Local elites 
attempted to convert the region, but tried to avoid an open conflict with people and chiefs. As a result, Norway 
and Sweden accepted Christianity, while Pomerania remained pagan until the loss of independence in the 
first half of the 12th century. 

Statement of the main material. In his chronicle Thietmar of Merseburg describes an assembly 
among the Lutici tribes: “All these, who are called the Lutici, have no single ruler. Their important matters 
they solve at gatherings during discussion and, in order to solve some matter, everyone must agree on it. 
If somebody is against an already made decision, he is beaten with sticks, and if someone openly opposes the 
gathering, he loses all his property, which is plundered or burnt, or pays a fine according to social standing”10. 
The majority of the people reached the decision and suppressed the opposition. Karol Modzelewski explains 
that “realization of political or judicial decisions of assembly sometimes had an opposition, which was 
necessary to defeat”11. The “Gesta Danorum” depicts an assembly of the Rani tribe and the visit of bishop 
Absalon. At the gathering, unlike during the meeting of the Lutici, their ruler Tetislav made the decision12. 
All the same, it is possible that various assemblies could be significantly distinct. In some situations, a ruler 
played an important role and other times was not even present. 

According to “Herbordi vita Ottonis episcopi Babenbergensis”, to an assembly in the Pomeranian city 
of Pyrzyce (1124)13 “from the entire province gathered up to four thousand people”14. The source also says: 

 
1 Sanmark, A. (2004). Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. Occasional 
Papers in Archaeology. Uppsala: Uppsala University Press, 83. 
2 Ibid, 77. 
3 Ibid, 81. 
4 Sawyer, B., Sawyer, P. (1993). Medieval Scandinavia. From Conversion to Reformation, circa 800-1500. 
The Nordic Series. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 17, 60. 
5 Garipzanov, I., Bonté, R. (eds.) (2014). Conversion and Identity in the Viking Age. Medieval Identities: Socio-Cultural 
Spaces. Turnhout: Brepols, 5, 227. 
6 Ibid. 
7 Ibid, 231. 
8 Ibid. 
9 Berend, N. (ed.) Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Cambridge: Cambridge University Press, 47. 
10 “Hiis [autem] omnibus, qui communiter Liutici vocantur, dominus specialiter non presidet ullus. Unanimi consilio 
ad placitum suimet necessaria discucientes, in rebus efficiendis omnes concordant. Si quis vero ex comprovincialibus 
in placito hiis contradicit, fustibus verberatur et, si forinsecus palam resistit, aut omnia incendio et continua depredatione 
perdit aut in eorum presentia pro qualitate sua pecuniae persolvit quantitatem debitae” (Thietmari Merseburgensis 
episcopi chronicon. (1889). MGH S. Rer. Germ. in us. schol. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 54, 148). 
11 Modzelewski, K. (2005). Wiec i banicja. Z porównawczych studiów nad ustrojem plemiennym Germanów 
i Słowian, Nauka, 4, 48. 
12 Saxo Grammaticus (2015). Gesta Danorum. The History of the Danes. Oxford: Oxford University Press, 2, 1230-1231. 
13 Boroń, P. (2000). Zgromadzenie ludowe w Pyrzycach – relikt plemienny czy wiec grodowo-miejski. Wieki stare 
i nowe,1, 30. 
14 “illic hominum ad 4000 ex omni provincia confluxisse” (Herbordi vita Ottonis episcopi Babenbergensis. (1856). 
MGH. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 14, 781). 
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“During the process of detailed and long discussion on their meeting they [local inhabitants. – N. R.] reached 
very good and helpful decision, and then affirmed it during broader meeting and with this decision came to 
people, that gathered as if for a celebration”1. The elite made the decision and only afterwards the people 
accepted it. Most of them did not participate in the process in any meaningful way. However, their role was 
important, inasmuch as they legitimized the decision of the elite. 

According to P. Boroń, “in the case of decision to accept the new religion in Rus’ significant role of 
elite is also visible. [...] the decision-making role of elite was significant only in some cases, in the other the 
role of crowd could be more important than simply to accept”2. Helmold of Bosau describes a meeting in the 
city of Lubeck (1156): “A lot of people gathered from the land to the market in Lubeck, and bishop spoke to 
the people”3. As a result of the assembly the people accepted Christianity. 

“Monachi Prieflingensis vita Ottonis episcopi Babenbergensis” depicts gathering in another 
Pomeranian city such as Szczecin: “When they had a choice, pagans gathered a lot of people from villages 
and towns, carefully discussed, which one of two options to choose and, after making many speeches for the 
one and the other, finally […] promised that they will fulfill all the orders”4. This information confirms that 
broad masses of people participated in assemblies. However, it is not obvious, whose voice was decisive, 
when a decision was reached. Inasmuch as Christianization concerned all people, the best way to legitimize 
it was to call for an assembly. 

The information about the role of assemblies in the life of the Slavs and in their Christianization is 
quite scarce. In order to study this topic further it is necessary to analyze additional evidence. The “Vitae 
Ansgari” of Rimbert describes an unsuccessful attempt to convert Sweden at the beginning of the 9th century. 
According to the source: “On one occasion he [Ansgar. – N. R.] himself was sitting in an assembly of people, 
a stage having been arranged for a council on an open plain. In the course of a general discussion some praised 
their own gods, by whose favour they had secured great prosperity, while others heaped reproaches upon him 
because he alone, by accepting a worthless creed, had separated himself from them all”5. The passage shows 
that at assemblies people discussed the new faith. The text also says: “He [Herigar, local chieftain. – N. R.] 
brought forward a proposal in an assembly and advised that they should try more earnestly to ascertain who 
was God”6. The members of the elite promoted Christianity during the assembly. Another episode confirms 
this assumption: “As soon as his chiefs were assembled the king began to discuss the mission on which our 
father had come”7. This reminds of the information from Herbordi vita Ottonis episcopi Babenbergensis. 
Members of the elite reached the decision and only then presented it to the people. 

On the other hand, the Vitae Ansgari says: “On this account I [ruler. – N. R.] have not the power, nor 
do I dare, to approve the objects of your mission before [...] I can enquire the will of the people in regard 
to this matter”8. The passage shows that rulers did not always have the final word at assemblies. Occasionally, 

 
1 “Verum ubi eam sentenciam tam bonam tamque salubrem diligenti retractacione probaverant, primo quidem apud 
se in conclavi, deinde vero cum legatis et Paulicio ad plenum vigorem laxiori consilio firmaverant, cum eisdem 
ad populum egressi, qui sicut ad festum confluxerat” (Ibid, 781-782). 
2 Boroń, P. (1999). “Universa populi multido”. Problem uczestnictwa w słowiańskich wiecach plemiennych. 
Średniowiecze Polskie i Powszechne, 1, 17. 
3 “convenit universus populus terrae ad forum Lubicense, et veniens domnus episcopus habuit verbum exhortacionis 
ad plebem” (Helmoldi presbyteri Bozoviensis cronica Slavorum. (1937). MGH S. Rer. Germ. in us. schol. separatim 
editi. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 32, 160-161). 
4 “Data itaque sibi optione, pagani de rure ac de villis plebeam innumeram convocantes, quid e duobus eligerent, 
diligenter inquirunt; multisque sermonibus ultra citraque habitis, tandem se omnia imperata facturos [...] 
promiserunt” (Monachi Prieflingensis vita Ottonis episcopi Babenbergensis. (1856). MGH. Scriptorum. Hannoverae: 
Impensis Bibliopolii Hahniani, 14, 12, 893). 
5 “Quadam namque vice ipse in quodam sedebat placito, scena in campo ad colloquium parata. Ubi cum inter alia 
collocutionum verba illi deos suos laudassent, quorum favore prospera sibi multa provenirent, et illi, quod solus 
a consortio omnium inani fide aberraret, verbis multiplicibus improperarent” (Vitae Anskarii et Rimberti. (1884). 
MGH S. Rer. Germ. in us. schol. Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 55, 40. Slightly modified translation 

of Charles Robinson (Robinson, Ch. H. (transl.) (1921). Anskar, the apostle of the North. 801-865. Translated  

from the Vita Anskarii by Bishop Rimbert, his fellow missionary and successor. London: The Society for the Propagation 
of the Gospel in Foreign Parts, 62). 
6 “Quo facto, ipse in conventu populi publico eandem rem proposuit et, ut, quis deus esset” (Vitae Anskarii, 43; 
Anskar, the apostle of the North, 69). 
7 “Nam rex, congregatis primo principibus suis, de hac patris nostri legatione cum eis tractare coepit” 
(Vitae Anskarii, 57; Anskar, the apostle of the North, 92). 
8 “Quapropter et ego hank legationem vestram confirmare nec possum nec audeo, priusquam [...] et populi quoque 

super hoc voluntatem interrogem” (Vitae Anskarii, 57; Anskar, the apostle of the North, 91). 
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ordinary people had some influence on the decision-making process. Birgit and Peter Sawyer share such 
an interpretation: “A king could not make such a decision arbitrarily; the consent, if not wholehearted 
approval, of the magnates and their man was needed, and the consent must have been formally expressed in 
assemblies that were themselves associated with pre-Christian rituals”1. 

Another passage confirms such an assumption: “Let your messenger attend with me the next assembly 

and I will speak to the people on your behalf. And if they approve your desire and the gods consent, that 

which you have asked shall be successfully carried out. [...]. It is our custom that the control of public business 

of every kind should rest with the whole people and not with the king”2. The source only presents general 

description of the events. It is possible that people were simply pressured to reach certain decision. 

According to the “Vitae Ansgari”: “When the day for the assembly which was held in the town of 

Birka drew near, in accordance with their national custom the king caused a proclamation to be made to the 

people by the voice of a herald”3. And then: “The people were unanimously inclined to accept his proposal 

and at the same time to tell him that, while their action was entirely agreeable to him, he could not give his 

full consent until, in another assembly, which was to be held in another part of his kingdom, he could 

announce this resolution to the people who lived in that district”4. The “Vitae Ansgari” does not say why 

people accepted this proposal, and the approval of only one assembly was not enough. 

A. Sanmark argues that “the decision to accept Christianity [in Sweden. – N. R.] seems to have been 

collective, and taken more or less voluntarily”5. Perhaps, in most cases the initiative to accept the new faith 

came from a ruler and only sometimes from people. Additionally, existed regional (within entire northeastern 

Europe) as well as local (within one country) differences. The “Vitae Ansgari” says: “When the time for the 

assembly came and the king had caused to be proclaimed by the voice of a herald the object for which the 

bishop [Ansgar. – N. R.] had come, and all that had been said and done at the previous assembly. [...] and so 

they adopted the resolution passed by the former assembly and declared that they too would give their entire 

and complete assent”6. The “Vita Ansgari” illustrates that the process of Christianization was complex and 

required approval of chieftains (goðar) and bonds (bœndr) in as many locations as possible. 

In “Heimskringla” Snorri Sturluson describes countless local and regional Norwegian assemblies. 

Most of them had nothing to do with the conversion. They approved new konung7, helped him to fight against 

competitors8, decided matters of war and peace9, resolved all kinds of disputes10. However, there are three 

sagas, which describe the Christianization of Norway and the role of assemblies in the process. These are the 

“Hákonar saga góða”, the “Ólafs saga Tryggvasonar”, and the “Ólafs saga ins helga”. They illuminate the 

role of rulers in the conversion and occasionally present the reaction of local inhabitants. 

Sagas idealize Christianization and portray Norwegian konungs in a positive light. This is how 

Hákonar saga góða depicts Christian virtues of the ruler: “King Hákon was a confirmed Christian when he 

arrived in Norway. […] he adopted the cource of practicing Christianity secretly, keeping Sundays and fasting 

on Fridays”11. The source presents the conversion from a positive point of view, pays little attention 

 
1 Sawyer, B., Sawyer, P. (1993). Medieval Scandinavia. From Conversion to Reformation, circa 800-1500. 

The Nordic Series. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 17, 101. 
2 “Sit missus tuus in placito mecum proximo, et ego pro te loquar populo. Et, si quidem diis fautoribus illi tuae 

consenserint voluntati, quod quaesisti prosperabitur. [...]. Sic quippe apud eos moris est, ut quodcumque negotium 

publicum magis in populi unanimi voluntate quam in regia constet potestate” (Vitae Anskarii, 57; Anskar, 

the apostle of the North, 91). 
3 “Deinde cum dies placiti advenisset, quod in praedicto vico Byrca habitum est, sicut ipsorum est consuetudo, praeconis 

voce rex, quae esset eorum legatio, intimari fecit populo” (Vitae Anskarii, 58; Anskar, the apostle of the North, 93). 
4 “Mandans populi unanimitatem ad suam voluntatem conversam; sibique hoc per omnia placere, necdum tamen 

se plenam licentiam ei concedere posse, donec in alio placito, quod erat in altera parte regni sui futurum, id ipsum 

populis ibi positis nuntiaret” (Vitae Anskarii, 58-59; Anskar, the apostle of the North, 94). 
5 Sanmark, A. (2004). Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. Occasional 

Papers in Archaeology. Uppsala: Uppsala University Press, 85. 
6 “Cum ecce placiti tempus advenit, et rex praeconis voce legationem domni episcopi atque omnia pariter quae 

in priori placito dicta et acta fuerant intimari fecit. [...] ut prioris placiti consensum cuncti laudarent et se quoque 

his assentire velle modis omnibus faterentur” (Vitae Anskarii, 59; Anskar, the apostle of the North, 94). 
7 Sturluson, S. (2002). Heimskringla. History of the Kings of Norway. Austin: Austin University Press, 96-97, 193, 273. 
8 Ibid, 791. 
9 Ibid, 458. 
10 Ibid, 453. 
11 Ibid, 106. 
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to motivation of pagans. At the same time, the attitude of Snorri to them is not entirely negative. For example, 

it is evident from the favorable depiction of one of the pagan leaders jarl Sigurd1. 

Hakon Haraldsson made the first attempt to convert Norway. At the beginning of his rule konung 

gained support of Trondheim elites. In such a way he acquired enough power to promote Christianity. 

Afterwards, Hakon established several churches and called for a thing in Trondheim. However, local bonds 

did not want to reach any decision on their own and pointed him to the Frostathing. They planned to gather 

landowners from the whole region (from all districts)2. In that case they would have more people on their 

side to oppose the konung. The attempts to spread Christianity had originated in the center (Trondheim) and 

then impacted the periphery. In those lands existed strong opposition of landowners. 

During the Frostathing Hakon spoke to the bonds, but was met with an open hostility. One of them, 

Asbjorn of Methalhus, gave the speech against his proposition. Also, the bonds warned Hakon not to apply 

force, or they may choose a new konung. Both jarls and ordinary people held the same position3. This 

information demonstrates that bonds played a significant role during the debates about the conversion. 

The “Ólafs saga Tryggvasonar” mentions thing meetings at which Christianization was discussed. 

Once, Olav Tryggvason called for an assembly in Rogaland. He asked bonds, who came fully armed, to 

accept the new faith. Inasmuch as they were not able to win the debate, everyone converted during the thing4. 

Perhaps, the bonds simply did not have enough military strength to reject konung’s proposal. 

At the Gulathing (997) Olav asked local chiefs to accept Christianity and only then spoke to bonds. 

One of them, Olmoth the Old, rejected the conversion5. This information shows that in many cases an 

assembly was an elite institution. Then Olav called for a thing of bonds from Sogn, Raums Dale, and other 

places. Also, a lot of people came with the konung from the Rogaland and the Horthaland. As usually, Olav 

proposed the bonds to accept Christianity and threatened to fight against those who would reject his proposal. 

He understood that this time the majority of the people sided with him. And the bonds realized that they will 

not be able to defeat the konung’s forces and accepted Christianity6. 

Then Olav went to Hålogaland and tried to convert this place as well. However, during the trip he 

realized that local bonds would fight against him. Olav made the decision to return to Vik7. Debates, which 

happened at assemblies, required at least some level of common ground. If it lacked, promotion of 

Christianity was met with an open hostility. The “Olav Hákonar saga góða” and the “Ólafs saga 

Tryggvasonar” describe unsuccessful attempts to convert Norway, and the “Ólafs saga ins helga” depicts how 

the country accepted Christianity. All the texts present roughly the same amount of violence, mostly used by 

konungs. 

In the summer, Olav gathered an army, went to Trondheim and called for the Frostathing. Local bonds 

decided to reject peaceful negotiations and came to the assembly armed. Olav proposed that they accept 

Christianity, but they threatened to attack. The konung changed his tone and backed down8. Olav realized 

that he does not have enough people to force the bonds to accept Christianity. After the Frostathing the 

landowners, that opposed the konung, returned to their homes. During a new thing he finally forced them to 

accept Christianity. Then Olav went to Trondheim, where he met an armed opposition of local chieftains and 

bonds. The konung proposed them to accept Christianity, but they rejected the idea9. 

The next spring (999) Olav gathered ships and army and went to the Hålogaland. Every time, when 

the expedition landed on a shore, he called for a thing and asked local inhabitants to accept Christianity10. All 

the information from the “Olav Hákonar saga góða” and the “Ólafs saga Tryggvasonar” demonstrates that 

the Christianization of Norway required a lot of effort and that not all elites, as well as landowners, supported 

the change of the faith. 

Similarly, according to A. Sanmark: “in Denmark, the aristocracy appears to have agreed to accept 

Christianity at the meetings of the things. The rune stone at Jelling may however reflect a decision taken 

 
1 Sturluson, S. (2002). Heimskringla. History of the Kings of Norway. Austin: Austin University Press, 107. 
2 Ibid, 106. 
3 Ibid, 108-109. 
4 Ibid, 196-197. 
5 Ibid, 197-198. 
6 Ibid, 199. 
7 Ibid. 
8 Ibid, 207 
9 Ibid, 208. 
10 Ibid, 212. 
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at a major thing meeting between King Harald Gormsen and the aristocracy. Harald may also have traveled 

around at the different things in order to introduce Christianity as the ‘official’ religion of the whole 

kingdom”1. 

The “Ólafs saga ins helga” describes the conversion of Norway. The source says that Olav Haraldsson 

went by the seashore and in every province (fylki) gathered a thing. At each assembly, the konung promoted 

Christianity and prohibited pagan customs, still practiced by some jarls. However, many inhabitants of 

mountains and valleys remained pagan, and so Olav forced them to accept the new faith2. 

Later he went to the Naumu Dale Fylki and gathered bonds for a thing. They accepted him as a ruler 

and agreed to follow Christian laws. Those who remained unconvinced were threatened. Olav left the 

province only after all the inhabitants accepted Christianity (1020)3. He also visited the Hålogaland, gathered 

many things and converted a lot of people4. In the spring, Olav went to the Vang, called bonds for a meeting 

and asked them to accept Christianity, however they wished to fight. Both sides started to prepare for a battle, 

but it did not start, because people accepted the new faith5. Accordingly, rulers used assemblies to pressure 

bonds to agree to their will. 

Also, Olav went to the Valdres, where pagans still existed. He seized ships of bonds and only then 

called for a thing. There were many people and they were armed. Olav proposed that they accept Christianity, 

but bonds refused. The konung understood that he cannot win in an open battle, and so he changed the subject 

of debates. In particular, Olav asked whether there are people who have any complaints. It became obvious 

that many bonds have conflicts with each other. In such a way, he tried to use their fragmentation to his 

advantage. In addition, Olav burned houses of many bonds, and they accepted Christianity6. 

Once, Olav received information, that in the inner Trondheim bonds celebrate winter feasts, drink to 

the glory of old gods, and perform animal sacrifices7. The konung went there with an army and captured a lot 

of powerful bonds, responsible for the organization of such events. Then he called for a thing and forced the 

rest of the landowners to reject pagan customs8. 

A. Sanmark explains that: “in Norway, the thing meetings played an important part in the spread of 

Christianity. [...]. The kings instead used the thing meetings to introduce Christian legislation”9. The 

Christianization of Norway was far from peaceful, but was not violent either. The reason may be that a well-

functioning network of assemblies provided necessary public space for discussions and conflict-solving. 

Also, argues Sverre Bagge, “it was easier to create loyalty to an authority over the whole country [Norway. – 

N. R.] than to a regional one”10. In any case, meetings only rarely became violent. 

Conclusion. The process of Christianization of the Pomeranian Slavs and the Scandinavians indicates 

the existence of unstable political structures in the region as well as significant influence of elites, mostly 

independent from political centers. They relied upon ideological foundation of pagan beliefs, but even after 

the acceptance of the new faith retained power in a number of places across the region. Indeed, this was one 

of the main reasons to reject conversion. However, the majority of the Scandinavians accepted Christianity 

by the middle of the 11th century. And the Christianization of the Pomeranian Slavs occurred at the beginning 

of the 12th century, primarily as a result of the conquest by the neighbors. Until then elites retained their 

preferred religion, social organization, and the way of governance. 

The chronicles and the hagiography indicate that both city dwellers and inhabitants of rural areas came 

to gatherings of the Pomeranian Slavs. Assemblies of the Scandinavians were also meetings of landowners, 

who represented local community or broader region. Additionally, members of elite and a ruler participated 

in most gatherings. A prince and local or regional chieftains controlled Pomeranian and Scandinavian 

 
1 Sanmark, A. (2004). Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. Occasional 

Papers in Archaeology. Uppsala: Uppsala University Press, 88. 
2 Sturluson, S. (2002). Heimskringla. History of the Kings of Norway. Austin: Austin University Press, 290. 
3 Ibid, 363-364. 
4 Ibid, 364. 
5 Ibid, 387. 
6 Ibid, 388. 
7 Ibid, 365. 
8 Ibid, 367. 
9 Sanmark, A. (2004). Power and Conversion – a Comparative Study of Christianization in Scandinavia. Occasional 

Papers in Archaeology. Uppsala: Uppsala University Press, 88. 
10 Garipzanov, I., Geary, P., Urbańczyk, P. (eds.) (2008). Franks, Northmen, and Slavs. Identities and state formation 

in early medieval Europe. Cursor Mundi. Turnhout: Brepols, 5, 154. 
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assemblies. In most cases, initiative to call for a meeting came from them. After a ruler gained support from 

an elite, he proclaimed his decision to the people. At the same time, he required their approval. 

Pomeranian and Scandinavian assemblies played an important role in the Christianization of the whole 

region. Gatherings presented one of the best ways to promote the new religion in the lands of the 

Scandinavians and the Pomeranian Slavs. For this reason, missionaries spoke at assemblies and rulers used 

them to reach their goals. Meetings played the role of an important public space for the discussion and the 

acceptance of the Christianization. Assemblies created a more or less controlled environment in a hostile 

territory. At Pomeranian and Scandinavian gatherings missionaries and rulers promoted the new religion. The 

conversion involved two approaches: debates (seeking consensus) and the use of force (various levels of 

coercion). 

The hagiography, which describes the Christianization of Pomerania and Sweden, shows a peaceful 

picture. Most likely, the authors of these texts simply omit the violence. The sagas depict the conversion of 

Norway as somewhat violent. From the first text to the third the number of assemblies as well as conflicts 

increases. Nonetheless, the level of violence and coercion remains roughly the same. 

In Pomerania and Scandinavia Christianity was promoted to people in different ways. Rulers and elites 

played the main role in the process. At the same time, meetings formed an effective network for the promotion 

of the new faith. An important role of gatherings in the power systems of the region was a tool in the hands 

of the highest stratas of society, who in most cases in a peaceful manner were able to convince local 

inhabitants to change the faith. 
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ІНОКЕНТІЙ ГІЗЕЛЬ ЯК ЦЕРКОВНИЙ  

І КУЛЬТУРНИЙ ДІЯЧ 

The article deals with Innokenty Gizel who is a great church and cultural figure. The 
comprehension of human individuality in the light of I. Gizel’s work “The piece with God on man”, 
the main components that form the individual personality are analyzed, in particular in the context 
of the historical analysis of this problem. The interconnection between the religious, social, and 
cultural spheres of society as the formation of individuality, the interconnection of faith and 
human activity are considered. The purpose of the article is to reveal the concept and role of 
human individuality in the light of the work of I. Gizel “The piece with God on man”. The ethical 
and theological principles in the formation of individuality are analyzed; the moral and ethical 
parameters of human nature are investigated. Owing to the methods of analysis and synthesis, 
conclusions are drawn about individuality, which is the main component of the formation of 
human consciousness. There are aspects of individuality that a person can develop independently, 
but there are those formed by society. I. Gizel brings to the next level the significance of the “inner 
man”, which finds its expression in self-consciousness. Formation and development of self-
consciousness, individuality are also the main pillar of activity in the context of the religious, social, 
and political spheres. In general, we can state that in the person of Innokenty Gizel we have a 
bright Orthodox church figure of the times of confessionalization. Continuing the line of 
Metropolitan Petro Mohyla, he tried to organize church life, to strengthen church structures in 
early modern Ukrainian society. Due to the political circumstances at the time, when the Ukrainian 
lands were in the struggle between Orthodox Muscovy, the Catholic Commonwealth, and Muslim 
Turkey, Innokenty Gizel, defending the interests of the Kyiv metropolitanate, especially the Kyiv-
Pechersk Lavra, focused on Moscow’s support. Hence the Muscovite nature of this figure, which 
found expression in his works, in particular in the treatise "Peace with God to man." At the same 
time, defending the interests of the Kyiv metropolitanate, Innokenty Gizel sought to preserve its 
autonomy and opposed its subordination to the Moscow Patriarchate. 
Keywords: individuality, faith, conscience, spiritual sphere, self-consciousness, intellect. 

Постановка проблеми. Оскільки Інокентій Ґізель мав причетність до написання трактату 

«Мир з Богом чоловіку», фактично був його «основним автором», варто з’ясувати його світоглядні 

орієнтири. Інформація про Євстафія Ґізеля переважно припадає на 30-ті роки XVII ст. Водночас перші 

достовірні згадки про Інокентія Ґізеля дійшли до нас із початку 40-х років цього ж століття. Тому 

спокусливою є версія, що Євстафій Ґізель – це той же Інокентій Ґізель. Мовляв, Євстафій відійшов 

від соцініанства, ставши православним. Щобільше, раніше він мав тісні контакти з православними, 

допомагаючи їм у полеміці з Мелетієм Смотрицьким. При зміні конфесії Євстафій міг прийняти 

чернечий чин, водночас змінивши своє ім’я, що було звичним у православ’ї. 

Актуальність даної теми полягає у визначенні ролі постаті Інокентія Гізеля в аспектах 

чуттєвого та раціонального пізнання світу, що є важливим для формування релігійної моралі 

людини. Моральність пов’язується з побожністю та благочестям і розглядається невіддільно від 

критики занепаду звичаїв у тогочасному суспільстві. Особливо багато уваги мислитель приділяє 
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проблемам добра і зла, моральних чеснот і вад, гріховності, а також морального обов’язку. Така 

орієнтація мала на меті розширити коло культурних надбань, якими могли користуватися 

православні віруючі. Робота І. Гізеля «Мир з Богом людині» відображає факт звернення 

православного світу до рівня філософствування, коли яскраво викристалізовується проблематика 

навколо співвідношення «людина – світ», переноситься акцент на натурфілософські питання, 

теорію пізнання, логіку та етику. 

Мета статті – аналіз основних рис та значення Інокентія Гізеля в церковному та культурному 

житті. 

Методи дослідження: для аналізу документів, в яких згадується інформація про Інокентія 

Гізеля, використовувався герменевтичний метод. Для пояснення характеру постаті Інокентія Гізеля – 

релігієзнавчий і богословський аналіз. 

Ступінь дослідження, аналіз останніх публікацій. 

Щодо біографії Інокентія Ґізеля, то існує чимало «білих плям». Вважається, що він походив 

зі східної Пруссії та навчався у німецьких університетах. Можливо, скрута, що запанувала під час 

Тридцятилітньої війни, змусила його податися на схід. Принаймні така версія часто озвучується 

у роботах про Інокентія Ґізеля та у різноманітних енциклопедичних і довідкових виданнях1. 

Наприклад, М. Корзо, яка детально вивчала творчість Інокентія Ґізеля, у «Православній 

енциклопедії» писала, що цей діяч народився у «протестантській сім’ї в Пруссії. Обставини переїзду 

сім’ї Інокентія в Україну невідомі. Деякі дослідники вважають прізвище Ґізель латинізованою 

формою західноруського прізвища Кисіль та у зв’язку з цим розглядають переїзд Інокентія як 

повернення на Батьківщину»2. Наведені твердження мають гіпотетичний характер. Вони 

не підтверджені документальними джерелами. Справді, можна говорити про західну освіченість 

Інокентія Ґізеля. На це вказують, зокрема, його філософські праці. Однак у той час чимало вихідців 

з України навчалися у західних університетах3. Тому західна освіченість Інокентія Ґізеля 

не обов’язково вказує на його західне, зокрема прусське, походження. Деякі дослідники вказують 

на протестантські фрагменти у трактаті «Мир з Богом чоловіку». Це, здавалося б, вказує на його 

приналежність у минулому до протестантів і ймовірне походження з протестантської сім’ї. Однак 

у творах Інокентія Ґізеля, зокрема у трактаті «Мир з Богом чоловіку», віднаходимо чимало й 

католицьких моментів. Деякі дослідники, як от Д. Б. Беркофф та М. Корзо, вважають, що при 

написанні вказаного трактату широко використовувалися католицькі джерела. Якщо це враховувати, 

то можна з таким же успіхом говорити про походження Інокентія Ґізеля з католицької родини. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Загалом прийнятною видається 

гіпотеза, що скрута, яка запанувала під час Тридцятилітньої війни, змусила Інокентія Ґізеля податися 

на схід. Справді, Тридцятилітня війна (1618-1648 рр.), що стала першою загальноєвропейською 

війною, призвела до величезних руйнувань і людських жертв. Пруссія була втягнута у цю війну 

на боці протестантських держав. Натомість тогочасна Річ Посполита, до складу якої входила значна 

частина українських земель, не брала участі у цій війні. Річ Посполита у той час переживала 

піднесення і для багатьох європейців уявлялася таким собі «раєм». Не дивно, що вона стала місцем 

еміграції людей, які тікали від воєнних лихоліть. Таким міг бути й Інокентій Ґізель. Однак це знову ж 

таки гіпотеза, яка не має ніяких документальних підтверджень, а базується на «логіці подій». 

М. Корзо, як уже вказувалось, стверджує, що Інокентій Ґізель міг мати українське 

(західноруське) походження, а його прізвище є латинізованою формою прізвища Кисіль. Справді,  

у той час на Волині проживала заможна й впливова родина Кисілів, яка дотримувалася 

православного визнання. Один із представників цієї родини, Адам Кисіль, був сенатором Речі 

Посполитої й київським воєводою. Він відігравав помітну роль у дипломатичних зносинах між 

польською владою та Богданом Хмельницьким4. Враховуючи те, що в ті часи модним було 

змінювати свої прізвища на латинський лад, відповідна трансформація Кисіля чи Киселя на Ґізель 

 
1 Довга, Л. (2005). Соціальна утопія Інокентія Ґізеля. In Довга, Л. Яковенко, Н. (упор.) Україна XVII століття: 

суспільство, філософія, культура: зб. наук. пр. на пошану Валерії Михайлівни Нічик (pp. 227-266). Київ: Свічадо. 
2 N. P. Рукописні нотатки на полях книги Ґізель, І. (1892). Миръ съ Богомъ человѣку. Київська старовина 

Київ: Друкарня КПЛ, 36, 148-154. 
3 Рарицький, О. А. (2012). Ренесансно-барокова концептосфера «Віршів на жалосний погреб Петра Сагайдачного» 

Касіяна Саковича. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник Кам’янець-Подільський 

національний університет, Всеукраїнське Товариство І. Огієнка. Кам’янець-Подільський, IX, 164-171. 
4 Нудьга, Г. (2006). У колі світової культури. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка. 
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не є чимось незвичним – тим паче, що звук «ґ», співзвучний звукові «к», у тогочасних документах, 

писаних українською книжною мовою, передавався буквосполученням «кг». Наприклад, сучасник 

Інокентія Ґізеля Йоаникій Ґалятовський змінив своє міщанське прізвище Молочко  на більш 

благородне латинізоване прізвище. 

Приналежність Інокентія Ґізеля до впливової волинської православної родини Кисілів (Киселів) 

не видається чимось незвичним. Принаймні не походив цей діяч із середовища простолюдинів. Він 

здобув добру освіту, зокрема на Заході. А така освіта переважно була доступна вихідцям 

зі шляхетських родин. 

Інокентій Ґізель, як знаємо, був пов’язаний з Волинню. Свою викладацьку й духовну кар’єру, 

як вважається, починав у волинському місті Гощі. Як виходець із впливової православної родини 

цілком міг опинитися в оточенні митрополита Петра Могили. Для останнього характерною була 

політика «аристократизації» православної церковної верхівки і дистанціювання від «черні» й 

козацтва1.Тому Інокентій Ґізель, якщо він походив із православного аристократичного роду, цілком 

вписувався в оточення Петра Могили2.Не треба забувати й те, що цей діяч за часів Петра Могили і 

після його смерті зробив стрімку духовну кар’єру, зайнявши одну з найвищих і дохідних церковних 

посад у Київській митрополії – архімандрита Києво-Печерського монастиря. Сумнівно, що у ті часи 

таке могли дозволити простолюдину. За логікою речей, Інокентій Ґізель мав би походити 

з середовища православного нобілітету Речі Посполитої. 

М. Корзо звертає увагу, що Інокентія Ґізеля іноді плутають з відомим соцініанським діячем 

Євстафієм Ґізелем3. І це справді так. Євстафій Ґізель був сучасником Інокентія Ґізеля. Про першого 

відомо, що він у 1626 р. переклав грецькою мовою й видав працю Томи Кемпійського «Про 

наслідування Христа». Євстафій Ґізель 1631 р. опублікував під псевдонімом Гелазія Діпліца 

латинською, а 1632 р. польською мовами твір «Антапологія…», що спрямований проти резонансного 

полемічного твору Мелетія Смотрицького «Апологія подорожі до східних країв…». «Антапологія…» 

написаним на захист православ’я. Загалом, у цьому нічого дивного немає. В умовах Речі Посполитої, 

де домінуючою була Римо-Католицька церква, православні й протестанти створювали ситуативні 

союзи, підтримували тісні контакти і взаємодіяли. Деякі протестантські автори писали твори 

на захист православ’я. Наприклад, вважається, що відомий твір «Апокрисис…», підписаний 

псевдонімом «Христофор Філалет», належав перу протестанта4. Тому Гелазій Діпліц, чи то Євстафій 

Ґізель, теж не був винятком. Водночас написання ним «Антапології…» свідчило про тісні контакти 

цього автора з православними ієрархами Київської митрополії, які були зацікавлені у такій критиці. 

Євстафій Ґізель 1634 р. був ректором соцініанської школи у Киселині (нині село Кисилин 

у Волинській області). Він же залишався на цій посаді, коли 1638 р. перенесли з Ракова до Киселина 

соцініанську академію5. 

Інформація про Євстафія Ґізеля переважно припадає на 30-ті роки XVII ст. Водночас перші 

достовірні згадки про Інокентія Ґізеля дійшли до нас із початку 40-х років цього ж століття. Тому 

спокусливою є версія, що Євстафій Ґізель – це той же Інокентій Ґізель. Мовляв, Євстафій відійшов 

від соцініанства, ставши православним. Щобільше, раніше він мав тісні контакти з православними, 

допомагаючи їм у полеміці з Мелетієм Смотрицьким. При зміні конфесії Євстафій міг прийняти 

чернечий чин, водночас змінивши своє ім’я, що було звичним у православ’ї. 

Однак така версія все ж має одну ваду. Є відомості, що Євстафій Ґізель 1655 р. перекладав 

«Катехізис» соцініанина Йонаша Шліхтинга руською, власне українською книжною мовою, 

проживаючи у маєтку Мартіна Любинецького6. Звідси випливає, що Євстафій Ґізель і далі лишався 

соцініанином, намагаючись поширювати соцініанські погляди у православному середовищі, як це він 

робив у минулому. Адже для чого йому було перекладати руською мовою «Катехізис» Йонаша 

Шліхтинга? 

 
1 Ісаєвич, Я. Д. (1996). Україна давня й нова: Народ, релігія, культура. Львів: Місіонер. 
2 Ісаєвич, Я. Д. (2002). Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України. 
3 N.P. Рукописні нотатки на полях книги Ґізель, І. (1892). Миръ съ Богомъ человѣку. Київська старовина Київ: 

Друкарня КПЛ, 36, 148-154. 
4 Нудьга, Г. А. (1990). На літературних шляхах: Дослідження, пошуки, знахідки. Київ: Дніпро. 
5 Костомаров, Н. И. (1989). Киевский митрополит Петр Могила. Костомаров Н. И. Исторические произведения. 

Автобиография. Киев: Изд-во Киевского государственного университета, 282-312. 
6 Там само. 
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Про якогось Євстафія Ґізеля є згадка у каталозі Замойської академії за 1621/1622 

навчальний рік. Ця особа фігурує як «віленський міщанин православного віровизнання». Не без 

того, що це і є згадуваний нами Євстафій Ґізель, який спочатку міг бути православним, а потім 

під упливом певних чинників перейти до соцініан. Відомо, що представники цієї радикальної 

протестантської течії мали значне поширення на Волині1, у західній частині якої й 

розташовувався Замосць зі своєю академією. 

Прізвище ж «Ґізель» трапляється у деяких волинських документах середини XVII ст. Лариса 

Довга вважає, що на Волинь у той час переселилася міщанська родина Ґізелів з Вільно. І тому саме 

до цієї родини й могли належати як Євстафій, так і Інокентій. 

Загалом на сьогоднішній день маємо кілька версій щодо походження і молодих років Інокентія 

Ґізеля. Перша версія, яка є найбільш поширеною і відображена у довідкових виданнях, виходить 

з того, що цей діяч народився в Пруссії, був протестантом, навчався на Заході, але під час руйнівної 

Тридцятилітньої війни покинув свою батьківщину, перебрався в Україну і став православним. Така 

версія не видається екзотичною. Подібні речі траплялися. Приблизно такою була біографія відомого 

українського теолога другої половини XVII ст. Адама Зернікау2. 

Друга версія полягає у тому, що прізвище Ґізель – це латинізована форма прізвища Кисіль. 

Якщо так, то Інокентій походив зі знатного волинського православного роду Кисілів. Успішна 

духовна кар’єра Інокентія Ґізеля, що став впливовим та заможним «князем церкви», начебто 

підтверджує це припущення. 

Зрештою, третя версія – це походження Інокентія Ґізеля з родини віленських православних 

міщан, які переселилися на Волинь. І лише ця версія має часткове документальне підтвердження. 

У цілому ж усі три версії є не більше аніж гіпотезами. На жаль, ми не маємо (та й чи будемо 

мати?) достовірних джерел про походження і молоді роки Інокентія Ґізеля. Тому ця частина його 

біографії лишається для нас «терра інкогніта». 

Небагато відомо і про початок духовної кар’єри Інокентія Ґізеля. Поширеною у літературі, у т.ч. 

довідкового характеру, є думка, що наприкінці 30-х років XVII ст. Інокентій Ґізель прибув до Києва, 

згодом перейшов до православної віри і став ченцем Києво-Печерського монастиря. Також іноді 

автори ведуть мову про те, що тоді Інокентій Ґізель почав навчатися у Київській колегії, заснованій 

Петром Могилою. Однак знову ж таки ніяких документальних свідчень про це немає. 

Одним із перших свідчень, яке дає нам інформацію про діяльність Інокентія Ґізеля в середовищі 

православного духовенства, є твердження Йоаникія Ґалятовського у книзі «Душі людей умерлих…», 

що той 1640 р. виконував обов’язки одного з секретарів Київського православного собору. До того ж 

його іменували «ректором гойським»3. 

Київський православний собор відіграв важливу роль у реформуванні церковного життя 

Київської митрополії. Відбувався він з 8 по 18 вересня 1640 р. Собор скликано за ініціативи 

митрополита Петра Могили. Його завдання полягало в усуненні розбіжностей у справі церковних 

канонів і чинів українського православ’я, які спричиняли розбрат між духовенством. Фактично, це 

передбачало реформування Православної Церкви. Подібне реформування відбулося згодом 

у Московії за часів патріарха Никона, коли частина України, а саме Лівобережжя опинилося у складі 

Московської держави. Зразок «київського реформування» був використаний московитами. 

На початку собору отець Ісайя (Трофимович-Козловський), ігумен Миколаївського монастиря, 

озвучив завдання цього зібрання. Він зазначив, що однією з найбільш деструктивних проблем життя 

митрополії є відсутність належних перекладів церковних книжок. Прихильники унії, користуючись 

нагодою, надрукували польською мовою власні книги, видаючи їх за православні. Через те «спокусили» 

велику кількість вірних. Для виправлення ситуації митрополит Петро Могила запропонував на розгляд 

та затвердження собору «Катехізис» («Православне сповідання віри»). Підготували цей твір 

сподвижники Петра Могили на чолі з отцем Ісайєю (Трофимовичем-Козловським). 

Обговорення тривало упродовж тижня, після чого текст «Катехізису» рекомендовали для 

розгляду на соборі церков православного Сходу, який відбувся 15 вересня – 30 жовтня 1642 у Яссах. 

11 березня 1643 р. текст «Катехізису» з певними поправками було затверджено православними 

патріархами – константинопольським Парфенієм, олександрійським Іоаникієм, антіохійським 

Макарієм і єрусалимським Паїсієм. 

 
1 Нудьга, Г. А. (1990). На літературних шляхах: Дослідження, пошуки, знахідки. Київ: Дніпро. 
2 Там само. 
3 Там само. 
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Окрім питань віровчення, на соборі розглядали низку богослужбових питань: 

священнодійства при звершенні таїнства хрещення, вінчання та євхаристії; використання посуду 

зі срібла та олова; була зроблена заборона висвячувати у пресвітери неосвічених і допускати 

до звершення церковних служб священників-двоєженців тощо. Розглядалися деякі практичні 

питання церковного життя, зокрема стосунки з юдеями, поведінку ченців, деякі аспекти церковного 

управління і т.ін. Було заборонено для використання деякі книги, самочинно видані Львівським 

Успенським братством. 

На соборі відбулася дискусія щодо походження людських душ і про перебування душ грішників 

і праведників. Основними дискутантами були отець Ісайя (Трохимович-Козловський) та митрополит 

Петро Могила. Не дійшовши згоди у цих питаннях, учасники собору вирішили звернутися 

до константинопольського патріарха1. 

Велике значення має те, що Інокентій Ґізель був одним із секретарів Київського собору. Він 

виявився причетним до важливих змін, які відбувалися у Київській митрополії. Окрім того, Інокентій 

Ґізель опинився у середовищі сподвижників Петра Могили. 

Оскільки під час собору Інокентій Ґізель постав у ролі «ректора гойського», це вказує, що він 

очолював православну школу в Гощі на Волині. Варто сказати, що Гоща була одним із центрів 

соцініанства у краї. Водночас тут прагнули закріпитися православні. З цією метою Петро Могила 

у цьому місті заснував школу, яка була подібною до Київського колегіуму. 

Те, що Інокентій Ґізель 1640 р. очолював школу у Гощі, свідчить про його належний рівень 

освіти. Де він її здобував, знову ж таки виникають питання. Одне з небагатьох свідчень про це 

віднаходимо у проповіді Дмитра Туптала (Ростовського) «Піраміда, або стовп для блаженної 

пам’яті… отцю Інокентію Ґізелю…», яка була виголошена через рік після кончини Інокентія Ґізеля. 

Тобто твір з’явився тоді, коли пам’ять про цього діяча була ще «живою», тому рівень довіри до цих 

свідчень є високим. Зокрема Дмитро Туптало стверджував, що Інокентій Ґізель спочатку навчався 

у Київській братській школі, також студіював у різних країнах, куди діставався «через море». Про 

навчання Інокентія Ґізеля у вищих школах Західної Європи говорив і Йоган Гербіній 1675 р. Є і 

документальне свідчення про ймовірне навчання Інокентія Ґізеля в одному з німецьких університетів, 

а саме у місті Росток. У каталозі студентів цього навчального закладу під 1635 р. вписане ім’я 

киянина Олександра Ґізеля. Цілком могло бути, що це був Інокентій Ґізель, який ще тоді не прийняв 

чернечий чин і користувався світським іменем2. 

Отже, якщо спиратися на ці свідчення, то картина студій Інокентія Ґізеля виглядає таким чином. 

Імовірно, десь у кінці 20-х – на початку 30-х рр. XVII ст. Інокентій Ґізель навчався у школі Київського 

братства. Цей навчальний заклад функціонував з 1615 р. до 1632 р., коли Петро Могила об’єднав 

зі школою, яка була при Києво-Печерському монастирі. Далі Інокентій Ґізель міг здійснити 

закордонну подорож, навчаючись у католицьких чи протестантських вищих навчальних закладах 

Європи. Однак де саме він навчався, достеменно сказати не можемо. Якщо згадуваний студент 

з Києва Олександр Ґізель є Інокентієм Гізелем, то одним з міст його навчання був Росток. 

Існує версія, що Петро Могила 1642 р. відправив Інокентія Ґізеля серед інших молодих людей 

на Захід для навчання. Однак вона викликає деякі сумніви. На той час Інокентій Ґізель не був таким 

уже й молодим. Принаймні йому мало б бути близько тридцяти років (якщо не більше). У той час 

такий вік трактувався як поважний. До того ж, наскільки відомо, Інокентій Ґізель був уже достатньо 

освіченою людиною. Адже працював ректором школи у Гощі, виконував обов’язки секретаря 

на Київському православному соборі 1640 р. 

Загалом можемо констатувати, що Інокентій Ґізель здобув ґрунтовну освіту. Точно встановити 

місця його студій, як бачимо, неможливо. Але можна припустити, що він навчався у православній 

школі (це цілком могла бути братська школа у Києві), а потім продовжив студії у католицьких і 

протестантських вищих навчальних закладах. Це могла бути Замойська академія, де навчалося 

чимало вихідців з України. Не виключено, що у ній свого часу навчався і Петро Могила. Деякі 

дослідники, зокрема М. Корзо3, простежують впливи польських авторів на Інокентія Ґізеля. З їхніми 

творами він міг ознайомитися у Замойській академії. Інокентій Ґізель міг навчатися у Ростоку, тим 

 
1 Горобець, В. (2010). Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1578-1616. 

Київ: Кріон. 
2 Там само. 
3 Мицик, Ю., Хижняк З. (2004). Гізель, чернече ім’я Інокентій. Енциклопедія історії України: в 10 т. Київ: 

Наукова думка, 2, 269. 
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паче, що існує певне документальне підтвердження цього. Не є винятком, що студіював і в інших 

університетах Західної Європи. 

Щодо діяльності Інокентія Ґізеля у першій половині 40-х років, то вважається, що у 1640-

1642 рр. він працював ректором школи у Гощі, 1642 р. опинився у Києві. Цілком імовірно, що 

Інокентій Ґізель почав викладати у Київському колегіумі. У 1645/6 та 1646/7 навчальних роках він 

читав курс філософії. Зберігся конспект цієї дисципліни, де висвітлено питання діалектики, логіки, 

фізики і метафізики1.Тогочасна освітня практика передбачала, що перед тим, як читати філософію, 

професор колегіуму повинен прочитати низку курсів у нижчих класах, зокрема курси поетики і 

риторики, що займало близько трьох років. 

Можемо припустити, що Інокентій Ґізель упродовж 1642-1645 рр. читав ці курси у Київському 

колегіумі. Його, ймовірно, долучили до гуртка книжників в оточенні митрополита Петра Могили. 

Принаймні він міг бути одним із співавторів при написанні полемічного твору «Ліфос, або Камінь…» 

За часів Петра Могили започаткувалася традиція, що талановиті викладачі Київського 

колегіуму отримували «хліби духовні», зокрема ставали настоятелями монастирів. Таким чином вони 

мали належне матеріальне забезпечення. У 1645-1646 рр. Інокентій Ґізель був ігуменом 

Дятловицького Спасо-Преображенського монастиря Мінської єпархії. Це не означало, що він 

постійно перебував у цій обителі. Радше, Інокентій Ґізель працював у Київському колегіумі, 

отримуючи доходи від цього монастиря. З 1646 по 1650 рр. він уже ігумен Києво-Братського 

монастиря. Як правило, посада ігумена вказаної обителі поєднувалася з посадою ректора Київського 

колегіуму. Тобто можемо припустити, що з 1645 чи 1646 р. по 1650 р. Інокентій Ґізель був ректором 

цього навчального закладу. 

Діяльність Інокентія Ґізеля можна вважати важливим етапом у становленні професійної 

філософії у Київському колегіумі. Він утверджував у стінах цього навчального закладу класичну 

західноєвропейську філософію, що базувалася на аристотелізмі. 

Як ректор Київської колегії, а потім багаторічний архімандрит Києво-Печерської лаври, 

Інокентій Ґізель багато зробив для організації науки в Україні, систематично облаштовував 

бібліотеки, сприяв книгодрукуванню та збирав рукописні трактати. 

Останні роки ректорства Інокентія Ґізеля припали на непрості часи. У 1648 р. помер митрополит 

Петро Могила, який опікувався Київським колегіумом, знаходив кошти для його існування. До того 

ж, цього року почалося козацьке повстання під проводом Богдана Хмельницького проти польської 

влади, яке переросло у кровопролитну війну. Богдан Хмельницький та його оточення (принаймні 

на перших порах) мало цікавилися церковними питаннями, про що свідчать документи цього 

козацького вождя2. Зрозуміло, що проти православної Київської митрополії та її навчальних закладів 

була налаштована і польська влада. Адже повстання під проводом Богдана Хмельницького 

сприймалося польською владою як «бунт православної Русі». 

Тогочасні воєнні дії на українських землях призвели до значних руйнувань. У непростому 

становищі опинилася Київська колегія, яка втратила значну частину доходів, що йшли на її 

утримання. Ректору цієї школи треба було шукати покровителя й фінансового спонсора. 

Розраховувати на східних православних патріархів не було сенсу, оскільки ті, перебуваючи під 

владою турків-османів, самі перебували у фінансовій скруті. 

Реально ж підтримати православну Київську митрополію, її школи міг московський цар – один 

із небагатьох тодішніх православних монархів. Він володів як мілітарною силою, так і чималими 

фінансовими ресурсами. Тому не дивно, що Інокентій Ґізель звернувся до нього з проханням про 

допомогу. У листі до царя Олексія Михайловича від 08 червня 1649 р. він просив про фінансову 

підтримку Київської школи (колегіум). Інокентій Ґізель писав, що після смерті Петра Могили 

подаяння на школу помітно зменшилися. Нині ж вона виживає за рахунок приватних осіб. Однак 

деякі з них загинули під час війни, деякі збідніли. Тому школа лишилася майже без грошової 

підтримки. До того ж Інокентій Ґізель повідомляв царя, що він відправив до Москви вчителів 

 
1 Беркофф, Д. Б. (2012). Чи існує канон українського літературного Бароко? Український гуманітарний огляд. 

Київ, 16-17; Буцьора, Я. (2010). До проблеми покаяння у трактаті «Мир з Богом чоловіку»: богословський 

аналіз. In: Довга, Л. (ред.-упор.). Ґізель І. Вибрані твори в 3-х томах. Дослідження та матеріали. Київ-Львів: 

Свідчадо, 3, 153-165; Нічик, В. М. (ред.) (1972). Від Вишенського до Сковороди : з історії філософської думки 

на Україні XVI-XVIII ст. Київ: Наукова думка. 
2 N. P. Рукописні нотатки на полях книги Ґізель, І. (1892). Миръ съ Богомъ человѣку. Київська старовина. 

Київ: Друкарня КПЛ, 36, 148-154. 
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«у служіння»1. Серед них були ченці Києво-Братського монастиря, ігуменом котрого, як уже 

зазначалося, у той час був Інокентій Ґізель2. Це начебто був своєрідний «бартер». Мовляв, ми даємо 

вам, московітам, своїх учителів, натомість ви давайте нам гроші на школи. 

Звідси своєрідне москвофільство Інокентія Ґізеля. Не даремно він демонстрував подальшу 

лояльність до царя Олексія Михайловича. Свідченням цього є, зокрема, присвята передмови цьому 

монарху у трактаті «Мир з Богом чоловіку», москвофільська схема історії східнослов’янських земель, 

представлена у «Синопсисі» тощо. Загалом Інокентія Ґізеля можна представити одним із батьків 

українського «освіченого москвофільства», яке мало чимало адептів у кінці XVII – на початку XVIII 

ст. До числа останніх можна зарахувати такі відомі фігури, як Лазар Баранович, Йоаникій 

Ґалятовський, Стефан Яворський, Феофан Прокопович та інші випускники Києво-Могилянської 

академії, які так чи інакше пішли служити Москві, керуючись таким «бартером»: ми вам, московити, 

даємо свої знання, інтелектуальний продукт, натомість ви нам даєте гроші, матеріальне забезпечення. 

Однак ситуація не була вже такою однозначною. Якщо говорити про Інокентія Ґізеля та інших 

представників українського «освіченого москвофільства», то їх до Москви штовхали обставини — їм 

треба було виживати. Виживати православній Київській митрополії, їхнім освітнім та культурним 

установам. Допомогти у цьому виживанні реально міг московський цар. 

Однак це москвофільство поєднувалося зі своєрідним «церковним патріотизмом». Так, 1654 р., 

як уповноважений Київського митрополита Сильвестра Косова, Інокентій Ґізель провадив переговори 

з російською делегацією щодо збереження прав і привілеїв Київської митрополії, її архієрейських 

домів, монастирів та церков, які були надані ще руськими та литовськими князями і польськими 

королями. Інокентій Ґізель став на захист тодішнього київського митрополита Сильвестра Косова, 

пропонуючи московському цареві допомогу духовенства у справі об’єднання усієї України під його 

владою. Особливо він обстоював канонічне право довічного перебування на духовних посадах і 

виборне право на них, невтручання у духовні суди митрополії, підпорядкування православної 

людності, яка залишилася на території Польщі, Київському митрополиту і, нарешті, найголовніше – 

залишення підпорядкування православної Київської митрополії Константинопольському патріархату. 

Інокентію Ґізелю вдалося домогтися підтвердження усіх означених прав, невтручання у церковні 

справи російської світської влади і тимчасового залишення статусу православної Київської 

митрополії як підлеглої патріарху Константинополя. Отже в особі Інокентія Ґізеля маємо діяча, який 

твердо відстоював права Київської митрополії, її автономного статусу. Водночас він не забував про 

свої інтереси, прохаючи московського царя про фінансову допомогу Києво-Микільському 

монастиреві, яким він тоді керував3. 

На той час Ґізель робив церковну кар’єру. У 1650-1652 рр. він був ігуменом Київського 

Кирилівського монастиря, у 1652-1656 рр. – ігуменом та проповідником Києво-Микільського 

монастиря. Зрештою, 1656 р. став архімандритом Києво-Печерської лаври, зайнявши високе й 

впливове становище у православній Київській митрополії. На цій посаді Інокентій Ґізель залишався 

до своєї кончини, маючи значний уплив на церковне й суспільне життя України часів Руїни. 

Він намагався усіляко захищати свою обитель, показувати її значення у церковному житті 

православних Східної Європи. Показовою є скарга Інокентія Ґізеля царю Олексію Михайловичу про 

звірства московських ратних людей у Києві від 16 червня 1661 р. У скарзі перераховуються різні 

безчинства, які чинили московити у володіннях Києво-Печерської лаври. «Неможливо нам описати, – 

скаржиться Інокентій Ґізель, – образ та насильств, які починили ратні київські люди нам, обителі 

святій Печерській, у різночасся. Це є багатьом відомо, що численні вотчини і хутори пресвятої 

Богородиці раніше є від них розорені, церкви розрушені, престоли перекинені, пресвяті тайни 

із посудин викинені, священники оголені, а інші на смерть побиті, а піддані наші від убозтва та 

нажитків своїх розорені, а інші помучені й попечені, а іншим руки й ноги відсічено, ще інші на смерть 

побиті. Також у самій святій обителі і в бóльницях хлібні запаси, яких сміємо лічити на 2 400 рублів, 

сильно потравлені, крім запасів, із нашого містечка забрані. З цього нам відомо є, що за зволенням 

своїх начальних ратні люди те чинять і за нашим чолобиттям їх не карають і управи святої не чинять». 

 
1 Костомаров, Н. И. (1989). Киевский митрополит Петр Могила. Костомаров Н. И. Исторические 

произведения. Автобиография. Киев: Издательство Киевского государственного университета, 282-312. 
2 Melnyk, M. (2005). Problematyka antropołogiczna w pismach Piotra Mohyly. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Warminsko-Mazurskiego. 
3 Мельничук, І. В. (2012). Макабричні образи і мотиви в українській бароковій поезії XVI-XVII століття. 

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія, 6, 57-63. 
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Далі Інокентій Ґізель наводить інші конкретні факти безчинств московських ратників у тих населених 

пунктах, які належали Києво-Печерській лаврі. Попри це, незважаючи на такі дії московитів, 

Інокентій Ґізель демонструє покірність московському царю. У кінці скарги він пише: «Ми ж… про 

вашу царську величність, аби подав вам на ворогів перемогу й мирне довголіття, як завжди молимо, 

так молитися не перестанемо»1. 

Як бачимо, Інокентія Ґізеля можна трактувати як «патріота Києво-Печерської лаври». Справді, 

завдяки його старанням монастир зберіг свій ставропігійний статус, тобто безпосереднє 

підпорядкування Константинопольському патріархату і залишався одним з головних релігійно-

культурних осередків у православному ареалі Східної Європи. Більше того, він продовжував 

розвиватись. Інокентій Ґізель зумів створити у лаврі гурток інтелектуалів, які готували до друку 

книги. Сама ж друкарня монастиря перетворилася у потужний видавничий осередок, продукція якого 

мала поширення не лише на українських землях, але й далеко за її межами. 

У період, коли Інокентій Ґізель був архімандритом Києво-Печерської лаври, у її друкарні 

побачило світ щонайменше 77 видань. Зокрема, це 2 букварі, 11 авторських богословських текстів, 

8 авторських збірників проповідей, 3 поетичні збірки авторства Лазаря Барановича, 4 видання 

«Синопсису», 1 царська грамота, 2 видання Києво-Печерського патерика, 6 невеликих публікацій 

з житіями різних, передусім київських, святих, 1 перевидання «Тестаменту грецького царя Василія… 

сину своєму Льву», 1 Мінея, 4 Требники, 3 Псалтирі, 2 Молитослови, 2 видання Нового Завіту, 

1 Апокаліпсис, 9 перевидань Часословів, 5 перевидань Акафісників, 13 видань дрібнішої літератури 

богослужбового характеру2. Як бачимо, переважала література літургійного та богословського 

характеру, що є цілком зрозумілим. Однак привертає увагу значний відсоток авторських текстів, що 

свідчить про підтримку Інокентієм Ґізелем інтелектуального життя у православній Київській 

митрополії. Він також добився того, аби у Москві дозволили продавати книги Києво-Печерської 

лаври і відкрив там першу спеціалізовану книжкову крамницю. 

У час Руїни становище київського митрополита опинилося у «підвішеному стані», оскільки 

царський уряд прагнув підпорядкувати його московському патріарху, а Київська колегія унаслідок 

тривалих військових дій занепала. Саме тоді очолювана Інокентієм Ґізелем Києво-Печерська лавра 

стала провідним осередком релігійно-культурного життя і головним продовжувачем його традицій. 

Варто зауважити, що Інокентій Ґізель зумів налагодити добрі стосунки з московським царем 

Олексієм Михайловичем. У 50 – на початку 70-х рр. XVII ст. він виконував роль дипломатичного 

посередника між Москвою і представниками духовної та світської влади на теренах України. Тому є 

підстави розглядати його як політичного діяча москвофільського напряму, що і знайшло 

відображення у його творах, зокрема у «Мирі з Богом чоловіку» й особливо «Синопсисі». Під час 

дипломатичних місій Інокентій Ґізель передусім піклувався про інтереси Київської митрополії і 

Києво-Печерської лаври. Зокрема, предметом його турботи було те, щоб Київ зі своїми 

православними монастирями залишався під владою московського царя. Особливо його турбувала 

експансія на українські землі поляків і турків. Він особисто вів перемовини з гетьманом 

Правобережної України Петром Дорошенком, який мав протурецьку орієнтацію. Інокентій Ґізель 

відігравав помітну роль у політичному житті України до кінця 1674 р. Однак саме у цей рік гетьман 

Лівобережної України Іван Самойлович рішуче перервав відносини Інокентія Ґізеля з московською 

владою3. Цей гетьман був проти того, щоб посилювалася влада церковних ієрархів. Він прагнув 

зосередити у своїх руках максимальну владу. У цьому випадку спостерігаємо вияв конкуренції між 

світською і духовною владою. Така конкуренція у той час, викликана процесами конфесіоналізації, 

не була чимось винятковим для Східної Європи. Певні претензії на вищість церковної влади над 

світською виявляв митрополит Петро Могила. Інокентій Ґізель у цьому плані виявився його 

продовжувачем. У цей же час у Московії патріарх Никон прагнув посилення церковної влади і навіть 

претендував на свою вищість над владою царською. До речі, Никон та Інокентій Ґізель були 

сучасниками. Можна провести певні паралелі між цими двома церковними діячами, які проводили 

політику конфесіоналізації, здійснювали реформування церковного життя й прагнули посилення 

церковної влади. 

 
1 Бехуненко, В. (2014). Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII-XVIII ст. Київ: Темпора. 
2 Костомаров, Н. И. (1989). Киевский митрополит Петр Могила. Костомаров Н. И. Исторические произведения. 

Автобиография. Киев: Издательство Киевского государственного университета, 282-312. 
3 Мельничук, І. В. (2012). Макабричні образи і мотиви в українській бароковій поезії XVI-XVII століття. 

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія, 6, 57-63. 
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Попри те, що Інокентія Ґізеля за часів гетьманування Івана Самойловича фактично усунули від 

політичних процесів, він усе ж залишався впливовою фігурою у Київській митрополії, очолювана ним 

Києво-Печерська лавра і далі була надзвичайно важливим осередком церковного життя в Україні. 

Не випадково Інокентія Ґізеля високо цінували у середовищі церковної верхівки та книжників-

інтелектуалів Київської митрополії, відзначаючи його «премудрість», «вченість» та «благочестя», 

іменуючи «малоросійським Аристотелем» тощо. Похвальні відгуки про нього залишили Антоній 

Радивиловський, Лазар Барановський, Самійло Величко, Дмитро Туптало (Ростовський) та інші. 

Помер Ґізель 18 листопада 1683 р, і був похований в Успенському соборі Печерського 

монастиря, лишивши після себе добру пам’ять серед православних Київської митрополії. 

Висновки. Загалом можемо констатувати, що в особі Інокентія Ґізеля маємо яскравого 

православного церковного діяча часів конфесіоналізації. Він, продовжуючи лінію митрополита Петра 

Могили, намагався упорядкувати церковне життя, посилити церковні структури у ранньомодерному 

українському соціумі. Через тодішні політичні обставини, коли за українські землі йшла боротьба між 

православною Московією, католицькою Річчю Посполитою та мусульманською Туреччиною, 

Інокентій Ґізель, захищаючи інтереси Київської митрополії, передусім Києво-Печерської лаври, був 

зорієнтований на підтримку Москви. Звідси москвофільство цього діяча, яке знайшло вияв і у його 

творах, зокрема у трактаті «Мир з Богом чоловіку». Водночас відстоюючи інтереси Київської 

митрополії, Інокентій Ґізель домагався збереження її автономії і був проти її підпорядкування 

Московському патріархату. 
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The article analyzes the cultural processes that took place in Podillya, in particular in Proskuriv 
(now Khmelnytskyi) during the Nazi occupation. Attention is paid to the activity of the regional 
museum after the establishment of the occupying power in the region. It is proved that this 
institution suffered significant material damage at the initial stage of the German-Soviet war, and 
after the re-establishment, it was planned to be used for the purpose of ideological influence on 
the local population. The filling of the exposition halls of the museum is characterized. It is 
established that the museum’s exposition contained many valuable things: samples of weapons, 
ceramics, ancient utensils, paintings, etc. 
It is proved that the drama theater was an important center of the cultural life of the town in the 
studied period of time. The cast of the institution is analyzed, as well as the requirements of the 
occupation authorities for hiring artists. The problems that existed in the field of dramatic art are 
outlined. Attention is paid to the repertoire of the theater, it is shown how the conditions of the 
war have affected its content. The activity of the local authorities aimed at the development of 
Proskuriv’s theatrical life is studied. The functioning of the puppet theater in the town is described. 
The activity of the town’s library as an important center of intellectual and cultural life is covered. 
The conditions for using its services are established. It is proved that the literature stored in the 
book collection was subjected to strict censorship. A number of problems that negatively affected 
the library’s activities have been analyzed (first of all, the strict control by the Nazi administration 
and improper attitude of readers to their responsibilities). Attention is paid to the distribution of 
print media in the occupied territory. It has been established that “The Ukrainian Voice” 
newspaper was published in Proskuriv during the given period. The informational content of the 
periodical is analyzed. It is proven that many articles published in the newspaper were definitely 
anti-Soviet and anti-Semitic and were used for propaganda purposes. 
Keywords: culture, museum, library, press, theater, Nazi occupation, Proskuriv. 

Період 1941–1944 рр. на Поділлі характеризувався значними змінами суспільного життя. 

Безумовно, в цей час регіон зазнав значних людських та матеріальних втрат. Важливим, але 

недостатньо вивченим аспектом окупаційного режиму на вказаній території є перебіг культурних 

процесів. В багатьох працях, присвячених даній проблемі, основна увага звертається на збитки, 

заподіяні музеям, театрам, бібліотекам у роки Другої світової війни. Натомість функціонування цих 

установ в 1941–1944 рр. зазвичай залишається поза увагою істориків. Окрім того, наше дослідження, 

з огляду на його локальний характер, буде корисним при вивченні особливостей окупаційного 

режиму в окремих населених пунктах України. Це й зумовлює актуальність даної статті. 

Мета дослідження – проаналізувати перебіг культурних процесів у Проскурові в роки 

німецько-радянської війни. 

Задля досягнення мети ставимо перед собою низку завдань: 

1. Простежити функціонування краєзнавчого музею; 
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2. Звернути увагу на розвиток драматичного мистецтва; 

3. Висвітлити діяльність міської бібліотеки; 

4. Проаналізувати поширення преси на вказаній території. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти задекларованої проблема були 

предметом вивчення дослідників. Зокрема, Ю. Олійник та О. Завальнюк охарактеризували соціально-

економічне та культурно-освітнє життя на території генеральної округи «Волинь–Поділля» в 1941–

1944 рр.1. У своїй дисертації В. Фульмес проаналізував поширення преси на окупованій території2. 

Б. Чернов звернув увагу на мотиви представників окупаційної адміністрації, якими вони керувалися, 

дозволяючи друк значної кількості газет на теренах райхкомісаріату «Україна»3. 

Виклад основного матеріалу. Після окупації України Хмельниччина увійшла до складу 

генеральної округи «Волинь–Поділля». Культурне життя регіону в цей час, зазвичай, 

зосереджувалося в містах – Кам’янці-Подільському, Шепетівці, Дунаївцях та інших. До цього списку 

варто віднести і Проскурів (нині – м. Хмельницький). 

Важливим культурним осередком міста в окреслений період був краєзнавчий музей. У кінці 

вересня 1941 р. на шпальтах газети «Український голос» вийшла друком стаття його директора 

Романіва4, в якій повідомлялося про реорганізацію закладу. Автор стверджував, що під час відступу 

більшовиків внаслідок пограбування з музею зникло чимало цінних експонатів, зокрема, кишеньковий 

годинник часів французько-російської війни 1812 р. з емальованими портретами Наполеона та 

Олександра І. Тоді ж було знищено старовинний годинник з білого мармуру (згодом відшукали лише 

його фрагменти), втрачено зразки старовинної зброї – дуельні пістолети німецького виробництва та 

чимало цінних речей – звукову кіноапаратуру, мікроскоп та ін. Незважаючи на це, в майбутньому 

керівництво музею мало намір провадити в закладі масштабну діяльність – передбачалося відкриття 

трьох відділів (природничого, археологічно-палеонтологічного та мистецького), наповнених 

експонатами місцевого походження, що сприяло б всебічному вивченню регіону – його історії, геології, 

фауни і т. д. Окрім експозиційних залів планувалося урухомлення бібліотеки т. зв. «закритого типу» – 

користуватися її послугами було б дозволено лише в стінах музею5. Отже, на початковому етапі 

німецько-радянської війни цей заклад зазнав значних матеріальних втрат, що ускладнювало його 

діяльність. Незважаючи на це, після відкриття він мав стати не лише культурною інституцією, а й мав 

значні можливості для перетворення у науковий осередок. 

Дещо згодом, у липні 1942 р., на сторінках міської преси повідомлялося, що відкриття 

Проскурівського краєзнавчого музею, імовірно, відбудеться незабаром. Станом на цей час у закладі 

знаходилося чимало цінних артефактів – старовинна зброя, кераміка, давній посуд, порцеляна, 

картини і т.п. У природничому відділі експонувалися цікаві зразки місцевої фауни. Тоді ж директор 

висловлював сподівання на те, що музейні колекції будуть поповнюватися в майбутньому. Однак, 

найбільш цікавий фрагмент статті присвячений аналізу діяльності закладу в 1939–1941 рр. На думку 

автора, в цей час функціонування музею мало низку негативних рис: 1) окрім справді цінних 

предметів відвідувачам презентували муляжі (принаймні, частина з яких була фальсифікаціями), 

на стінах закладу знаходилося чимало наочності – малюнків та цитат. Тому після встановлення 

нацистської окупаційної адміністрації багато речей прибрали, залишивши лише автентичні 

експонати; 2) робота наукових співробітників виконувалася на низькому фаховому рівні, свідченням 

чого була значна кількість музейних предметів, не облікованих належним чином. Керівництво 

визнавало, що для вирішення даної проблеми необхідно запросити спеціалістів з інших культурних 

установ, однак труднощі зі сполученням це унеможливили. Варто зазначити, що в аналізованій статті 

фіксуємо прояви антисемітизму – автор, на наш погляд, не випадково зауважує, що в час існування 

у місті радянської влади переважна більшість наукових співробітників музею були «жидами»6. 

Погоджуючись із низкою висловлених зауваг, варто наголосити на двох моментах: по-перше, 

 
1 Олійник, Ю. Завальнюк, О. (2012). Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» 

(1941-1944 рр.). Хмельницький: Поліграфіст-2, 320.  
2 Фульмес, В. С. (2021). Церковно-релігійна і громадська діяльність митрополита Анатолія Дублянського. 

(Дисертація доктора філософії). Волинський національний університет, Луцьк, Україна, 270. 
3 Чернов, Б. (2006). Окупаційна преса Райхскомісаріату Україна: розбудова і функціонування (1941-1943 рр.). 

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 31, 51-68. 
4 Тут і далі по тексту, де вказано лише прізвище, ініціали в джерелі відсутні.  
5 Український голос (1941). Міський музей, 30 вересня, 4. 
6 Український голос (1942). Проскурівський музей антисоветської культури, 23 липня, 4. 
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експоновані у музеях речі не обов’язково мають бути автентичними, використання муляжів, копій, 

таблиць допускається за умови, що вони не є фальсифікаціями; по-друге, в роки нацистської окупації 

музеї, як і в СРСР, часто використовувались з пропагандистською метою (про що свідчить назва 

аналізованої статті)1. 

В досліджуваний період на Хмельниччині значного поширення набуло драматичне мистецтво. 

Одним із його важливих осередків залишався театр у Проскурові. Вже у жовтні 1941 р. на шпальтах 

газети «Український голос» повідомлялося про пошук акторів для працевлаштування в закладі. 

Бажаючі обійняти відповідні посади: а) мали бути українцями; б) зобов’язувалися вивчити напам’ять 

один віршований і прозовий твір; в) могли бути як професіоналами, так і аматорами. Відбір 

запланували на другу половину жовтня – з 17 до 21 числа в приміщенні театру. Бажаючі могли 

отримати додаткову інформацію в директора закладу або його художнього керівника2. Тобто, 

на початковому етапі окупаційного періоду зусилля місцевої влади спрямовувалися на вирішення 

кадрових питань – забезпечення театру достатньою кількістю фахових працівників. 

Зауважимо, що вже 19 жовтня о 15 год. заклад мав розпочати свою роботу масштабним 

концертом українських народних пісень та постановкою С. Васильченка «На перші гулі»3. 

Відбувалися в театрі концерти і за участі військового оркестру – один із таких анонсувався у міській 

пресі восени 1941 р. Його музичний супровід мав забезпечувати оркестр 301-го батальйону 

ляндшуців. Відвідати дану імпрезу міг будь-хто з місцевих українців, придбавши квиток, ціна за який 

становила від одного до п’яти карбованців. Передбачалося, що програма заходу складатиметься 

із різноманітних композицій – маршів, вальсів, українських народних пісень, соло на скрипці і 

акордеоні та інших4. Наявність у місті військових концертів у досліджуваний період зумовлювалася 

перебуванням там солдатів та офіцерів Вермахту, для яких такі заходи були одним зі способів 

проведення дозвілля. 

Зауважимо, що професійний рівень акторів Проскурівського театру був різний. Зокрема, 

М. Мельничук, аналізуючи у своїй статті постановку П. Мирного «Лимерівна», яка відбулась 

на сцені закладу, стверджував, що артисткою Басістою (виконувала роль головної героїні)  в одному 

епізоді «… замість життєвих переживань більше відтворено сварку». Негативною стороною  

у виступі її колеги дописувач вважав погану дикцію. Однак багато працівників театру в цій 

постановці свої ролі зіграли добре. Зокрема, з відчуттям «радісного хвилювання» автор сприйняв 

гру Моргунової, Тхоржевського, Ячміня, Тація та інших. Окрім цього, кілька критичних зауваг  

у публікації висловлено на адресу дирекції закладу – згідно зі словами М. Мельничука, під час 

імпрези трапилася плутанина з квитками, деякі глядачі дивилися виставу стоячи, частина 

відвідувачів порушувала дисципліну. З метою уникнення подібних ситуацій  у майбутньому автор 

рекомендував: по-перше, подбати про те, щоб глядачі займали свої місця відповідно до куплених 

квитків, а, по-друге, мати в залі працівника, який би стежив за порядком під час заходів5. Цікаво, 

що після вміщеної рецензії редакція газети нагадувала про необхідність грати  на сцені не побутові 

п’єси, а твори патріотичного змісту6. Останній факт є виразним свідченням того, що принаймні 

частина проскурівчан розглядала драматичне мистецтво не лише як одну з форм культурного 

дозвілля, а й як важливий засіб формування почуття національної самосвідомості у місцевих 

жителів. Вміщення ж статей з численними критичними заувагами дозволяло акторам 

удосконалювати свій професійний рівень. 

У кінці 1941 р. театр збагатив свій репертуар новими водевілями та народними танцями. Тоді 

ж колектив закладу працював над постановкою І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» та новорічною 

імпрезою, програма якої складалася з виступу капели бандуристів, художнього читання, танців, 

пісенних композицій та ін.7. Однак рівень матеріально-технічного забезпечення закладу лишався 

незадовільним – існували проблеми з оформленням декорацій, відчувався брак українських 

національних костюмів8, що, ймовірно, негативно впливало на якість постановок. 

 
1 Стаття називалася «Проскурівський музей антисовєтської культури». 
2 Український голос (1941). Конкурс артистів, 12 жовтня, 6. 
3 Український голос (1941). В театрі, 19 жовтня, 5. 
4 Український голос (1941). Військовий концерт, 26 жовтня, 6. 
5 Український голос (1941). «Лимерівна» у постановці міського драматичного театру, 3 грудня, 4. 
6 Український голос (1941). Від редакції, 3 грудня, 4. 
7 Український голос (1941). Творча праця, 18 грудня, 4. 
8 Український голос (1941). Український концерт, 21 грудня, 3. 
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Драматичне мистецтво Проскурова не залишалося поза увагою місцевої влади. Про це свідчить 

нарада керівництва театру, яка відбулася 17 січня 1942 р. в присутності голови міської управи 

Ліщинського. Її учасники звернули увагу на низку негативних моментів у діяльності закладу – 

застарілість репертуару, відсутність тематичної спрямованості концертів, нагадали про необхідність 

підвищувати професійний рівень акторів. Тоді ж були висловлені пропозиції щодо організації хору, 

підготовки заходів, приурочених до відзначення річниці Дня соборності України та бою під Крутами, 

а також утворення Художньої ради, до складу якої мало увійти не лише керівництво закладу, а й 

представники громадських організацій. Режисери театру визнали слушність висловлених зауваг та 

пообіцяли врахувати їх під час майбутньої діяльності театру1. Як бачимо, громадськість пропонувала 

конкретні кроки, спрямовані на розвиток драматичного мистецтва у місті. 

Ймовірно, для того, аби втілити в життя вказані рекомендації, невдовзі дирекція 

повідомляла про набір до закладу професійних акторів і хористів (басів, сопрано, альтів, тенорів) 

та скуповувала килими, перуки, посуд, історичну зброю та українські костюми2. Можливість 

театру за ці речі заплатити свідчить, на наш погляд, про непоганий рівень його фінансового 

забезпечення. Згодом, у лютому 1942 р., у закладі відбулися кадрові зміни – призначено нового 

директора, деяких малокваліфікованих працівників звільнено. Тоді ж колектив розпочав роботу 

над п’єсою «Назар Стодоля» та постановкою патріотичного змісту  з промовистою назвою 

«В Україні сліз не стало»3. 

Важлива інформація про використання окупаційною адміністрацією драматичного мистецтва 

у своїх цілях міститься в «Українському голосі» від 14 травня 1942 р. Тоді в рубриці «Театральна 

хроніка» був опублікований короткий аналіз комедії П. Куліша «Мина Мазайло», зіграної у міському 

театрі на початку місяця. В огляді наголошувалося на актуальності твору, майстерній грі акторів (за 

незначним винятком), приємному враженні глядачів від перегляду постановки. Однак, на завершення 

дописувач повідомив цікаву деталь – кінець п’єси було змінено – в останній сцені з’явився 

енкаведист, який арештував Мокія (такий епізод відсутній в авторському тексті). Це робилося для 

того, аби продемонструвати, яка доля чекала українців з високим рівнем національної самосвідомості, 

навіть, якщо вони «збирались до комсомолу»4. Аналізована ситуація свідчить про те, що театральне 

мистецтво Проскурова у досліджуваний період активно використовувалось з метою антирадянської 

пропаганди. Саме тому часто на сцені ставили твори, які пройшли сувору цензуру, а інколи вдавалися 

до зміни і спотворення їхнього змісту. 

У кінці жовтня 1942 р. Проскурівський театр відзначив першу річницю своєї діяльності. 

Урочистості з цієї нагоди почалися виступом його директора Мацюка, який окреслив завдання 

закладу в культурній сфері, висловив сподівання на те, що театр і жителі міста будуть спільно 

працювати «… на славу своїй батьківщині». Згодом на сцені було зіграно спектакль. Заходи 

відбувалися і наступного дня, коли для школярів, педагогів, а також представників відділу освіти та 

культури актори поставили п’єсу «Ой, Морозе, Морозенку». Тоді ж вирішено у майбутньому 

щовівторка грати спектаклі для школярів, а також зібрано грошову допомогу для бідних5. Як бачимо, 

після першої річниці своєї діяльності Проскурівський театр користувався значною популярністю 

в середовищі місцевих жителів і, що дуже важливо, в умовах воєнного лихоліття долучався 

до благодійницьких проектів, аби в такий спосіб покращити матеріальне становище 

малозабезпечених містян. 

На початку листопада 1942 р. на сторінках «Українського голосу» дирекція закладу 

інформувала, що з огляду на небезпеку поширення тифу відвідування глядачами імпрез 

припиняється. Однак, незважаючи на це, колектив продовжив працювати – тривала підготовка 

постановок «Циганка Аза», «Ніч під Івана Купала», «Його секретарка», а також концерту для 

військових6. Перерва в роботі театру, імовірно, тривала кілька місяців – вже у лютому 1943 р. в газеті 

«Український голос» вийшов огляд п’єси «Ой, не ходи, Грицю», поставленій на його сцені7. 

 
1 Український голос (1942). Нарада в справі міського театру, 22 січня, 4. 
2 Український голос (1942). Видання від 25 січня, 4. 
3 Український голос (1942). Реорганізація міського театру, 19 лютого, 4. 
4 Український голос (1942). Театральна хроніка, 14 травня, 4. 
5 Український голос (1942). Перша роковина Проскурівського драматичного театру, 25 жовтня, 4. 
6 Український голос (1942). Оголошення, 8 листопада, 4. 
7 Український голос (1943). «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (В постановці Проскурівського 

драматичного українського театру), 4 лютого, 4. 
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У кінці червня 1943 р. згаданий часопис повідомляв про організацію в місті лялькового театру. 

У статті наголошувалося на тому, що заклад є окремою культурною інституцією1. Невдовзі у міській 

пресі була надрукована стаття з оглядом п’єси «Чарівна галоша», постановка якої відбулася на його 

сцені. Автор відзначав вдалий вибір твору з огляду на наявність у ньому багатьох виховних моментів. 

Незважаючи на невелику кількість акторів (близько десяти осіб), колективу вдалося справити 

на дописувача приємне враження. Неабияку роль у цьому відіграло гарне художнє оформлення. Тоді 

ж повідомлялося, що працівники закладу розпочали підготовку постановки «Халіф і бузько». Про 

високопрофесійну гру акторів, на наш погляд, свідчить і те, що вони влітку 1943 р. виїхали на гастролі 

до Німеччини, де мали забезпечувати дозвілля українських остарбайтерів2. Таким чином, можемо 

констатувати, що ляльковий театр в умовах нацистської окупації, будучи одним із важливих центрів 

культурного життя у місті, створював конкуренцію міському драматичному театру. 

Окрім згаданих мистецьких закладів, важливим осередком інтелектуального життя Проскурова 

в окреслений період була міська бібліотека. Нам не вдалося встановити точну дату початку її роботи, 

однак відомо, що в останній декаді листопада 1941 р. там уже було урухомлено кілька відділів – 

технічної літератури, літературознавства і критики, художньої літератури (російською мовою) та 

аналогічний відділ україномовних видань. З огляду на те, що в той час закладу ще не було присвоєне 

ім’я3, можна припустити, що книгозбірня розпочала свою діяльність незадовго до цього. Тоді ж 

«Український голос» повідомляв про перевірку, за підсумками якої з бібліотеки вилучили книги 

виразно прорадянського змісту, і ті, які, на думку комісії, були «… без усякої вартости і змісту». Крім 

цього, відібрали книги (по чотири примірники), доступ до яких мало обмежене коло читачів. Решту 

видань залишили для загального користування. При цьому, від бібліотекарів вимагалось повирізати 

з них портрети більшовицьких діячів, присвяти, адресовані ним та передмови з позитивним 

зображенням комунізму4. Відтак, можемо констатувати, що функціонування міської книгозбірні 

перебувало під пильним контролем окупаційної адміністрації, яка вилучала з її фондів літературу 

прорадянського змісту, а ту, яка лишалася, піддавала суворій цензурі. 

Історичні джерела, датовані березнем 1942 р., свідчать, що в цей час бібліотека знаходилась 

на вулиці Олександрівській і працювала щоденно з 11 до 19 год., однак видача літератури 

здійснювалася з 12 до 19 год. (окрім неділі). Для користування її послугами читачі зобов’язувалися 

сплатити вступний внесок у розмірі десяти карбованців та в подальшому щомісяця вносити половину 

цієї суми. Запис здійснювався після пред’явлення паспорта. За несвоєчасне повернення книг 

передбачався штраф у розмірі одного карбованця5. (Зауважимо, що О. Завальнюк та Ю. Олійник 

стверджують, що його розмір становив три карбованці6). Варто зазначити, що євреям користуватися 

послугами книгозбірні заборонялося7. Останній факт був одним із проявів дискримінації населення 

на окупованих територіях за його етнічною приналежністю. 

Бібліотека в досліджуваний період мала низку проблем, зумовлених неналежним ставленням 

читачів до своїх обов’язків – впродовж зими8, літа9, осені10 1943 р. у проскурівській пресі з’являлись 

оголошення з вимогою до боржників повернути випозичену літературу (у разі невиконання прохання 

останніх погрожували притягнути до судової відповідальності, вжити щодо них «… відповідні 

адміністративні заходи»). Відтак, можемо припустити, що це негативно впливало на роботу 

книгозбірні. 

Невід’ємною частиною культурних процесів загалом і повсякдення зокрема на окупованій 

території були друковані засоби масової інформації. На підконтрольній нацистській адміністрації 

теренах було дозволено поширення значної кількості преси, яка були важливим засобом пропаганди 

 
1 Український голос (1943). Ляльковий театр у Проскурові, 27 червня, 4. 
2 Український голос (1942). «Чарівна галоша» в постановці Проскурівського лялькового театру, 1 серпня, 4. 
3 Український голос (1942). Колектив бібліотеки пропонував присвоїти їй ім’я Івана Нечуя-Левицького, що й було 

зроблено, 8 березня, 4. 
4 Український голос (1941). Міська бібліотека, 23 листопада, 3. 
5 Український голос (1942). Видання від 8 березня, 4. 
6 Олійник, Ю. Завальнюк, О. (2012). Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» 

(1941-1944 рр.). Хмельницький: Поліграфіст-2, 155. 
7 Український голос (1942). Видання від 8 березня, 4. 
8 Український голос (1943). До читачів Проскурівської міської бібліотеки, 21 лютого, 4. 
9 Там само. 
10 Український голос (1942). Оголошення, 21 жовтня, 4. 
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в середовищі місцевого населення. Зокрема, в одній із директив політуправління райхкомісаріату 

«Україна» наголошувалося на тому, що ці газети «… не слугують народним чи культурним потребам 

населення чи навіть віровизнанням... Кожен рядок повинен допомагати у здійсненні великої місії 

фюрера у створенні нової Європи»1. При цьому варто зазначити, що становище легальної преси 

в Україні впродовж 1941-1944 рр. зазнавало змін. Зокрема, А. Жив’юк доцільно поділяє її 

функціонування на два періоди – відносно безцензурний (кінець літа – початок осені 1941 р. до весни 

1942 р.) та час, коли видання перебували під повним контролем представників нацистської влади (з 

весни 1942 р. до початку 1944 р.)2. Дана класифікація, на наш погляд, може бути застосована до газети 

«Український голос», що виходила друком у Проскурові. 

Редактором даного видання був О. Кравчук, відповідальним редактором – М. Ліщинський3. 

Автором опрацьовані номери, які хронологічно охоплюють період із кінця вересня 1941 р. до грудня 

1943 р. Періодичність виходу газети становила двічі на тиждень – у четвер та неділю, обсяг – від 

чотирьох до шести сторінок. На шпальтах «Українського голосу» містилися дописи різноманітного 

змісту – дані про перебіг воєнних дій, огляд тогочасної політичної ситуації в світі, статті 

антирадянського та антисемітського спрямування, повідомлення про культурно-релігійне та 

соціально-економічне життя на території райхкомісаріату «Україна», розпорядження окупаційної 

адміністрації, які регулювали різноманітні сфери життя округи. Окремий тематичний блок становлять 

дописи, присвячені проблемі остарбайтерів – заклики зголошуватись на роботу до Німеччини, показ 

життя тамтешніх працівників зі Сходу. Ці статті мали виразно пропагандистське спрямування. 

Зауважимо, що чимало статей, надрукованих у виданні, були суворо цензурованими, відтак 

висвітлювали події дуже тенденційно. Однак для істориків дана газета є цінним історичним 

джерелом, адже містить важливу фактичну інформацію, яка дозволяє вивчати особливості 

окупаційного режиму в окремих регіонах та населених пунктах. 

Висновки. Таким чином, можемо підсумувати, що впродовж 1941-1944 рр. Проскурів 

залишався важливим центром культурного життя на Поділлі. В цей час у місті діяв театр, репертуар 

якого був дуже широким – від творів української класики до концертів та постановок побутового 

змісту. Незважаючи на те, що у закладі працювали (окрім фахових акторів) аматори, їхній 

професійний рівень був досить високий. Працівники театру займалися не лише мистецькою, а й 

благодійницькою діяльністю. Однак, у функціонуванні закладу була низка негативних рис: брак 

костюмів для вистав та незадовільне оформлення декорацій. З метою антирадянської пропаганди 

окупаційна адміністрація вдавалася до викривлення змісту постановок. З літа 1943 р. ще одним 

осередком драматичного мистецтва у Проскурові став ляльковий театр. На початковому етапі 

німецько-радянської війни значних матеріальних втрат зазнав краєзнавчий музей. Незважаючи на це, 

впродовж 1941-1942 рр. місцевою владою докладено значних зусиль для відновлення його діяльності. 

Важливим осередком інтелектуального життя міста в досліджуваний період була бібліотека. 

Маючи у своєму складі низку відділів (технічної літератури, літературознавства і критики, художньої 

літератури українською та російською мовами), вона розгорнула активну діяльність. Однак, 

негативно на функціонуванні книгозбірні позначилася цензура з боку нацистської влади, внаслідок 

якої значну кількість книг було вилучено, а також недобросовісне ставлення читачів до своїх 

обов’язків. В період нацистської окупації у Проскурові виходила друком газета «Український голос», 

на шпальтах якої містилася інформація про суспільно-політичні процеси як загальноєвропейського, 

так і регіонального/місцевого рівня. 
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The article is devoted to the analysis of the 1947 Truman Doctrine and its influence on international 
relations after World War II. It is emphasized that the proclamation of the doctrine marked the 
completeness and ideological justification of Washington’s official course towards Greece and 
Turkey. The use of mainly economic methods by the United States to achieve certain foreign policy 
and military goals is highlighted. It is established that the analysis of events in the political sphere of 
Greece and Turkey, where major changes took place, corresponds to the general anti-communist 
course of the USA. The United States viewed Greece and Turkey in the context of a global 
confrontation with the USSR. It is substantiated that the post-war foreign policy of the United States 
towards Greece and Turkey had a decisive influence on the further development of these countries 
and outlined the bipolar nature of international relations. Consequently, at the end of Harry 
Truman’s second presidential term, Greece and Turkey became full-fledged members of NATO, and 
the Marshall Plan assistance program was completed. It is proven that the confrontation between 
the two superpowers – the USA and the USSR was one of the main reasons for the revision of Greece 
and Turkey in the system of Washington’s foreign policy priorities and the formation of the 
conceptual foundations of US policy based on the “containment” concept. The paper analyzes the 
consequences of the Truman Doctrine proclamation during the formation of the bipolar world at the 
global level, which makes it possible to understand the modern transformations of the international 
relations system. Undoubtedly, the United States still has a significant impact on the development 
of modern world politics. Global events of the early XXI century indicate an imitation of the methods 
and rhetoric of the United States during the Cold War. And the current relations between 
Washington and Moscow significantly update the topic of this paper. The positive relations dynamics 
between Ukraine and the USA also indicate the chosen topic’s relevance. 
Keywords: Truman Doctrine, Greece, Turkey, Cold War, US international relations. 

Articulation of the issue. The research of the Truman Doctrine and its impact on international relations is 
explained by the lack of systematic research on this topic in domestic historiography. In the Ukrainian scientific 
community, the issue of the Truman Doctrine phenomenon has not yet found its detailed representation. The paper 
is the first attempt to expand and deepen scientific knowledge about the place and significance of the Truman 
Doctrine in the foreign policy and economic diplomacy of the US. An analysis of the role of the proclaimed 
doctrine in the research of modernization of the “balance of power” system towards the “balance of interests” 
system in international relations after World War II is proposed. After the end of the Second World War, Greece 
and Turkey began to gradually reorient their foreign policy vector towards the US, the leader of the capitalist 
world. The defining motive for the United States’ post-war strategy was an economic victory with the end goal of 
building an embedded world economy under its leadership. The US intervention in Greek and Turkish internal 
policies has become part of a strategy of establishing control over the Middle East oil reserves. 

Current scientific research and issues analysis. Several prominent Cold War history scientists, 

such as John Lewis Gaddis1, Judith Jeffrey2, Arnold Offner3, Walter La Feber4, Martin Mccauley5,  

 
1 Gaddis, J. (1972). The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947. Columbia University Press, 336. 
2 Jeffrey, J. (2000). Ambiguous Commitments and Uncertain Policies: The Truman Doctrine in Greece, 1947-1952. 
Lanham, Md: Lexington Books. 
3 Offner, A. (2002). Another Such Victory: President Truman and the Cold War, 1945-1953. Stanford University Press. 
4 La Feber, W. (2008). America, Russia and the Cold War, 1945-2006. N.Y.: Mc Craw-Hill. 
5 Mccauley, M. (2008). Origins of the Cold War 1941-1949. Routledge. 
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John Young1, and Lawrence Haas2, have paid close attention to the Truman Doctrine analysis and the bipolar 

confrontation research. The role of doctrine in the question of Greece was examined by Dimitrios Kousoulas3, 

Howard Jones4, John Iatrides5 and Eugene Rossides6. William Matthew Hale7, a professor at the School of 

Oriental and African Studies at the University of London, analyzed the US foreign policy towards Turkey. 

The biography of the 33rd President of the USA Harry S. Truman was written by the famous biographical 

research theorist, David McCullough8. Modern views on the history of the Cold War are highlighted by the 

scientific works of researcher Elizabeth Edwards Spalding9 and US Senator Tim Kaine10. 

Several scientific works of domestic Americanist scientists – Borys Honchar11, Taras Hryshchenko12, 

Iryna Pohorska13, Mykola Ryzhkov14 are devoted to the problems of forming the conceptual foundations of 

US foreign policy in the second half of the XX century. The ideological component of American foreign 

policy and the history of the international strategy of the USA in the second half of the twentieth and early 

twentieth centuries is the object of research of the Ukrainian Americanist, Doctor of Sciences in History, 

Taras Gryshchenko15. According to him, Harry Truman was “the powered locomotive that ensured the 

practical implementation of the compassionate restraint concept.” Professor of the Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Mykola Ryzhkov16 paid attention to the evolution of the doctrinal dimension of 

US foreign policy strategies. Senior Research Fellow of the Institute of International Relations, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Iryna Pohorska17 explores the problem of the global power of the 

United States of America in the context of the current world development trends. Researcher Tetyana 

Anistratenko18 analyzes interpretations of Truman’s doctrine by historians of the USSR era. However, 

Ukrainian historians have not focused on the role of the Truman Doctrine and its impact on international 

relations after World War II. 

Unresolved problem analysis. The excessive ideologization of the topic throughout the Cold War 

period topic needs more objective coverage. Using the example of Greece and Turkey, which traditionally 

were in the zone of predominant influence of Great Britain and outside the zone of direct foreign policy 

interests of the USA, it is necessary to study the process of involving the United States in the political life 

of the Mediterranean region, remote from them. Unbiased research on this topic was impossible 
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due to political reasons. For a long time, the “official” historiography dominated. The author sheds light 

on the fundamentally new readings of leading modern researchers of US foreign policy and reevaluates  

the ideas inherited from the Soviet historiography about the meaning and impact of the Truman Doctrine 

on international relations. 

Research objectives setting. The subject of the study is to highlight the results and consequences 

of the proclaimed Truman Doctrine. The methodological basis of the study consists of the principles 

of historicism, scientific objectivity, and systematicity. The modeling and generalization method was used 

to form the conclusions of the study. The historical analysis method makes it possible to establish and 

determine the consequences of the proclamation of the Doctrine, to consider the views of modern scientists 

on the significance of the Truman Doctrine for the United States, Greece, Turkey, and the world community 

as a whole. 

Research results presentation. The uniqueness of Greece and Turkey lies in their geographical 

location at the junction of three continents – Europe, Asia, and Africa, which was of great significance for 

the American leaders to implement their strategic plans within the framework of containing the USSR during 

the Cold War. This determined the central place of these countries in Washington’s postwar foreign policy 

concept, the proclamation of the Harry Truman Doctrine, which defined their behavior on the international 

stage throughout the Cold War and to this day. After the proclamation of the doctrine, the USA actively 

utilized the domestic political situation in Greece and Turkey to form pro-Western values and democratic 

lifestyles in these countries. As it is known, Turkey was officially admitted to the North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) at the same time as Greece on February 18th, 1952. This step was dictated by the 

course of rapprochement with the West. The geopolitical position of this country and a powerful army that 

could be used in the fight against the USSR played an important role in the United States’ decision in favor 

of Turkey. Greece is strategically located in the Alliance’s southern region, near South-Eastern Europe, the 

Eastern Mediterranean, the Middle East, and North Africa. During the Cold War, Greece and Turkey actively 

supported the policies of the North Atlantic Treaty Organization. Following the collapse of the USSR and the 

end of the Cold War, these countries will participate in NATO’s peace-support operations and missions 

around the world. 

Renowned Cold War historian, John Lewis Gaddis, notes that Truman’s doctrine has entailed several 

international events and has significantly influenced the development of the last century’s history. When post-

war Europe turned into a vacuum, the two superpowers felt the need to intervene in its life to protect and 

project their foreign policy interests1. NATO, domino theory, McCarthyism, and the Marshall Plan were all 

products of the doctrine’s proclamation. In the long term, the Marshall Plan proved to be the most successful 

full-scale relief program ever implemented. Truman’s proclaimed policies and its further entrenchment 

helped build up a network of allies and friendly nations that initiated a new kind of collective security 

agreement known as the North Atlantic Treaty Organization for the protection of the free world. Of course, 

the doctrine also had opponents pointing out its mistakes and shortcomings. Because of its uncompromising 

attitude toward the Soviet Union and its determined efforts to constrain communism, America had to act 

decisively. In some cases, the USA interfered in the internal affairs of other countries. Moreover, Truman’s 

proclaimed policy of constraining communism has drawn America into grueling and costly wars that it might 

be best not to participate in. The McCarthyist hysteria over internal affairs was also motivated to a certain 

extent by Truman’s anti-communist policies. But Truman had to make a choice and he made it. Truman did 

not risk it. According to American scientist Elizabeth Edwards Spalding, it was Harry Truman who played a 

central role in shaping America’s overall strategy during the Cold War and the subsequent change in US 

foreign policy. In theory and practice, the president has presented the doctrine as an approach that combines 

political, economic, and strategic elements. It was he who defined and formed the theoretical foundations of 

containment. The researcher is convinced that Harry Truman, not George Kennan, was the true author of the 

communism “containment”2. Undoubtedly, Truman was one of the first American leaders to realize that the 

USA was financially capable of helping the world, not only in war, but also in peace, and to continue that 

policy for the foreseeable future. This conviction of America and its leader meant that isolationism, as a way 

of life in the world, which the United States had respected for so long and was so proud of, had exhausted 

itself. In a world of recent profound changes in the balance of power in the international arena, staying on the 

sidelines could be detrimental to American interests, especially when the Soviet Union threatened to 

 
1 Gaddis, J. (1981). Containment: Its Past and Future. International Security, 5 (4), 74. 
2 Spalding, E. (2006). The First Cold Warrior: Harry Truman, Containment, and the Remaking of Liberal Internationalism. 

The University Press of Kentucky, 337. 
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submerge the world into a different way of life. By then, Winston Churchill had characterized these alarming 

circumstances as “Iron Curtain.” The doctrine proclaimed by Truman became a significant component of the 

Marshall Plan that appeared later. European countries suffering from the aftermath of World War II received 

significant financial and material assistance. The doctrine was the first draft of the containment policy 

proclaimed by America to push back the Soviet Union. Researcher George Kousoulas notes that the Truman 

Doctrine has done an excellent job of achieving its stated goals in Europe – Soviet expansionism on the 

continent has been halted1. 

According to most researchers, the United States has used British withdrawal notes from Greece and 

Turkey as an excuse to announce a renewed postwar policy at the global, regional, and local levels. Analyzing 

the process of preparing Truman’s speech before Congress on aid to Greece and Turkey, as well as the 

President’s speech of March 12, 1947, it can be concluded that the proclamation of the Truman Doctrine, 

which declared the struggle for freedom, was a natural evolution of the postwar external planning of the USA. 

And now the situation in Greece and Turkey was considered by the United States not as a separate case, but 

as one of the episodes of a new long-term confrontation between the two world systems. All US measures 

were coordinated with the British government, which contributed to the maximum rapprochement of 

America, Greece, and Turkey. The Truman Doctrine was developed taking into account the specific 

geopolitical positions of Greece and Turkey, which were supposed to provide the United States with a 

strategic advantage in the Cold War and protect its economic interests in the Middle East. Undoubtedly, the 

ideological orientation of the doctrine, the principle of its successful implementation determined the scale of 

American participation in the internal affairs of Greece and Turkey: US embassies, military and economic 

missions played the role of supranational bodies in these countries. As it is well known, Turkey officially 

remained neutral for most of World War II. However, after its completion, it came under pressure from the 

Soviet Union to lift restrictions on Soviet shipping through the Black Sea straits, which connect the Black 

Sea with the Mediterranean. As the Turkish government did not agree to the demands of the Soviet Union, 

tensions arose in the region. Demonstration of the naval power of the USSR became an integral part of it. It 

was this incident that was decisive in the formation of the Truman Doctrine. Renowned Cold War historian 

John Lewis Gaddis believes that Truman’s policies were consistent with the American tradition of 

maintaining the balance of power in Europe. The purpose of Truman’s doctrine was no real opposition to 

communism everywhere, but only to prevent the Soviet Union from dominating the European continent. That 

is, the containment was not associated with communism, but with the USSR. According to John Lewis 

Gaddis, in August 1946, the president heard some warnings from US Army Chief of Staff Edward Eisenhower 

about the possibility of a war outbreak if the Americans raised stakes in a dead-end corner of the Black Sea 

straits. To which Truman replied with a notation about the significance of this part of the world for the vital 

interests of Americans and said that Europe and the Middle East are by no means separate sectors2. The 

United States consequently asked the Turks not to succumb to Soviet intimidation and sent part of the US 

Navy to the region to support the positions of Turks. Harry Truman was convinced that obtaining internal 

political and economic stability in such countries would be a means of achieving the goal of keeping the 

Russians away from them. A few months later, Greece will also turn to the United States for help, which 

finally prompts Truman to make an official statement on the factual state of affairs in the world. 

In February 1947, in a memorandum to President Truman, Secretary of State George W. Marshall 

expressed the following: “A crisis of the utmost importance and urgency has arisen in Greece and to some 

extent in Turkey. This crisis has a direct and immediate relation to the security of the United States. The time 

has come for a new American policy… If Greece should dissolve into civil war it is altogether probable that 

it would emerge as a communist state under Soviet control. Turkey would be surrounded and the Turkish 

situation, to which I shall refer in a moment, would, in turn, become still more critical. Soviet domination 

might thus extend over the entire Middle East to the borders of India. The effect of this upon Hungary, 

Austria, Italy, and France cannot be overestimated. It is not alarmist to say that we are faced with the first 

crisis of a series which might extend Soviet domination to Europe, the Middle East, and Asia”3. Essentially, 

Marshall said that the victory of communism in Greece would have global implications for American security 

and the confrontation between the United States and the Soviet Union. Jeffrey Roberts’ article examines 
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Soviet policy towards Greece and Turkey at the beginning of the Cold War. The author argues that Stalin’s 

aspirations for these countries at the time were limited and secondary to more important ambitions in Europe. 

However, the Soviet-Western contradictions over Iran, Turkey, and Greece became decisive in the emergence 

of confrontation between the United States and the Soviet Union1. Of course, US intervention was due to 

interest in the Middle East oil. In addition, American leaders saw Greece and Turkey as a barrier against 

Soviet intervention into the Middle East. John Iatrides, a professor of international politics at the University 

of Southern Connecticut, notes that the main success of Truman’s policy was that Greece did not fall into the 

“Iron Curtain” of the USSR2. Dennis Merrill, a professor of history at the University of Missouri, says 

America was able to prevent Greece from sliding into communism, adding it to its sphere of influence and 

significantly increasing its impact in the region. When right-wing politicians opposed the reforms and tried 

to oust the more centrist elements from the government, the United States strong-armed them into submission 

by threatening to cut off their aid. US military advisers maintained and retrained the Greek National Army 

and developed an aggressive strategy to quell internal unrest. The communist uprising was soon effectively 

suppressed, and the USSR no longer intervened in Greece or neighboring Turkey after American military aid 

was sent to Ankara3. The proclamation of the Truman Doctrine was also linked to domestic political 

considerations. Truman’s anti-communist rhetoric tried to seize the initiative from the Republicans after 

the unsuccessful mid-term elections to Congress for the Democrats in 1946. The United States chose a policy 

of containing communism in a global sense. Because of this renewed foreign policy, American leaders have 

been under tremendous pressure from international and domestic public opinion. However, this successful 

experience was valuable because it included positive elements that developed in the following years 

about other countries. 

Analyzing the implications of doctrine proclamation, researchers John Iatrides and Nicholas 

Rizopoulos argue that the Truman Doctrine had stunned success in preventing Greece and Turkey from 

falling under the Iron Curtain. The USSR was never able to attain complete hegemony on the European 

continent. Other important US actions in building a post-war world, such as the Marshall Plan to rebuild 

Europe and create NATO, can be viewed as containment. Considering that the Marshall Plan greatly 

facilitated the economic recovery of Europe and the fact that NATO still exists as an institution, it can also 

be considered a success. The doctrine has set precedents for many years and pursued a policy in the world 

that has not known the Cold War for more than 25 years. It has shaped the trajectory of American foreign 

policy for generations. The authors state that researching its origins, it can be concluded that sometimes 

politics can have unintended forward-looking goals. The United States continues to intervene in other 

countries internal conflicts. These interventions are explained by the fact that they protect security interests 

and the world’s democratic institutions. Echoes of the Truman Doctrine are hard to miss in the modern world. 

It has contributed to the further spread of democratic institutions at the global level4. Edwin Borchard, a 

professor of international law, notes the foreign policy doctrine was more focused on military aid5. According 

to Stephen McGlinchey, an international relations researcher at the University of the West of England, 

Truman’s containment doctrine and the Marshall Plan together determined the structure of the coming Cold 

War between America and the USSR. It united the two sides of the ideological and economic conflict. Based 

on the traditional understanding of the international relations paradigms, we can conclude that the very post-

war structure of the international system created the Cold War and the partition of Europe. In this regard, 

Truman Doctrine arose out of the inevitability of the foreign policy in the form in which it was then 

constructed. Consequently, it was simply a reaction to the already established structure of the post-war system 

and not a determining factor in the formation of a new structure. The division of Europe began during the 

Second World War, and the Truman Doctrine became a manifestation of foreign policy, which arose out of 

the uncertainty and concern of the Soviet government and the vacuum in Europe. Stephen McGlinchey notes 
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that the doctrine has pushed Western European countries to accept the reality of a divided, bipolar world in 

which two different economic, ideological and political systems conflicted. In this regard, the containment 

effect created a structure in which tangible and inevitable contradictions accumulated until about the middle 

of 1947. Combined with the Soviet Union’s reaction, the division of Europe was certainly part of American 

foreign policy plans. The author expresses the opinion that it is not necessary to share the blame in this 

analysis of events but to recognize their inevitability1. 

It was the need to protect the economic and strategic interests of the United States in the Mediterranean 

that entailed the intensification of US foreign policy towards Greece and Turkey and its structural design. 

The activities of American embassies, missions, and administrations for economic cooperation in Greece and 

Turkey marked the beginning of large-scale US involvement in the domestic political processes of the two 

countries. The victory of pro-Western forces in these countries has opened up new opportunities for America 

to expand its influence on a regional scale. The escalation of the Cold War and, as a consequence, the 

evolution of the containment concept have updated the security of Greece and Turkey in the military-strategic 

planning of the USA. The admission of Greece and Turkey to NATO proclaimed a US victory in the Cold 

War with the USSR. So, the result of the US renewed foreign policy was the involvement of Greece and 

Turkey in the sphere of US national interests and security. With that said, it should be noted that the task of 

orienting countries to one or another superpower at the beginning of the Cold War was strategic by definition 

and required careful preparation. For American statesmen, Greece and Turkey became the first countries to 

have the opportunity to apply and implement the full range of measures aimed at combating Soviet 

totalitarianism. It is in this context that the implications of the doctrine are viewed and endorsed by John 

Iatrides and Nicholas Rizopoulos. Historians argue that the support of the Greek government by the Truman 

administration during the civil war saved Greece from communist abuse throughout the Cold War and 

guaranteed the country’s transition from a dictatorship into a developed democracy2. 

Consequently, the formation of US policy was affected by internal policy factors (change of 

government, dominance of Republicans in both chambers of Congress, the transition of initiative in foreign 

policy decisions from “idealists” to “realists”, the transformation of the conceptual foundations of US foreign 

policy in connection with the beginning of the Cold War) and foreign policy (change in the international 

political situation after the Second World War, initiatives from Greece, Turkey, and Great Britain). However, 

the key factor was the strategic significance of Greece and Turkey in the containment concept of the USSR. 

Historian Robert Garson highlights that in the three years after World War II, American politicians have 

recognized that although they were unable to provide democracy or an “open door” for Eastern European 

countries, they could still develop tactics in the region that would become a threat to Soviet hegemony. The 

researcher assures that the Truman administration was convinced that the eventual stability of the USSR itself 

would depend on developments in Eastern Europe. If the USA manages to stop the rise of communism among 

Soviet satellites, it will be able to test Moscow’s power and authority3. Russian publicist Alexander Mosesov 

admits that elements of the doctrine have remained the same in the current US foreign policy approach to 

European countries. This is best illustrated by the fact that Greece and Turkey, which received aid in 1947, 

are still members of NATO, and the rhetoric of the American establishment towards Russia and Central and 

Eastern Europe has essentially stayed the same4. A well-known Russian diplomat, Professor Valentyn Zorin, 

also believes that America’s containment policy, which was announced during Truman’s time, is still 

ongoing. According to him, after the collapse of the USSR, the ideological component of the Cold War is a 

thing of the past, but the geopolitical component has not disappeared5. Dennis Merrill, a professor of history 

at the University of Missouri, summarizes the doctrine and concludes that it eventually formed the basis for 

the Cold War policy in Europe and subsequently, throughout the world. According to the researcher, 
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Truman’s doctrine also formed the basis of Bush’s doctrine against international terrorism. It mobilized the 

economic and military power of the United States to modernize the world’s fragile regions and marked the 

emergence of modern American foreign policy1. According to Kyle Evered, a historian at the University of 

Michigan, the doctrine was initially focused primarily on Greece and Turkey. Subsequently, it embraced and 

consolidated the geopolitical goals of the broader Middle East region and laid the foundation for the universal 

military goal of building a uniquely American vision of international security2. 

Undoubtedly, the reconsideration of the place of Greece and Turkey in the system of foreign policy 

priorities by the United States was influenced by factors of a subjective and objective nature. With President 

Harry Truman coming to power, America’s final departure from isolationism took place and the interpretation 

of American interests was renewed. Washington was guided by the post-war reconstruction of the world in 

relation to its plans, which no longer presupposed the preservation of the former spheres of impact. The main 

goal of US foreign policy was to create a geopolitical environment of democratic and capitalist states based 

on the American model, which would recognize the United States as the political and economic leader of the 

new world order “One of the primary objectives of the foreign policy of the United States,” Truman said in 

his speech, is the creation of conditions in which we and other nations will be able to work out a way of life 

free from coercion. This was a fundamental issue in the war with Germany and Japan. Our victory was won 

over countries which sought to impose their will, and their way of life, upon other nations… The free peoples 

of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may 

endanger the peace of the world. And we shall surely endanger the welfare of this nation. Great 

responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events.”3. Achieving this goal had to be 

done by economic methods. The Soviet Union was perceived by Washington as a threat to US national 

interests. To neutralize the influence of a political rival and to solve key foreign policy tasks, the containment 

concept was developed. The obvious changes in the international political situation after World War II were 

the strengthening of the USSR’s positions and the weakening of British influence in the international arena. 

This resulted in policies implemented by Greece, Turkey, and Britain in order to bring Washington, Athens, 

and Istanbul closer together. The governments of Greece and Turkey saw the United States as a “third force” 

capable of providing substantial economic support and bringing their countries out of the crisis. 

Great Britain, having realized the limitations of its economic resources, turned to the United States so 

as to pursue a common policy in Greece and Turkey against a common enemy – the USSR. The activation of 

Washington’s foreign policy towards Athens and Istanbul was a consequence of the realization by the 

American political leadership of the advantageous geostrategic position of Greece and Turkey, located in the 

immediate vicinity of the Soviet borders, as well as on the line of communications leading to the oil fields of 

the Middle East. The awareness of the need of protecting their economic interests in the region led to a change 

in the external course of the United States. 

Conclusion. Thus, US policy resulted in qualitative changes in the economic and political systems of 

Greece and Turkey and the involvement of these countries in the sphere of American national priorities and 

the United States gaining experience in defending its interests in geographically remote territories. Despite 

the fact that at first the Soviet and Western press regarded Truman’s speech as a declaration of war on the 

Soviet Union, the implementation of a flexible policy within the framework of the doctrine allowed the United 

States to achieve its foreign policy successes without entering an open war with the USSR. At the regional 

level, the United States has consolidated its strategic position in the Middle Eastern oil fields, the 

Mediterranean, and the Persian Gulf; at the local level, they neutralized the influence of the Soviet Union and 

established a political regime that would promote American interests in the region. After having created a 

theoretical and ideological basis for a renewed foreign policy, the United States was faced with the task of 

developing particular cooperation that would regulate the practical side of the Truman Doctrine 

implementation. The mission, directed to Greece and Turkey as part of the implementation of the Truman 

Doctrine, was seen as the main instrument for the implementation of American policy in these countries. 

During 1947-1948, a mechanism of American control over the economic processes of Greece and Turkey 
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was established. US economic aid to Greece and Turkey peaked in the 1949-1950 and 1950-1951 fiscal years, 

then began to decline. The priority of American missions later became the military strengthening of these 

countries, the implementation of the program of financial stabilization and the continuation of the program 

of reconstruction. The Americans managed to solve their main tasks in Greece and Turkey – to restore the 

economy destroyed by the war and achieve relative stability of their financial and credit systems. Major 

economic indicators demonstrated the success of the aid program, setting the stage for Greek and Turkish 

economic growth in the 1950s and 1960s. An equally important achievement was addressing the problem of 

instability of these countries’ governments. The United States contributed to the consolidation of political 

parties, and also advocated the transition to a majoritarian electoral system in Greece, which made it possible 

to create a stable majority in parliament. In Turkey, the one-party system has drawn strong criticism from the 

opposition. The Turkish government was forced to permit the creation of opposition political organizations. 

At the same time, the rapprochement between Turkey and the USA and the provision of military-technical 

assistance began: American military missions and advisers appeared in the country, and the supply of modern 

weapons began. Foreign policy orientations have forced the Turkish president and parliament to start 

liberalizing the internal regime in the country. The idea of democratizing Greece and Turkey was fulfilled as 

a result of the evolution of the American containment concept of the USSR. This evolution and change in US 

foreign policy laid the necessary ideological basis for the admission of Greece and Turkey to NATO in 1952. 

So, during 1947-1953, the type of behavior of the United States was changing. They abandoned the non-

interference policy and became the main foreign friend of Athens and Istanbul. The basic features of the post-

war world order, which have persisted for many years, have become firmly established: the bipolar nature of 

international relations, the focus of the superpowers on managing international crises, avoiding a direct 

military clash, and attempts to involve the UN in resolving conflicts, etc. The contours of the new unspoken 

rules of the game in the international arena, which were operated during the Cold War, were outlined. 
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The article considers the deployment and operation of the United Nations Peacekeeping Mission 
in the Congo (ONUC) during the first two months after its independence. Particular attention is 
paid to the study of the impact on the formation of the ONUC mission of the United States of 
America during the administration of D. Eisenhower in a bipolar confrontation with the USSR. In 
the process of decolonization of Sub-Saharan Africa, The United States was a key foreign policy 
force, which resisted attempts of communist penetration to the continent. Based on declassified 
materials of the State Department and the US Central Intelligence Agency analyzed the methods 
of official and informal influence of the American government on the creation and activity of the 
peacekeeping contingent in the Congo and the stabilization of the situation in the country are 
analyzed. In addition, the main features of the US interaction with the government of P. Lumumba, 
who was considered a Soviet satellite in the White House, were traced. It has been established 
that the United States avoided providing direct assistance to the Congolese government during 
this period and acted exclusively through UN instruments. This is due to the attempt of official 
Washington not to provoke the USSR for direct interference in the affairs of the Congo. Despite 
this, such an intervention could not be avoided. 
Thus, US policy on the Congo during the administration of D. Eisenhower carried out through 
official diplomatic missions and an informal CIA unit in Leopoldville, as well in the international 
arena, in the GA and the UN Security Council, was aimed at stabilizing the situation in the new 
country through the deployment of the UN Peacekeeping Mission on its territory. Between July 
and August 1960, acting exclusively through UN instruments and mechanisms, refraining from 
providing direct assistance to the Congolese government, The United States sought to prevent 
similar direct involvement in Congolese affairs by the USSR. However, the Soviet government in 
late August 1960 went to help the government of P. Lumumba, which was limited in nature but 
was contrary to UN procedures. These actions provoked the risk of the spread of the Cold War in 
Sub-Saharan Africa and led to a change in US policy towards the Congo in the following years. 
Keywords: USA, Congo, UN Peacekeeping Mission in Congo (ONUC), USSR, Patrice Lumumba. 

На початку 1960-х рр. в Субсахарській Африці розгорнулися процеси деколонізації та появи 

цілої низки незалежних країн. Нерідко нові держави виявлялися не готовими до повноцінного 

існування в умовах незалежності, що призводило до нестабільності вже з перших днів після її 

отримання. Саме так сталося з Республікою Конго (Леопольдвіль), події в якій увійшли в історію під 

назвою «Конголезька криза». Стабілізація ситуації в країні потребувала введення миротворчого 

контингенту ООН та активної участі світових центрів впливу, зокрема США та СРСР, кожен з яких 

намагався залучити нову республіку до своєї орбіти впливу на континенті. 
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В історіографії дослідження можна виокремити три групи праць. Першу складають роботи 

переважно американських істориків, що фокусували увагу на політиці США в регіоні Субсахарської 

Африки та Конго зокрема. До них належать праці таких авторів як К. Джеймс1, В. Маунтз2, 

М. Вільямс3. До другої групи слід віднести праці, присвячені комплексному висвітленню всього 

періоду Миротворчої місії ООН в Конго. Це, зокрема, робота Б. Коул4. Третя група представлена 

дослідженнями, які ставлять події Конголезької кризи 1960 р. в контекст біполярного протистояння 

часів «холодної війни». До неї належать праці американських науковців Л. Намікас5 і С. Сулеймана6, 

а також російського історика В. Мазова7. Крім вище вказаних напрацювань дослідників, було 

використано комплекс розсекречених матеріалів Державного департаменту США, опублікованих 

у багатотомному виданні «Закордонні відносини Сполучених Штатів» (т. 14)8, а також у виданні 

«Закордонні відносини Сполучених Штатів» (т. 23)9, які оцифровані та оприлюднені для відкритого 

доступу на офіційному сайті Державного департаменту США, а також тексти резолюцій ООН. 

Республіка Конго отримала незалежність від Бельгії 30 червня 1960 р. Вже з перших днів 

конголезька держава зіткнулася з серйозними труднощами на шляху свого становлення. Так, вже 

2 липня 1960 р. відбулися міжплемінні сутички в Леопольдвілі і Лулуабурзі, що стали прологом 

періоду нестабільності в історії суверенного Конго, відомого як «Конголезька криза». 

5 липня 1960 р. у гарнізонах Леопольдвіля і Тісвіля почалося повстання серед рядових 

конголезців у лавах колишніх колоніальних воєнізованих формувань («Force Publique»), керівництво 

яких повністю складалося із бельгійського офіцерського складу10. Рішення прем’єр-міністра 

П. Лумумби реформувати ці збройні загони у Конголезьку національну армію (КНА), на чолі якої мав 

стати етнічний конголезець Віктор Лундула, а начальником штабу КНА – полковник Сесе Секо Мобуту, 

а також надати підвищення по чину всім рядовим, не призвели до відновлення порядку в країні11. 

За подіями, що розгорталися, уважно стежили як у Брюсселі, так і у Вашингтоні через 

діяльність своїх дипломатичних місій. Посол США у Леопольдвілі К. Тімберлейк 9 липня 1960 р. 

повідомляв Держдепартамент про зусилля уряду П. Лумумби, зазначаючи, що прийнятих кроків 

для стабілізації може виявитися недостатньо12. 

Невдоволення проти офіцерів колишньої метрополії швидко переросло у хвилю 

антибельгійського руху та нападів на жителів країни європейського походження, що у свою чергу 

спричинило їх еміграцію з території Конго і нестачу професійних кадрів у багатьох сферах. 

За день до дня набуття незалежності Конго, 29 червня 1960 р., було укладено бельгійсько-

конголезький договір про дружбу, який, серед іншого, передбачав збереження за Бельгією військових 

баз у містах Кітона і Каміна, а також можливість надання військової допомоги на заклик 

конголезького уряду. Однак, договір не був ратифікований обома сторонами. В умовах, що склалися, 

офіційний Брюссель надіслав запит до прем’єр-міністра П. Лумумби щодо застосування бельгійських 

військових із числа розміщених у Каміні і Кітоні задля відновлення правопорядку. Після отримання 

 
1 James, K. (1989). The United States and the Congo from June 30, 1960 to January 17, 1961. College Park. 
2 Mountz, W. (2014). Americanizing africanization: the Congo Crisis, 1960-1967. The University of Missouri-Columbia, 

Columbia. 
3 Williams, M. (1991). America and the first Congo Crisis, 1960-1963. Irvine: University of California. 
4 Cole, B. (1967). The United Nations Peace-Keeping Operations: The Actions and Policies of the African Nations 

in the Congo. Washington, D.C.: Georgetown University. 
5 Namikas, L. (2002). Battleground Africa: The Cold War and the Congo Crisis, 1960-1965. Los Angeles: University 

of Southern California. 
6 Souleyman, S. (2013). Cold War battleground in Africa: American foreign policy and the Congo Crisis,  

January 1959 – January 1961. Fayetteville: University of Arkansas. 
7 Мазов, С. (2015). Холодная война в «сердце» Африки. СССР и Конголезский кризис, 1960-1964.  

Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке. 
8 FRUS (2013). Foreign Relations of the United States, XXIII, Congo, 1960-1968. Washington: United States Government 

Printing Office. 
9 FRUS (2013). Foreign Relations of the United States, XIV, Africa, 1958-1960. Washington: United States Government 

Printing Office. 
10 Cole, B. (1967). The United Nations Peace-Keeping Operations: The Actions and Policies of the African Nations 

in the Congo. Washington, D.C.: Georgetown University, 15. 
11 Mountz, W. (2014). Americanizing africanization: the Congo Crisis, 1960-1967. Columbia: The University 

of Missouri-Columbia, 14. 
12 FRUS (1960). Telegram From the Embassy in the Congo to the Department of State (July, 9), XIV, Africa, 1958-1960. 
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відмови, керуючись захистом своїх громадян на конголезькій території, уряд колишньої метрополії 

вирішив діяти на власний розсуд. 9 липня 1960 р. посол США у Бельгії В. Бурден повідомляв про 

ситуацію, що склалася у зв’язку із запланованою бельгійською воєнною інтервенцією в Конго. 

Американський посол висловив занепокоєння Держдепартаменту США з приводу широкої 

негативної міжнародної реакції на заплановане Бельгією втручання у справи незалежної країни. 

Офіційний Брюссель запевнив, що дії Бельгії в Конго не будуть суперечити Статуту ООН. Крім того, 

бельгійська сторона посилалася на статтю 6 бельгійсько-конголезького договору, який передбачав 

можливість втрутитися для захисту своїх громадян та майна. Водночас, у Брюсселі проігнорували 

відсутність запиту і згоди з боку конголезького уряду на ці дії, а також факт не набуття договором 

чинності через процедуру його ратифікації1. 

10 липня 1960 р. під приводом порятунку своїх громадян Бельгія відправила до Конго 

1200 військових, зокрема десантників, які мали підсилити 2500-й контингент двох існуючих баз. 

Ці сили були розгорнуті не лише у Кітоні і Каміні, але й за їх межами, зокрема, у Катанзі, яка була 

переважно населеною європейцями та залишалася найбільш стабільною провінцією країні2. 

Того ж дня посол В. Бурден повідомляв про зустріч із главою МЗС Бельгії П. де Віньї, під час 

якої зазначив останньому, що ніхто не може заперечувати проти використання військ у гуманітарних 

цілях. Однак, загальне підтримання порядку є функцією суверенної влади на місцях, і якщо Бельгія 

публічно оголосить, що бере на себе цю функцію, без запиту Конголезької Республіки, то ризикує 

отримати звинувачення у спробі відновлення свого колоніального статусу3. Американський дипломат 

вважав, що посольство США в Леопольдвілі через свого очільника К. Тімберлейка має закликати 

президента Ж. Касавубу спрямувати офіційний запит до ООН про допомогу для відновлення 

суспільного порядку та законності на території Конго. На початках бельгійські військовослужбовці 

могли виконувати свої функції в якості першого контингенту в рамках місії ООН4. 

Крім уже існуючих викликів, перед конголезькою республікою постало питання збереження 

територіальної єдності країни5. Так, у Телеграмі від посольства США у Бельгії до Держдепартаменту 

від 11 липня 1960 р. повідомлялося, що прем’єр-міністр провінції Катанга, М. Чомбе, збирається 

оголосити про незалежність від Конго. Лідера сепаратистів цікавило питання, чи готові Сполучені 

Штати визнати незалежну Катангу. Через неофіційні канали зв’язку була надана відповідь, що США 

не визнають незалежність провінції. Незважаючи на це, М. Чомбе висловив готовність навіть 

в такому випадку продовжити свої дії, спрямовані на відокремлення6. 

У цій ситуації адміністрація Д. Ейзенхауера вже не могла повністю покладатися Бельгію, свого 

союзника по НАТО, дії якого спричинили загострення протистояння у його колишній колонії. США 

прагнули уникнути безпосереднього втручання у справи Конго, діючи через механізми ООН. 

Зокрема, у Телеграмі від Держдепартаменту до Місії США при ООН зазначалося, що остання може 

зіграти важливу роль у відновленні громадянського спокою та порядку, а також підтриманні 

територіальної цілісності7. 

12 липня 1960 р. посол США у Леопольдвілі К. Тімберлейк, який був присутнім на засіданні 

конголезького уряду, отримав письмовий запит на введення американського контингенту 

на територію Конго задля підтримання правопорядку. Уряд П. Лумумби покладав надію 

на Вашингтон, пропонуючи спрямувати 3000 американських військових8. Влада Конго надала дозвіл 

військовим літакам США здійснювати посадку в будь-якій точці країни. 
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У Вашингтоні у відповідь на заклик конголезького уряду про військову допомогу, заявили, 

що планують провести консультації з ООН стосовно цього питання. Зокрема, під час телефонної 

розмови держсекретаря К. Гертера з президентом Д. Ейзенхауером, була узгоджена позиція проти 

відправлення американського контингенту до Конго. Д. Ейзенхауер висловив думку про 

помилковість одностороннього входження американських військових до Конго, а також заявив про 

підтримку контакту із ООН1. 

12 липня 1960 р. на адресу штаб-квартири ООН надійшла офіційна телеграма за підписом 

президента Конго Ж. Касавубу і прем’єр-міністра П. Лумумби з проханням про термінову військову 

допомогу у зв’язку з відділенням провінції Катанга, наростанням внутрішнього хаосу та відкритою 

воєнною інтервенцією з боку бельгійських військ поза межами своїх баз і всупереч двосторонньому 

договору від 29 червня 1960 р. 

У Білому домі вважали, що оскільки пропозиція про спрямування миротворчої місії 

на територію Конго офіційно надійшла від африканських держав, ніхто з постійних членів РБ ООН, 

особливо СРСР, не стане користуватися правом вето і рішення буде прийнято. Також висловлювалися 

побоювання, що конголезький уряд може запросити допомоги у китайських комуністів, однак якщо 

СРСР підтримає проект резолюції, інші комуністичні країни не ризикнуть втручатися самостійно2. 

Позиція США полягала у тому, щоб не втручаючись безпосередньо, надавати всебічну 

підтримку для створення Сил ООН в Конго. Сполучені Штати висловлювали готовність надати 

допомогу у вигляді транспорту, зв’язку та іншої матеріально-технічної підтримки. У Вашингтоні 

прагнули якнайшвидшої присутності ООН в Конго, щоб унеможливити односторонню допомогу 

представників комуністичного блоку, поза межами ООН. Про це йдеться, зокрема,  

в інформаційному меморандумі керівника Африканського відділу Дж.  Саттервейта 

до держсекретаря К. Гертера, де зазначалося, що США повинні не допустити проникнення 

до Конго комуністів. На думку Дж. Саттервейта, потрібно бути готовими до здійснення швидких, 

ефективних та, в разі необхідності, досить вартісних програм, щоб такого проникнення 

не відбулося3. З цією метою пов’язана й активізація діяльності підрозділу ЦРУ в Леопольдвілі, 

очільником якого у липні 1960 р. став Лоуренс Девлін. 

На 873-му засіданні РБ ООН від 13/14 липня 1960 р. було ухвалено резолюцію №143 

про утворення миротворчої місії ООН в Конго, яка включала три пункти. У першому з них містився 

заклик до уряду Бельгії вивести всі свої війська з території Республіки Конго. Другий пункт 

уповноважував Генерального секретаря у консультаціях із конголезьким урядом вжити всіх 

необхідних заходів для надання військової допомоги доти, поки сили національної безпеки, завдяки 

технічній допомозі ООН не зможуть стабілізувати ситуацію. Важливо, що сам перелік завдань, які 

ставились перед миротворчою місією не вказувався. Третій пункт пропонував Генеральному 

секретареві представляти звіти на розгляд РБ ООН за необхідністю4. 

Незважаючи на прийняття резолюції №143, бельгійські десантники продовжували прибувати 

на свої конголезькі бази, а також зміцнювати позиції у провінції Катанга, сприяючи поширенню 

сепаратизму в ній. Все це викликало все більше занепокоєння та протест уряду в Леопольдвілі. 

Паралельно зі зверненням до ООН, Ж. Касавубу та П. Лумумба 14 липня 1960 р. надіслали лист 

до СРСР із проханням стежити за розвитком ситуації в Конго, сподіваючись прискорити виведення 

бельгійських військ. 

15 липня 1960 р. до Конго почали прибувати перші миротворчі контингенти з країн Африки, 

переважно, Гани, Тунісу, Марокко та Ефіопії. На 17 липня 1960 р. їх чисельність становила 3,5 тис., а 

до кінця липня того ж року – понад 11 тис. миротворців. Керівником місії ООН в Конго, що отримала 

офіційну абревіатуру «ONUC», став шведський генерал-майор Карл фон Хорн5. На заклик 

Генерального секретаря ООН про надання технічної та економічної допомоги, США силами своїх ВПС 

взяли участь в операціях щодо перевезення військ і техніки з різних країн до Леопольдвіля. 

 
1 FRUS (1960). Memorandum of Telephone Conversation Between President Eisenhower and Secretary of State 

Herter (July 12), XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 117. 
2 FRUS (1960). Memorandum of Telephone Conversation Between President Eisenhower and Secretary of State 

Herter (July 13), XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 120. 
3 James, K. (1989). The United States and the Congo from June 30, 1960 to January 17, 1961. College Park, 26. 
4 United Nations Security Council (1960). Resolution 143 of 14 July <https://undocs.org/S/RES/143(1960)>  

(2021, вересень, 21). 
5 Там само. 
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Сполучені Штати надали в розпорядження ООН 10 літаків DC-3 і значну кількість гелікоптерів для 

спрямування миротворчих контингентів на територію Конго, крім Катанги. Також було надано 

50 техніків ВПС США для здійснення допомоги ООН у підтриманні працездатності аеропорту 

Леопольдвіля1. Крім того, американська сторона передала у розпорядження Спецпредставника 

Генерального секретаря Р. Банча продовольчі ресурси, зокрема, 300 т борошна, на потреби 

забезпечення ONUC2. За дорученням президента Д. Ейзенхауера, на території Нігерії планувалося 

створити плацдарм, через який до Конго мали прибувати всі війська і необхідне постачання3. 

Уряд П. Лумумби рішуче наполягав на якомога швидшому виведенні бельгійських військ 

з території Конго, в т. ч. і з Катанги, вважаючи, що дії Брюсселя є причиною розгортання сепаратизму 

в провінції. Цією ситуацією прагнули скористатися у Москві, оскільки саме СРСР єдиним у РБ ООН 

послідовно підтримував конголезький уряд у питанні про виведення бельгійського військового 

контингенту. 

Під час прес-конференції 21 липня 1960 р. К. Гертер зачитав заяву щодо ситуації в Конго. Він 

назвав спроби радянського тиску на ООН і погрози можливої інтервенції безвідповідальними і 

зазначив, що США «продовжать зі всією своєю моральною силою та матеріальними ресурсами 

підтримувати дії ООН із відновлення миру та порядку» 4. Зокрема, було повідомлено, що для потреб 

місії ООН в Конго США нададуть додатковий транспорт та ще 400 т продовольства. Також йшлося 

про використання літаків ВПС США для переміщення та повернення бельгійських військ 

з Леопольдвіля на їх базу в Кітоні5. 

22 липня 1960 р. відбулося 879-те засідання РБ ООН, присвячене конголезькому питанню. 

На ньому було прийнято резолюцію №145, яка містила п’ять пунктів, основну увагу з яких звертають 

два з них. Сам текст резолюції мав компромісний характер, оскільки враховував позиції різних сторін, 

зокрема, радянську та американську. Так, у пункті 1 містився заклик до уряду у Брюсселі негайно 

виконати постанову резолюції №143 РБ щодо виведення бельгійських військ. Для цього 

на Генерального секретаря ООН покладався обов’язок вжити необхідні заходи, перелік яких 

не уточнювався. Пункт 2 пропонував всім державам утримуватися від будь-яких дій, які могли б 

завадити відновленню законності і порядку, а також здійсненню урядом Конго своїх повноважень. 

Також передбачалося не допускати будь-яких дій, які могли б підірвати територіальну цілісність та 

політичну незалежність Республіки Конго6. 

П. Лумумба під час урядової прес-конференції схвально відгукнувся на прийняття резолюції 

ООН №145, заявивши, що допомога від комуністичних країн тепер не знадобиться. 23 липня 1960 р. 

конголезький прем’єр-міністр відбув із незапланованим візитом до США, де сподівався провести 

переговори у Білому домі та штаб-квартирі ООН. 25 липня 1960 р. відбулася серія зустрічей 

П. Лумумби з представниками держав-членів РБ ООН та делегаціями з дев’яти африканських країн, 

присутніх на сніданку на честь конголезького лідера. 

У Вашингтоні П. Лумумбу зустріли досить прохолодно. Так, президент Д. Ейзенхауер через 

постійного представника США при ООН Г. Лоджа передав, що не зможе зустрітися з прем’єр-

міністром Конго7. 27 липня 1960 р. відбулися півгодинні переговори П. Лумумби із держсекретарем 

США К. Гертером та його заступником Д. Ділоном. Конголезький лідер звернувся з проханням 

здійснити тиск на Брюссель щодо виведення бельгійських військ з усієї території Конго, включаючи 

Катангу. Також його цікавило, чи готові США надати додаткову економічну допомогу. У відповідь 

було заявлено, що питання виведення бельгійського контингенту відображено в резолюціях РБ ООН, 

а вся економічна і технічна допомога буде надана американським урядом виключно через місію 

ONUC, щоб не створювати прецедент для інших країн8. П. Лумумба залишився незадоволеним 

 
1 Williams, M. (1991). America and the first Congo Crisis, 1960-1963. Irvine: University of California, 23. 
2 FRUS (1960). Memorandum of Telephone Conversation between Secretary of State Herter and the Ambassador 

in Belgium (July 14), XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 125. 
3 FRUS (1960). Memorandum of Conference with President Eisenhower (July 19), XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 135. 
4 Editorial Note (July 21), XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 141. 
5 FRUS (1960). Memorandum of Telephone Conversation Between Secretary of State Herter and the Under Secretary 

of State for Political Affairs (July 21), XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 142. 
6 United Nations Security Council (1960). Resolution 145 of 22 July <https://undocs.org/S/RES/145(1960)> 

(2021, вересень, 21). 
7 FRUS (1960). Telegram From the Mission at the United Nations to the Department of State (July 26), XIV, Africa, 

1958-1960, Doc. 151. 
8 FRUS (1960). Memorandum of Conversation (July 27), XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 152. 
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підсумками свого візиту, не досягши поставлених цілей. Перед вильотом з Вашингтона 29 липня 

1960 р., він провів короткий брифінг, де заявив про право свого уряду приймати допомогу від будь-

якої країни, яка погодиться її надати1. 

1 серпня 1960 р. під час 454-го засідання РНБ США розглядалося питання про реакцію 

Вашингтону у випадку військового втручання з боку СРСР у справи Конго. Президент Д. Ейзенхауер 

заявив, що такі дії СРСР в Конго мали б характер не лише акту проти місії ООН, але й викликали б 

безпосереднє залучення з боку США. Відповідно, Сполучені Штати повинні бути готові в будь-який 

час здійснити необхідні військові дії, потрібні для запобігання або перемоги над радянською 

військовою інтервенцією в Конго2. Крім того, було вказано, що на додаток до вже виділених 

200 млн. дол. на потреби американської технічної допомоги в Конго, потрібно закласти ще 100 або 

150 млн. дол. за рахунок Резервного фонду Конгресу США3. Так, 8 серпня 1960 р. президент 

Д. Ейзенхауер у Спеціальному посланні до Конгресу надав пропозицію збільшити асигнування 

резервного фонду взаємної безпеки на 100 млн. дол.4 

Занепокоєння у Вашингтоні можливим втручанням з боку СРСР у справи Конго не були 

безпідставними. П. Лумумба, не домігшись на Заході підтримки своїх планів щодо Катанги, почав 

шукати її на Сході. Так, 31 липня 1960 р., повертаючись зі свого тижневого туру до США і Канади, 

він знову прилетів до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де зустрівся із заступником міністра 

закордонних справ СРСР А. Кузнєцовим, що в той час теж перебував там. 1 серпня 1960 р. СРСР 

оголосив про призначення свого першого посла у Леопольдвілі, яким став Михайло Яковлєв. Крім 

того, у Москві заявили, що готові вжити заходів для усунення бельгійської інтервенції, для чого буде 

надано великий пакет економічної та технічної допомоги Конго на двосторонній основі5. 

Щодо питання Катанги 9 серпня 1960 р. відбулося окреме 886-те засідання РБ ООН, 

за підсумками якого було прийнято резолюцію №146. У преамбулі відзначався прогрес, досягнутий 

ООН щодо виконання попередніх резолюцій РБ щодо Республіки Конго, за винятком провінції 

Катанга. У пункті 2 містився заклик до уряд Бельгії негайно вивести свої війська із провінції Катанга 

в терміновому порядку, визначеному Генеральним секретарем, а також сприяти всіма можливими 

способами виконанню резолюцій РБ. У пункті 3 було заявлено, що вступ військ ООН до провінції 

Катанга є необхідним для повного втілення даної резолюції. Пункт 4 підкреслював невтручання ООН 

у внутрішні конфлікти між різними силами в Конго6. 

В той час, коли в ООН відбувалося обговорення кризової ситуації в одній конголезькій 

провінції, виникла проблема в іншій. 8 серпня 1960 р., колишній соратник конголезького прем’єр-

міністра, Альбер Калонджі оголосив про утворення «Гірничорудної держави Південне Касаї» 

зі столицею у м. Бакванга. Напередодні, 5 серпня 1960 р., посол Бельгії у Вашингтоні Л. де Шейвен 

повідомляв, що ситуація в провінції Касаї викликає занепокоєння, не виключаючи сповзання 

до протистояння на племінному ґрунті7. 

У ситуації подальшого поширення сепаратизму та втрати керованості країною, Конго поставало 

на порозі ще і внутрішньої політичної кризи. Так, 12 серпня 1960 р. посол США у Конго 

К. Тімберлейк повідомляв Держдепартамент про перспективу політичного протистояння між 

прихильниками і противниками П. Лумумби8. США готові були підтримати опозиційні 

до конголезького прем’єр-міністра політичні сили, однак, поки не бачили якісної альтернативи особі 

П. Лумумби9. 

 
1 Мазов, С. (2015). Холодная война в «сердце» Африки. СССР и Конголезский кризис, 1960-1964. Москва: 

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 54. 
2 FRUS (1960). Memorandum of Discussion at the 454th Meeting of the National Security Council (August 1), XIV, 

Africa, 1958-1960. Doc. 156. 
3 FRUS (1960). Memorandum of Conference With President Eisenhower (August 1), XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 157. 
4 Eisenhower, D. D. (1960). Special Message to the Congress upon its reconvening, 1960. Public Papers of the presidents 

of the United States. 1960-1961, August 8. 
5 Williams, M. (1991). America and the first Congo Crisis, 1960-1963. Irvine: University of California, 33. 
6 United Nations Security Council (1960). Resolution 146 of 9 August 1960 <https://undocs.org/S/RES/146(1960)> 

(2021, вересня, 21). 
7 FRUS (1960). Memorandum of Conversation (August 5), Volume XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 163. 
8 FRUS (1960). Telegram From the Embassy in the Congo to the Department of State, Leopoldville (August 12, 1960), 

XIV, Africa, 1958-1960. Doc. 172. 
9 FRUS (1960). Telegram From the Department of State to the Embassy in the Congo (August 12), XIV, Africa,  

1958-1960. Doc. 173. 
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У цей час сам П. Лумумба наполегливо шукав вирішення ситуації, що склалася та увійшов 
у прямий конфлікт із Генеральним секретарем ООН. 15 серпня 1960 р. він заявив Д. Хаммаршельду, 
що уряд Конго втратив довіру до Генерального секретаря. Він просив РБ ООН направити 
спостерігачів з ряду визначених країн для повного і негайного виконання всіх трьох прийнятих 
резолюцій щодо Конго1. Такі заяви ставили під питання майбутнє миротворчої місії ONUC. 
У Вашингтоні вважали, що за діями конголезького уряду стоїть СРСР2, а також, що виведення військ 
ООН з Конго матиме катастрофічні наслідки та надасть ініціативи комуністичним силам3. 

Сполучені Штати шукали шляхи як не допустити припинення мандату місії ООН в Конго. 
Розроблялися різні варіанти починаючи від впливу на позицію П. Лумумби, аж до заміни 
конголезького прем’єр-міністра4. 23 серпня 1960 р. Секретаріат ООН оголосив про створення 
Консультативного комітету щодо операції ООН в Конго, до складу якого мали увійти представники 
зі всіх країн-членів місії ONUC5. 

22 серпня 1960 р. П. Лумумба заявив, що в цілому задоволений напрямом дій РБ ООН. Однак, 
у Вашингтоні на той час вже знали, що конголезький прем’єр-міністр після переговорів з радянським 
послом М. Яковлєвим вже мав домовленість про пакет військової допомоги від СРСР для Конго. 
Ще 18 серпня 1960 р. підрозділ ЦРУ в Леопольдвілі в Телеграмі №0772 повідомив Вашингтон, що 
в Конго відбувається класична комуністична спроба захоплення влади6. Також зазначалося, що 
незалежно від того, є П. Лумумба комуністом чи лише вдає його перед радянським урядом, 
залишилося небагато часу вжити заходів, щоб уникнути нової Куби або Гвінеї7. 

Отримання навіть обмеженої військової підтримки СРСР дозволило П. Лумумбі 23 серпня 
1960 р. розпочати воєнну операцію проти сепаратистів у Південному Касаї, що викликало жорстоку 
різанину на племінній основі. Перспектива відновлення територіальної цілісності Конго 
за допомогою радянської зброї, загрожувала посиленню позицій СРСР не лише в окремій республіці, 
але й в регіоні Субсахарської Африки загалом. Недопущення такого сценарію вимагало більш рішучої 
і жорсткої реакції США, що спричинило державний переворот у вересні 1960 р., усунення 
П. Лумумби від влади і вислання радянських представників з території Конго. 

Отже, політика США щодо Конго за часів адміністрації Д.Ейзенхауера, що здійснювалася через 
офіційні дипломатичні представництва і неформальний підрозділ ЦРУ в Леопольдвілі, а також 
на міжнародній арені, зокрема, в ГА та РБ ООН, була спрямована на стабілізацію ситуації в новій 
країні через розгортання Миротворчої місії ООН на її території. В період липня-серпня 1960 р., діючи 
винятково через інструменти та механізми ООН, утримуючись від надання прямої допомоги 
конголезькому уряду, США прагнули не допустити аналогічного безпосереднього залучення у справи 
Конго з боку СРСР. Однак, радянський уряд наприкінці серпня 1960 р. пішов на надання допомоги 
уряду П. Лумумби, яка мала обмежений характер, але відбувалася в обхід процедур ООН. Ці дії 
спровокували ризик поширення Холодної війни в Субсахарській Африці та спричинили зміну 
політики США щодо Конго в наступні роки. 
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World War II is the greatest tragedy in human history. Even more than seven decades after its 

completion, the processes of analysis and interpretation of the events of 1939-1945, including in Ukraine, 

continue in many countries. The negative legacy of fierce fighting on the fronts, ethnic genocide, totalitarian 

experiments and other forms of violence continue to affect international relations today, namely the 

development of integration processes on the European continent. 

Even today, in some Eastern European countries, there are sharp disputes over the identification of all 

the perpetrators of the outbreak of World War II, the issue of responsibility, admission of guilt and 

compensation is raised in a new way, but in most cases such discussions are politically motivated and 

emotional, which does not deny the significant interest in this topic among political circles, academic 

communities and the general public1. 

The process of philosophical understanding of the 1939-1945 events began in the first postwar years, 

when some issues became relevant in philosophical thought, such as How, in general, in the developed 

twentieth century, military disasters with the mass destruction of the civilian population could have 

occurred? What conclusions should be drawn from the tragedy of the 1939-1945 war in order to prevent 

similar disasters in the future? How to deal with the tragic past? These questions were most acutely addressed 

 
1 Snyder, T. (2010). Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New Haven: Yale University Press, 27, 34. 
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by intellectuals to the German people, who were in fact recognized as the perpetrators of the outbreak of 

World War II, who lost their statehood for a time as a result of the military defeat and were just beginning a 

long journey to realize their full guilt over the 1939-1945 events and the state policy of mass 

extermination. One such intellectual who raised the problem of German guilt and responsibility in the second 

half of the 1940s was the German philosopher Karl Jaspers, who set out his basic ideas in The Question of 

German Guilt (1946)1. 

The aim of our study is to analyze ethical ideas about the consequences of the Hitler regime, the guilt 

of the German people and their responsibility for the crimes committed in the philosophy of K. Jaspers. The 

object of study is the idea of German guilt. The subject is a humanitarian reflection on German guilt and 

responsibility for the crimes of the National Socialist dictatorship of 1933-1945 in the philosophy 

of K. Jaspers. The problem of ethics, namely the severity and duration of the process of pleading guilty, its 

heterogeneity is important for our study. The crisis of ethics as a result of which totalitarian transformations 

of morality became possible was the reason of the tragedy of 1939-1945 having created further obstacles in 

realization of guilt and responsibility. Another problem is the perception of the German society of that time 

of denazification and the recognition of its guilt for the past. Was it the complete dictate of the victorious 

countries in World War II? Is a condition necessary for the construction of a new democratic and successful 

state, which was first of all necessary for the Germans themselves. We insist on the second position. 

Regarding the degree of the problem elaboration, at different times in order to understand the meaning 

and consequences of Nazi totalitarianism or its individual features from different research positions, they 

were addressed by the following researchers: T. Adorno2, H. Arendt3, S. Zizek4, F. Hayek5, E. Fromm6 and 

others, but it should be noted that K. Jaspers was the first to propose a concept for overcoming the Nazi legacy 

and cleansing the German society of it. He was the first to actualize and substantiate the question of the guilt 

and responsibility of the Germans for the crimes committed by the Hitler regime. K. Jaspers’ ideas were 

extremely radical for their time and represented an understanding of the most significant ethical problem of 

the German community. 

K. Jaspers argued that the “problem of guilt” is the main issue and acute problem faced by the German 

nation and makes it impossible to improve it comprehensively. Solving this problem, overcoming the tragic 

legacy requires a deep moral and spiritual understanding, associated not only with the need for punishment 

for crimes committed but also with the inner renewal of man7. 

In post-war Germany, the “problem of guilt” became especially important in the context of post-war 

denazification. The policy of rehabilitation and punishment of Nazism active supporters immediately met not 

so much opposition among German society, but misunderstanding and lack of awareness of the scale of Nazi 

crimes. One explanation for this may be the fact that in the 12 years of the Third Reich, millions of Germans 

have linked their destiny with the National Socialist party for both ideological and purely career reasons and 

are now on the way to finding a worthy place in the new postwar society there was a severe 

obstacle. However, former membership in the Nazi party was not always an insurmountable obstacle to 

building a successful career after the war. This did not prevent many of its former members from holding 

high government positions in the Federal Republic of Germany, especially in the 1950s and 1960s, when 

there was even a tendency to “suppress” the National Socialist past in the Federal Republic8. 

At the end of the war, the obstacle to the realization of guilt by the German people was that they 

overwhelmingly claimed that they knew nothing about the crimes of the Hitler regime. Indeed, most criminal 

practices of the Third Reich era were carried out secretly from the civilian population of Germany 

itself9. However, the main problem was that a large number of Germans considered the post-war actualization 

of their national responsibility as revenge or a specific kind of mockery of the victors over the defeated. So, 

 
1 Ясперс, К. (1999). Проблема вины. Политическая ответственность Германии. Москва: Прогресс. 
2 Adorno, T. (1998). The Authoritarian Personality. Chicago: University of Chicago Press. 
3 Арендт, Х. (1996). Истоки тоталитаризма. Москва: CentrCom. 
4 Жижек, С. (1999). Возвышенный объект идеологии. Москва: Художественный журнал. 
5 Hayek, F. А. (1994). The Road to Serfdom. Prinston and Oxford: Prinston University Press. 
6 Fromm, E. (1990). Escape from Freedom. Notre Dame: University of Notre Dame. 
7 Ясперс, К. (1999). Проблема вины. Политическая ответственность Германии. Москва: Прогресс, 24, 28. 
8 Stewart, A. (2001). Theories of Power and Domination: The Politics of Empowerment in Late Modernity. California: 

SAGA, 84, 91. 
9 Фрумкина, Р. (2007). Без вины виноват: Карл Ясперс о историчесеой вине немецкого народа. Научный журнал 

гуманитарных исследований, 1, 93, 97. 
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it is not surprising that against this background the very idea of complete denazification was met with passive 

resistance and misunderstanding among German society at the time, but it was not difficult to understand that 

change required more thorough explanatory work and, above all, the idea of rethinking the tragic past that 

would have its inception among the German society itself. 

It was necessary to comprehend the event, to identify the origins and reasons for the establishment of 

Nazism, to develop a program of democratic revival of the country. K. Jaspers played a key role in the 

formation of Germany’s postwar self-consciousness. It was he who led a socio-political debate aimed at 

developing a unified German approach to the totalitarian past and ways to overcome it. It was 

K. Jaspers’s The Issue of Guilt. Germany’s Political Responsibility1 that paved the way for a philosophical 

understanding of the Nazi tragedy and the formation of the German nation’s self-consciousness in response 

to the moral crisis of the postwar years. It should be noted that K. Jaspers was one of the representatives 

of religious existentialism2. 

It is impossible to avoid the life path of the philosopher and his influence on the views and formation 

of a certain position. The coming of the Nazis to power K. Jaspers met in Germany. His marriage 

to an ethnic Jew called into question his career prospects in the Third Reich, and this injustice was l ikely 

to affect his worldview. Despite a deep antipathy to Hitler regime, the philosopher decided not to emigrate. 

K. Jaspers was probably the only prominent German intellectual of that time who openly acknowledged 

the crimes of the Nazis and spoke in Germany calling on his compatriots to repent and atone for their mass 

killings. This point of view ran counter to the policy of moderate “suppression” of the first postwar decades 

in West Germany, which many researchers believe continued until the cadence of Chancellor 

Willy Brandt (1969-1974)3. 

It is possible that only such a person, who survived all 12 years of Nazi rule in Germany and did not 

cooperate with the Hitler regime, could have managed to take such a clear and radical position at that time. 

In post-war West Germany, almost no one dared to make such open statements. The tactic of suppression had 

state support. Immediately after the publication of his work in 1946, Jaspers faced protest or even a boycott 

against him personally. The ideas of repentance, humility and responsibility for what was done were 

misunderstood both among the general public of the German society of that time and among the academic 

community. Voices of accusations of treason were heard. The vast majority of Germans perceived the defeat 

in the war as a humiliating act, a symbol of the suppression of all political and cultural aspirations 

of the German people4. 

On the other hand, the liberation of Germany from the Nazi dictatorship could be seen as an opportunity 

for political and spiritual renewal, the revival of democracy lost in 1933. Decades earlier, K. Jaspers in his 

work The Spiritual Situation of the Age5 tried to understand global processes in the world and predict their 

outcome. He believed that humanity would become more efficient and rational, but not better and 

happier. The author sees the main problem in the rejection of God, which was the cause of future disasters. 

Rejection of God, according to Jaspers, creates an “emptiness of being.” It is this emptiness that humanity is 

trying to replace with artificial mechanization of life and increasing the value of its “self.” Thus, the author 

sees that the cause of the spiritual crisis that created the conditions for disasters is the loss of faith6. 

Later, when Jaspers raised the question of German guilt, he would consider it necessary to make the 

German people the object of ethical introspection. This process must take place in a situation where the entire 

German community is in a state of suffering and indeed: a painful defeat in the war, huge human losses, 

economic collapse, and so on. 

It is due to this situation, K. Jaspers argued, that it is possible to honestly evaluate one’s life, to 

understand its meaning and finitude. In his opinion, this contributes to the rethinking of Nazi ideologues 

such as the greatness of the nation, racial superiority over others, politically motivated hostility. That is, 

the war can be understood as a state in which pride, ideological illusions and plans for the future are 

destroyed by the harsh truth of life. Therefore, in these circumstances, the main aspect is the realization 

and recognition of one’s guilt. K. Jaspers understood how difficult and painful it could be. The main 

obstacle to this philosopher considers the desire to live in the present and be guided only by primitive needs 

 
1 Ясперс, К. (1999). Проблема вины. Политическая ответственность Германии. Москва: Прогресс. 
2 Kirkbright, S. (2004). Karl Jaspers: A Biography: Navigations in Truth. New Haven: Yale University Press, 30-33. 
3 Thornhill, C. (2002) Karl Jaspers: Politics and Metaphysics. London: Routledge, 88, 91. 
4 Ibid, 111, 114. 
5 Ясперс, К. (2013). Духовная ситуация времени. Москва: AST. 
6 Ibid, 72, 74. 
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of consumption. He emphasizes that awareness and recognition of guilt is vital for the German people and 

that this will open the way to spiritual renewal. An important aspect is that Jaspers considered the process 

of admitting guilt for what the German people had done to be a personal affair of the Germans, which 

should be done without outside interference. Thus, the philosopher pays great attention to the problems of 

internal self-improvement, which confirms the existence of the aspect of self-recognition of guilt for crimes 

committed during the era of National Socialism1. 

At the same time, the question immediately arises as to whether it is fair to condemn the entire nation 

for the crimes of Nazism. The thesis of the collective guilt of the German people for the tragedy of 1939-

1945 became popular among the victorious countries immediately after the war. However, this thesis was not 

supported by the majority of the German population. Another thesis was widespread that the people of 

Germany fell victim to the cruel “temptation” of National Socialism and lost everything2. This was a 

counterargument to the thesis of guilt and the full responsibility of the entire German people for a time. It 

was common to accuse the discredited ideology of National Socialism, and to perceive the people who 

followed the Nazis as victims. In our opinion, condemning the whole nation for the crimes of the totalitarian 

regime is retribution for political frivolity and is revenge on society for the extremely erroneous and 

inappropriate delegation of their rights, freedoms and influence to the seductive political regime, which then 

explained its crimes by fulfilling the “people’s will.” 

That is why, in our opinion, in post-war Germany in the first postwar decades there was a desire to 

attribute the Disaster of war and the Holocaust to the actions of destructive circles in the leadership of the 

Third Reich, which captured the feelings of the general public. This artificially created the idea of the 

determinism of the historical process. K. Jaspers did not share the thesis about the “collective guilt” of the 

German people, however, to justify his position he needed to analyze the nature and types of 

guilt. Understanding the complexity and significance of the process of awareness of compatriots’ own 

responsibility for the crimes of Nazism, K. Jaspers took a differentiated approach to the issue. 

The philosopher identified four types of guilt. The first type is criminal guilt, which lies on those who 

have committed criminal offenses. Only a court has the right to establish this guilt. The second type is political 

guilt. From the point of view of K. Jaspers, “everyone is responsible for how they are governed.” The 

definition of this type of guilt is in the jurisdiction of the winner, the researcher believes. Political guilt means 

“the responsibility of all citizens for the consequences of actions taken by their state”, but is not related to the 

criminal and moral aspects of the behavior of an individual citizen. The third type is moral guilt. It is about 

the moral responsibility of each person for their own actions3. 

K. Jaspers did not accept the statement common in the 1960s, such as “ordinary performers” about 

one of whom H. Arendt wrote in the early 1960s4. He argued that even if the crimes were committed by 

order of the leadership, “every action remains the subject of a moral conclusion.” In this matter, everything 

is decided by a person’s conscience and moral principles adopted by their family and friends. Moreover, if 

political and criminal guilt can be determined by the court and the winner, then moral guilt should be 

discussed among like-minded people in the presence of trust and solidarity. The last, fourth type of guilt is 

metaphysical guilt. It is associated with a sense of “responsibility for every wrong and unjust act in the 

world.” The essence of metaphysical guilt can be understood as follows: “If I fail to do everything I can to 

prevent crime, I am also a criminal”5. However, in our opinion, we should not overestimate the capabilities 

of an individual in a totalitarian state, where law and morality are subjugated or transformed to the needs 

of the total state. Therefore, the (im)possibility of personal resistance to the criminal  regime is a rather 

old and debatable issue. 

Guilt from a metaphysical point of view, according to K. Jaspers, is determined by God alone. For the 

author, the last two types of guilt are of the greatest importance. On the one hand, at the moral, ethical and, 

above all, at the metaphysical level, the emergence of a spiritual crisis of the German people took 

place. K. Jaspers assigns a key role to the metaphysical aspect. He asserts that it is the spiritual problems that 

have caused the irreversible processes in the development of the entire nation. On the other hand, it is 

the moral, ethical and metaphysical spheres that open the possibility for a real revival of the country6. 

 
1 Ясперс, К. (1999). Проблема вины. Политическая ответственность Германии. Москва: Прогресс, 44, 46. 
2 Арендт, Х. (2008). Эйхман в Иерусалиме: Репортаж о банальности зла. Москва: Европа, 163, 165. 
3 Ясперс, К. (1999). Проблема вины. Политическая ответственность Германии. Москва: Прогресс. 88, 90. 
4 Арендт, Х. (2008). Эйхман в Иерусалиме: Репортаж о банальности зла. Москва: Европа. 
5 Ясперс, К. (1999). Проблема вины. Политическая ответственность Германии. Москва: Прогресс, 117, 118. 
6 Ясперс, К. (2013). Духовная ситуация времени. Москва: AST, 49, 51. 



ISSN 2533-4816 EVROPSKÝ FILOZOFICKÝ A HISTORICKÝ DISKURZ 

 52 

It is important to remember that the moral and ethical aspect is related to the inner development of man 

and includes concepts such as repentance and renewal. It is the metaphysical dimension, according to the 

philosopher, that leads to the transformation of human self-consciousness before God. Moral, ethical and 

metaphysical aspects of guilt imply an internal transformation of the individual, which is impossible on a 

collective level. As for criminal guilt, in this case, punishment is possible only for those people who were 

directly involved in the crime. 

A group of people can only bear political responsibility, K. Jaspers was convinced of this. The solution 

to the problem of the “collective guilt” of the German people was necessary in order to be able to get rid of 

the “collective thinking” legacy, which was the object of criticism of K. Jaspers. He emphasizes that, carrying 

out this “purification”, the Germans must again reject collective thinking, because any real change occurs 

only through the individual1. 

In more detail, the task of every German was to look at themselves and their past as impartially as 

possible, renouncing the illusions of their own decency and national pride. Without recognizing one’s own 

sin, repentance is impossible, which is the main condition of spiritual self-perfecting. The complexity of this 

process is explained by the fact that recognizing and correcting one’s own flaws is always painful for a person. 

This issue became especially acute for Germany itself, because it was in this country that Nazi ideology 

became dominant and it was from there that it began to spread. 

The philosopher understood that in this way there are many obstacles inherent in human nature, 

because many people in the German society wanted to avoid it and it is easy to understand. However, what 

are the actual steps involved in this process? First of all, it is compensation for damages, payment of legal 

and fair reparations, which will thus cause financial difficulties. As for the changes in the consciousness of 

the people, K. Jaspers urges to accept all the difficulties that befall them: “Humility must become our 

essence.” K. Jaspers is convinced that this is a necessary condition for spiritual liberation. He reminds that 

purification is achieved mainly not by external actions. This is an endless process due to the fact that man 

thus embarks on the path of perfection, which ultimately leads them to God2. 

It is then that a unique, god-like personality manifests itself, one of the main properties of which is 

freedom. The philosopher emphasizes that everyone makes a choice between light and darkness. Not only 

the internal renewal of the people but also the future of the whole state depends on this choice. As K. Jaspers 

states, “Purification is also a prerequisite for our political will, as only the consciousness of guilt leads to a 

consciousness of solidarity and responsibility, without which freedom is impossible”3. 

Both in The Spiritual Situation of the Age and in The Question of German Guilt, K. Jaspers calls for 

getting rid of pride; in his opinion, this is the main source of moral division of man. And for this, first of all, 

you need humility, a key element of self-awareness of the future German nation. K. Jaspers calls for this, to 

his mind, a truly Christian act. He sees the only way out of the situation in the same principle of humility and 

Christian self-improvement. This was one of the reasons for harsh criticism of Jaspers’ ideas. His views 

seemed to the majority of the German society in the 1950s and 1970s as extremely radical and degrading to 

national dignity, depriving the entire nation of national pride and the right to be proud of belonging to this 

ethnic community. Indeed, all that was suggested by K. Jaspers and much more became a reality in the future 

and was extremely painful for the Germans4. 

Thus, the German people were and are responsible for the tragedy of World War II, for unleashing 

unprecedented violence on the European continent, but from our point of view, acknowledging their guilt before 

humanity and rethinking their past, modern Germany has created a new image in the eyes of the world as a state 

that has come a long way to political, economic, reputational and moral improvement and has taken a prominent 

place among the world’s leading nations. From a country responsible for the tragedies of the two world wars, 

Germany is gradually becoming a country of moral authority, which has admitted its guilt, has not abdicate 

responsibility and is looking confidently into the future. Germany is a country that has officially admitted its 

guilt to humanity. The ideas of K. Jaspers played a significant role in this long and painstaking process. 

Therefore, it is difficult to overestimate the contribution of K. Jaspers in the formation of postwar 

thinking in Germany. Encouraging his compatriots to reflect on their own past, the philosopher emphasized 

the need for sincere repentance, which is a prerequisite for the spiritual self-perfecting and healing of both 

 
1 Фрумкина, Р. (2007). Без вины виноват: Карл Ясперс о исторической вине немецкого народа. Научный журнал 

гуманитарных исследований, 1, 95, 96. 
2 Kirkbright, S. (2004). Karl Jaspers: A Biography: Navigations in Truth. New Haven: Yale University Press, 47, 49. 
3 Jaspers, K. (1999). Проблема вины. Политическая ответсвенность Германии. Москва: Прогресс, 124, 126. 
4 Kirkbright, S. (2004). Karl Jaspers: A Biography: Navigations in Truth. New Haven: Yale University Press, 70, 73. 
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the individual and the nation. However, the merit of Jaspers is not only that he actualized the problems of 

humanity and the importance of Christian morality in general but also that in many respects thanks to him 

the self-consciousness of the German people was based on a sense of responsibility. Responsibility as not 

only in the context of guilt but also responsibility for the future of the European community at the present 

stage where Germany today plays an extremely important consolidating role. Today, the Federal Republic of 

Germany exists in the context of such a paradigm of thinking. For Jaspers, a sense of responsibility for one’s 

past is inextricably linked to the affirmation of the Christian worldview. The thinker’s ideas had an impact 

on the final formation and strengthening of such a political movement in Germany as Christian Democracy, 

which has dominated German politics for more than fifty years. The result of long, hard efforts of the German 

society was the modern Federal Republic of Germany, which continues to overcome the negative legacy of 

its difficult past, including the difficulties that arose after German unification in 1990, but despite this, the 

Federal Republic of Germany is now an informal leader of the European Union and an example country for 

many. K. Jaspers also made an important contribution to the formation of the new Germany. The ideas 

expressed by him actually determined the entire postwar development of Germany, laid the ideological 

foundation for the processes of overcoming the totalitarian past both at the level of the nation and at the level 

of each individual. 
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The main focus of the proposed study is one of the contemporary interpretations of Hegel’s 
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interpretation against the background of a certain theoretical discussion, which unfolded in a 
number of special philosophical studies on Hegel’s concept of action and the prospects of using 
Hegel’s ideas in the development of the philosophy of action as part of contemporary practical 
philosophy. One group of scholars (C. Taylor, R. Brandom) believes that any new interpretations 
should take into account the established historical and philosophical orientation to preserve the 
authentic meanings of Hegel’s idealistic philosophy, and therefore Hegel’s concept of action 
should be considered in conjunction with other elements of his system. Representatives of 
another group (E. Maraguat, K. Vieweg) believe that Hegel’s ideas can be relevant in the context 
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even leave certain Hegel’s ideas and concepts out of research (development of Idea, Spirit, 
concept etc). Robert Pippin supposes that action in Hegel’s philosophy should be considered in 
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that are crucial for the correct understanding of the entire Hegel’s system. The American 
philosopher reaches this goal through the original reconstruction of Hegel’s theory of freedom, 
supplemented by theories of recognition and institutional rationality. As a result, Hegel’s 
philosophy in Robert Pippin’s account seems to be able, even today, to deepen our understanding 
of the phenomena of human freedom, responsibility, action, and to help solve the practical 
problems associated with them. 
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reactualization. 

Одним зі шляхів, яким здійснюється реактуалізація вчення Ґ. В. Ф. Геґеля у сучасній філософії, 

є використання Геґелевого поняття дії у розвідках, присвячених нормативній, правовій, моральній, 

соціальній і навіть естетичній проблематиці1. Відзначимо також, що чи не найпершим із провідних 

сучасних мислителів, які наголошували на тому, що використання Геґелевого вчення у дослідженнях 

поняття дії може давати плідний теоретичний результат, був Чарльз Тейлор. Новому підходу 

та аналітиці поняття дії Тейлор присвятив твір «Геґель і філософія дії» («Hegel and the Philosophy 

of Action», репринт розвідки «Геґель і філософія дії» цитується за Laitinen & Sandis 2010)2. 

Це дослідження спровокувало виникнення гарячих дискусій не тільки серед широкого кола 

 
1 Laitinen, A., Sandis, C. (2010). Introduction: Hegel and Contemporary Philosophy of Action. In: A. Laitinen & 

C. Sandis (Eds.). Hegel on Action. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 1-21; Vieweg, K. (2013). Hegel’s philosophical 

theory of action: The concept of action in Hegel’s practical philosophy and aesthetics. In: N. Boyle & L. Disley 

(Authors) & C. Jamme & I. Cooper (Eds.). The Impact of Idealism: The Legacy of Post-Kantian German Thought. 

Cambridge: Cambridge University Press, 23-45. 

2 Taylor, C. (2010). Hegel and the Philosophy of Action. In: A. Laitinen & C. Sandis (Eds.). Hegel on Action. 

Basingstoke: Palgrave MacMillan, 22-41. 
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геґелезнавців і «континентальних» філософів, але й серед мислителів, яких відносять до аналітичної 

філософської традиції. 

Дискусії тривають і дотепер (детальніше про перебіг цих дискусій – у вступі до збірки «Геґель 

про дію», «Hegel on action»)1. Одні теоретичні групи дослідників (здебільшого аналітичного напряму) 

вважають, що геґелевську дію можна осягнути без врахування її зв’язку з іншими елементами його 

системи, інші – навпаки, наголошують на тому, що «більшість форм сучасної аналітичної філософії 

не демонструють реального розуміння теорії дії Геґеля», а нові інтерпретації вчення Геґеля мають 

містити в собі значущі для німецького мислителя концепції: розвиток Ідеї, Дух, поняття тощо, тобто 

мають залишатися «метафізичними»2. 

Метою нашого дослідження є аналітика одного з сучасних варіантів тлумачення Геґелевого 

поняття дії, що був представлений у творі Роберта Б. Піпіна (R. B. Pippin) 2008 року «Практична 

філософія Геґеля. Раціональна агентність як етичне життя» («Hegel’s Practical Philosophy. Rational 

Agents as Ethical Life»)3. На прикладі розвідки Піпіна ми маємо намір показати, що між позиціями 

непримиренних, на перший погляд, теоретичних груп можна знайти певний компроміс. 

Відповідно до поставленої мети провідними завданнями нашої роботи є: 1) розгляд окремих 

позицій сучасних дослідників щодо тлумачення Геґелевого поняття дії; 2) аналіз особливостей тієї 

інтерпретації практичної філософії Геґеля, яку пропонує в зазначеному вище творі Роберт Піпін; 3) 

виокремлення на основі аналізу інтерпретацій Піпіна обрисів підходу, завдяки якому можна зберегти 

баланс між вимогою передачі автентичних сенсів філософії Геґеля і створенням такого образу 

Геґелевого вчення, який є релевантним викликам сучасної філософії, зокрема – філософії дії. 

Отже, почнемо з ідей Чарльза Тейлора та їхньої критики. Такий крок, на наш погляд, є 

необхідним для того, щоб, по-перше, зробити наочними спроби вилучення «метафізичних» 

компонентів з тлумачень Геґелевого поняття дії, а по-друге, щоб представити можливість 

продуктивної трансформації такої інтерпретативної стратегії. 

Загалом у творах Тейлора описані два підходи до розуміння поняття дії, які він знаходить 

в історії філософії. Прихильники першого підходу наголошували на тому, що дію, на відміну від 

інших явищ і подій, можна ідентифікувати як те, що виникає через певну причину, і такою причиною 

є «бажання, наміри або комбінація бажань і переконань»4. Водночас бажання й наміри при такому 

підході можуть бути відокремлені від дії та вважаються об’єктивною підставою для неї, тобто у світі 

явищ можна знайти щось, що обумовлює виникнення дії. 

Теоретики іншого підходу, до яких Тейлор відносить Геґеля, схиляються до того, що дія, по-

перше, керована лише внутрішнім об’єктом розуму, ціллю, по-друге, «дія та її ціль онтологічно 

нероздільні»5. Отже, коли здійснюється спроба ідентифікації дії, останню слід сприймати як втілену 

ціль. У цьому сенсі дія вважається примітивною. 

Варто відзначити, що примітивне тлумачення дії, яке в сучасній філософській культурі було 

підтримане іншими геґелезнавцями, зокрема відомим американським мислителем Р. Брендоном 

(Robert B. Brandom) у творах «Свобода і обмеження нормами» та «Розум у філософії: ідеї, що 

оживають» («Freedom and Constraint by Norms» і «Reason in Philosophy: Animating Ideas»), зазнало 

істотної критики в розвідці іспанського фахівця Е. Мараґуата (Edgar Maraguat)6. 

У творах Брендома не причини є передумовами дії, а норми, що формуються спільнотами 

у низці соціальних (дискурсивних) практик. Цілі, що описував Тейлор як невід’ємний компонент дії, 

Брендом замінює на норми, які суб’єкт «засвоює», перебуваючи в певній спільноті. Дії будь-якого 

 
1 Laitinen, А., Sandis, C. (2010). Introduction: Hegel and Contemporary Philosophy of Action. In: A. Laitinen & 

C. Sandis (Eds.). Hegel on Action. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 4-7. 
2 Vieweg, K. (2013). Hegel’s philosophical theory of action: The concept of action in Hegel’s practical philosophy 

and aesthetics. In: N. Boyle & L. Disley (Authors) & C. Jamme & I. Cooper (Eds.), The Impact of Idealism: 

The Legacy of Post-Kantian German Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 33. 
3 Pippin, R. B. (2008). Hegel’s Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
4 Taylor, C. (2010). Hegel and the Philosophy of Action. In: A. Laitinen & C. Sandis (Eds.). Hegel on Action. 

Basingstoke: Palgrave MacMillan, 23. 
5 Там само, 23. 
6 Brandom, R. (1979). Freedom and Constraint by Norms. American Philosophical Quarterly, 16 (3), 187-96; 

Brandom, R. (2009). Reason in Philosophy: Animating Ideas. Cambridge MA: Harvard University Press;  

Maraguat, E. (2019). Hegel on the Productivity of Action: Metaphysical Questions, Non-Metaphysical Answers, 

and Metaphysical Answers. Hegel Bulletin, 40 (3), 425-443. 
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суб’єкта оцінюються та регулюються іншими членами спільноти за допомогою «нормативних 

реакцій», і саме спільнота створює своєрідний «простір можливості» для вільної дії, адже саме вона 

визнає певну подію дією, а суб’єкта – її агентом. Цей «нормативний, соціальний і онтологічний» 

погляд на питання вільної дії Брендом, на думку Мараґуата, приписує Геґелю1. 

Водночас Мараґуат зазначає, що в такій інтерпретативній перспективі втрачається доволі 

вагомий аспект Геґелевого вчення. Так, іспанський дослідник вказує на те, що в контексті геґелівської 

філософії будь-яке тлумачення дії має враховувати її зв’язок зі вченням про поняття. Тобто якщо для 

Геґеля принципове значення мала теза про те, що поняття надає собі актуальності, і якщо в його 

системі розвиток суспільних явищ у культурі є залежним від розвитку поняття (метафізична та 

онтологічна складова теорії Геґеля), то й аналітика вільної дії не може здійснюватися метафізичним 

шляхом без значної трансформації Геґелевої думки2. Отже, дія не може вважатися примітивною, вона 

не існує сама собою, а є частиною великого «онтологічного процесу», і її тлумачення без врахування 

зв’язків з цим процесом є певним обмеженням геґелівської практичної філософії, або навіть свідомим 

замовчуванням деяких принципових для Геґеля ідей. 

Слід також відзначити, що необхідність розгляду логіко-онтологічних аспектів геґелівської 

філософії під час дослідження проблем практичної філософії підкреслюється і  в центральній для 

нас роботі американського геґелезнавця Роберта Піпіна3. Приміром, Піпін переконаний, що вже 

перша теза «Філософії права» – нагадаємо, що в межах філософії права Геґелем досліджується Ідея 

права (тобто Ідея в собі й для себе вільної волі) – є вказівкою на зв’язок між практичною філософією 

Геґеля та його логічними дослідженнями4. Тож зважаючи на погляд Геґеля на Ідею як на остаточне, 

вичерпне здійсненням поняття, а також приймаючи Геґелево ототожнення Ідеї права  зі свободою, 

американський дослідник прагне з’ясувати «механізм», завдяки якому геґелівське поняття 

актуалізує саме себе, адже інтерпретація Піпіна передбачає ототожнення теорії понять з теорією 

нормативності5. 

Отже, спробуємо надалі з’ясувати, як провідні результати дослідження Піпіна пов’язані 

з основним об’єктом нашої уваги – поняттям дії. 

Насамперед відзначимо, що до однієї з головних особливостей інтерпретативної роботи, яку 

виконує Роберт Піпін у своєму творі, відноситься, на наш погляд, те, що дослідження концепції 

свободи (важливої для з’ясування природи та специфіки дії) у філософії Геґеля Піпін виконує 

на трьох рівнях: на рівні індивідуального мислення та умов його здійснення; на рівні взаємодії людей 

один з одним (визнання); і на рівні можливості долучення до державних інституцій (інституційна 

раціональність). Реалізацію цього трирівневого розгляду американський вчений здійснює 

за допомогою оригінальної реконструкції геґелівської теорії свободи, доповненої теоріями визнання 

та інституційної раціональності. Такий підхід уможливлює певну «апологію» геґелівської вчення, 

дозволяючи доволі переконливо спростовувати звинувачення на адресу Геґеля у знеціненні ролі 

суб’єкта та можливостей останнього щодо прийняття рішень і виконання вільних дій. До того ж ця 

стратегія дозволяє продемонструвати нерелевантність думки про «інструменталізовані» уявлення 

щодо людини й держави, нібито притаманні Геґелевій філософії. 

Інша особливість запропонованої Піпіном інтерпретації практичної філософії Геґеля пов’язана 

зі специфічною аналітикою вчинків. Американський дослідник наголошує на тому, що навіть саме 

 
1 Brandom, R. (1979). Freedom and Constraint by Norms. American Philosophical Quarterly, 16 (3), 187-96; 

Brandom, R. (2009). Reason in Philosophy: Animating Ideas. Cambridge MA: Harvard University Press;  

Maraguat, E. (2019). Hegel on the Productivity of Action: Metaphysical Questions, Non-Metaphysical Answers, 

and Metaphysical Answers. Hegel Bulletin, 40 (3), 430. 
2 Hegel, G. W. F. (1986). Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Dritter Teil. 

Die Philosophie des Geistes. Mit den mündlichen Zusätzen. Werke in 20 Bänden mit Registerband. (Band 10). 

Berlin: Suhrkamp, 367; Maraguat, E. (2019). Hegel on the Productivity of Action: Metaphysical Questions,  

Non-Metaphysical Answers, and Metaphysical Answers. Hegel Bulletin, 40 (3), 425-443. 
3 Pippin, R. B. (2008). Hegel’s Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. Cambridge: Cambridge 

University Press. 
4 Hegel, G. W. F. (1986). Grundlinien der Philosophie des Rechts. Werke in 20 Bänden mit Registerband. (Band 7). 

Berlin: Suhrkamp, 29, 87. 
5 Hegel, G. W. F. (1986). Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Dritter Teil. 

Die Philosophie des Geistes. Mit den mündlichen Zusätzen. Werke in 20 Bänden mit Registerband. (Band 10). 
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питання, сформульоване у відповідності до схематики «або дія – це волевиявлення Волі, або дія – це 

волевиявлення суб’єкта», є нерелевантним Геґелевому вченню. На думку Піпіна, дію у філософії 

Геґеля слід розглядати в декількох вимірах одночасно, адже саме це дозволяє не втрачати смислові 

нюанси, які мають вирішальне значення для коректного розуміння всієї геґелівської системи. 

Третьою важливою рисою дослідження Піпіна, на нашу думку, є доволі нестандартне розуміння 

геґелівського Духу. Американський фахівець пропонує сприймати розвиток Духу насамперед як 

розвиток «самозаконодавчого» нормативного ладу. Тому американський вчений переконаний, що 

природа норм, хоча вони й підтримуються волінням людей слідувати їм, не є суб’єктивною, тобто 

такою, що формується виключно суб’єктами, їхніми бажаннями та інтересами. Норми існують самі 

собою, змінюючись у часі згідно з логікою якнайповнішої своєї реалізації в державних інститутах, що 

надає можливість суб’єктам бути по-справжньому вільними. 

Отже, практична філософія визначається Піпіном як простір явищ, котрий складається з дій, 

за які суб’єкти моральної/політичної спільноти можуть бути відповідальними1. Загалом, аналізуючи 

вчення Геґеля, Піпін у своєму нарисі намагається з’ясувати: 1) що саме надає випадковій події 

статус дії; 2) у яких випадках дія може вважатися вільною, тобто за яких умов виникає агентність, 

або «що надає нам можливість визнавати когось агентом, а подію вважати дією, яка приписується 

агентові»2. 

З’ясування вказаних аспектів Піпін прагне здійснити, як ми вже зазначали, за допомогою 

реконструкції Геґелевої теорії свободи (водночас варто відзначити, що матеріал для такої 

реконструкції здебільшого береться американським вченим із філософії об’єктивного духу, 

представленій у геґелівській «Енциклопедії філософських наук» і «Науці логіки»), яка доповнюється 

теоріями визнання («Феноменологія Духу») та інституційної раціональності («Філософія права»). 

Можна також побачити, що під час реконструкції геґелівської теорії свободи Піпін намагається 

захистити вчення Геґеля від звинувачень в антиіндивідуалізмі («найкраще осягнення індивідів 

здобувається в межах метафізичної теорії дійсності, відповідно до такої теорії вони є лише її 

властивостями, умовними, другорядними, зрештою неважливими проявами того, що є справді 

“актуальним”, тобто над-індивідуальної етичної субстанції»3), а також в історичному позитивізмі 

(«події світової історії слід розуміти як моменти послідовного, зрозумілого, навіть раціонально 

необхідного розвитку, і історія цього розвитку – це історія Світового духу, що поступово приходить 

до повного самоосягнення»4). 

Дослідник визнає, що в текстах Геґеля можна знайти безліч фрагментів, що підтверджують 

позірну виправданість такої критики, але, по-перше, «виклик, який постав перед ним, 

не апологетичний, а інтерпретаційний»5, а по-друге, Піпін вважає, що має бути запропонована інша 

перспектива осягнення ідей практичної філософії Геґеля, а саме це й передбачається здійсненням 

згаданої вище реконструкції, доповненої теоріями визнання та інституційної раціональності. Також, 

на думку американського вченого, геґелівська філософія об’єктивного духу не може бути осягнена 

поза з’ясуванням її зв’язку з уявленнями Геґеля про логіку розвитку понять6. 

Для Піпіна «теорія понять Геґеля – це теорія зобов’язань, норм, правил, що уможливлюють 

здійснення категоріальних розмежувань, це принципи, які регулюють матеріальні умовиводи, 

передбачаючи те, що слід або не слід робити тощо, і його головна проблема – це огляд можливого 

концептуального змісту й нормативного авторитету будь-якого такого рішення <...>. Тож його теорія 

поняття є його теорією нормативності (і, відповідно, усієї теоретичної та практичної досяжності), і ця 

теорія є саме законодавчою теорією»7. Отже, однією з особливостей інтерпретації, здійсненої 

Піпіном, є включення «логічних» положень системи Геґеля в дослідження практичної філософії, а 

саме – в аналіз умов можливості агентності, і зрештою – свободи. 

Рухаючись далі, відзначимо також, що Геґелеве поняття Піпін описує як таке, що має 

фактичний і нормативний статус, а отже, постає необхідність у визначенні того, чому підкорення 

 
1 Pippin, R. B. (2008). Hegel’s Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. Cambridge: Cambridge 

University Press, 3. 
2 Там само, 5. 
3 Там само, 92. 
4 Там само, 93. 
5 Там само, 95. 
6 Там само, 95. 
7 Там само, 97. 
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нормам вважається в цьому разі проявом вільного волевиявлення суб’єкта. Сам Роберт Піпін вказує, 

що ключ до розуміння парадоксу ототожнення покори і свободної дії схований у тому, яким саме 

чином виявляє себе Дух на рівні як спільноти, так і окремого суб’єктивного розуму: «Дух є формою 

колективного мислення», водночас «структура поняття є тотожною структурі Я»1. Тобто розвиток 

розуму окремого суб’єкта є онтологічно подібним до розгортання поняття в дійсності, ба навіть 

більше – він є частиною такого розгортання. Вільна дія, рішення щодо якої приймається незалежним 

(умовно) розумом, вважається вільною в тому разі, коли вона ідентифікується як вільна іншими 

учасниками спільноти та вписується в систему усталених суспільних практик. У цьому сенсі дійсність 

норм підтримується посиланнями на них як на підстави вільної дії. Саме в цьому сенсі «Дух є формою 

колективного мислення», і рівень розповсюдження свободи (якщо в цьому контексті коректно 

використовувати кількісну метафору) може бути оцінений за допомогою визнання значущості 

одностайності у слідуванні нормам, яке поділяється членами звичаєвої спільноти. 

Водночас теоретичний і практичний розум, а також можливість реалізувати правове, моральне 

й звичаєве воління цілком є продуктом контексту, в якому перебуває суб’єкт2. Піпін нагадує, що 

Геґель відкидає Кантові ідеї про те, що суб’єкт має певний «внутрішній ресурс» для становлення 

власної моральності або формулювання звичаєвих ідей. 

Щодо дії як атрибуту агентності (разом із присутністю звичаєвої свідомості) Піпін підкреслює, 

що в Геґелевому вченні здійснюється відмова від включення наміру як окремого явища в корпус ідей 

практичної філософії: «намір знаходиться всередині вчинка, водночас дія є чимось для інших»3. 

Інакше кажучи, сутність наміру завжди «прихована» в реалізованій дії, але відповідальний суб’єкт 

завжди бере до уваги можливу реакцію інших на свої дії, що і є підставою для того, щоб вважати його 

носієм звичаєвості та раціональності4. 

Водночас дія містить у собі інший важливий для Геґеля компонент – можливість зустрічі 

суб’єкта зі своєю нетотожністю, можливість дистанціювання від себе для раціональної оцінки 

відповідності своїх учинків усталеному нормативному контексту: «дію слід розуміти як 

самозаперечення, заперечення претензії суб’єкта на повне володіння сутністю й сенсом дії» 

на користь співволодіння вчинком з іншими5. Можливість рефлексивної оцінки власної дії 

перетворює випадкову подію на вільну дію агента, яка сама собою є вираженням певного визнання 

щодо встановленого суспільного ладу6. Підґрунтя для таких роздумів можна знайти у «Філософії 

права»: приміром, у фрагменті викладу абстрактного права, де розглядається поняття «неправа», 

Геґель зазначає, що здійснюючи неправомірні дії, злочинець у певному сенсі «воліє покарання», адже 

воля прагне до відновлення у самозапереченні, або завдяки самозапереченню7. 

Згідно з логікою Роберта Піпіна, саме на цьому етапі нашої інтерпретативної роботи ми маємо 

можливість осягнути необхідність доповнення геґелівської теорії свободи теорією визнання, адже 

виявляється, що Геґелів суб’єкт не може ані мислити, ані діяти в ізоляції, тобто абсолютно автономно. 

Інакше кажучи, Піпін пропонує вважати теорію визнання підґрунтям для практичної філософії, 

поданої у «Філософії права». Необхідність доповнення теорії свободи теорією визнання 

американський вчений пояснює неусувністю впливу суспільних норм і практик на людину, а також 

глибокою онтологічною залежністю людей один від одного. Як не парадоксально це може виглядати, 

але саме така залежність, на думку Піпіна, і є фундаментом для реалізації справжньої свободи 

кожного з членів звичаєвої спільноти. 

У своїй розвідці Піпін зазначає, що сучасні інтерпретатори філософії Геґеля (наприклад, 

Ю. Габермас, В. Гесле, А. Гонет, Ч. Тейлор та інші) схильні наголошувати на тому, що Геґель 

здійснив перехід від з’ясування природи соціальної взаємодії та її впливу на формування суб’єкта 

до перетворення положення про те, що «соціальне та політичне існування людини краще розуміти та 

обґрунтовувати як прояви грандіозного метафізичного процесу, прояв Абсолютного Суб’єкта або 

 
1 Pippin, R. B. (2008). Hegel’s Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. Cambridge: Cambridge 
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4 Там само, 178. 
5 Там само, 233. 
6 Там само, 233. 
7 Hegel, G. W. F. (1986b). Grundlinien der Philosophie des Rechts. Werke in 20 Bänden mit Registerband. (Band 7). 

Berlin: Suhrkamp, 174-175, 190-192. 
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прихід Божественного Розуму до самосвідомості», на головний принцип, якому відтоді було 

підкорено всі елементи геґелівської системи1. 

Цей підхід видається Піпіну неприпустимим принаймні тому, що взаємодія між суб’єктами 

не вичерпується, на його думку, самим лише прагненням досягти компромісу щодо врегулювання 

приватних інтересів або випадкових бажань: залежність людини від інших є більш фундаментальною, 

адже перебування суб’єкта в просторі визнання іншими і є тим, що уможливлює становлення цього 

суб’єкта як агента вільної дії. 

Тому Піпін вважає, що етична теорія Геґеля є саме розвинутою теорію визнання, а не відмовою 

від неї2. У такій інтерпретації раціональна дія завжди містить у собі можливість бути визнаною 

іншими як раціональна й така, що відповідає усталеному «нормативному канону», а отже, без інших, 

які можуть оцінити дію суб’єкта як раціональну та вільну, суб’єкт фактично перебуває поза 

простором свободи і є приреченим лише на свавілля, тобто – на неправильне уявлення про свободу. 

«Неминуча, зв’язуюча форма людської залежності стає засобом досягнення колективної незалежності 

за умови присутності [інституту] правильного (нормативного) визнання»3. Інакше кажучи, залежність 

трансформується в істинну свободу там, де суб’єкт прагне до раціоналізації власної дії, тобто 

відсторонюється від власних інтересів і бажань та розуміє, що його дія має бути вписана в звичаєву 

систему, і таке положення є актуальним і справедливим для кожного з членів спільноти. 

Розповсюдження й прийняття такого положення Піпін ототожнює з прогресом у звичаєвій царині, 

з виходом на об’єктивний рівень, рівень інституційної раціональності. 

Також можна побачити, що в аналізованому тексті Піпіна свобода волевиявлення, можливість 

здійснення вчинку, визнання та інституційна раціональність тісно пов’язані між собою, причому 

остання є вираженням присутності визнання в інституційних формах: «<...> об’єктивна 

раціональність соціального устрою полягає в тому, що цей порядок втілює вимогу нормативного 

авторитету в такий спосіб, який відповідає єдино можливому джерелу такого авторитету – вільному 

раціональному самовизначенню агентів у неминучих відносинах взаємного визнання»4. 

На рівні інституційної раціональності суб’єктивна раціональність (можливість суб’єкта 

раціонально оцінювати свої дії, осягати суспільні норми як підстави для власних дій) і об’єктивна 

раціональність (державні інститути) перебувають у стані глибокого взаємопроникнення, але в такій 

системі людина опиняється в новому типі залежності (окрім залежності від визнання), що має 

трансформуватися в найвищий тип свободи – свободу бути частиною держави. 

Піпін неодноразово підкреслює, що поза спільнотою суб’єкт не може здобути справжньої 

самореалізації свободного агента, і можливість бути відповідальним також забезпечується 

інституційними практиками. Людина, яка перебуває в соціальній ізоляції, не може мати підстав, що 

могли би вважатися підставами вільної дії, адже в цьому разі відсутні інші, які можуть оцінити 

підстави вчинку саме як раціональні, а також відсутня й раціональність нормативного порядку, 

закріплена в інститутах, у межах якої суб’єкт здійснює власне волевиявлення: «людські суб’єкти, 

цілковито й сутнісно, завжди існують у стані історичного та соціального розвитку, і навіть у своїх 

спробах міркувати про те, хто і що має робити в той чи інший час, вони міркують з інституційної 

позиції <...> Якщо ми абстрагуємося від цієї позиції, намагаючись здійснити ідеалізацію, ми 

абстрагуємося від умов можливість практичної раціональності»5. 

Отже, підсумовуючи результати нашого аналізу, можна відзначити, що однією з ключових 

тенденцій, притаманних сучасним філософським дискусіям, присвяченим поняттю дії, залишається 

прагнення визначити, чи буде плідним певне «звуження» Геґелевої «філософсько-практичної 

перспективи», тобто чи можна відмовитися від використання в цьому дослідницькому контексті 

метафізичних і онтологічних елементів його вчення. 

Нагадаємо також, що ми запропонували огляд інтерпретативної роботи Піпіна для того, щоб 

продемонструвати можливість досягнення певного теоретичного «компромісу» в зазначеному 

питанні. І американському фахівцю, на наш погляд, цілком вдається намітити обриси такого 

«компромісного підходу», оскільки зберігаючи ключові складові Геґелевого вчення, Піпін наповнює 

 
1 Pippin, R. B. (2008). Hegel’s Practical Philosophy: Rational Agency as Ethical Life. Cambridge: Cambridge 

University Press, 184. 
2 Там само, 183. 
3 Там само, 196. 
4 Там само, 262. 
5 Там само, 265-266. 
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їх новим, «неметафізичним» змістом, але без суттєвої втрати геґелівської системності. Тому, як 

видається, ми маємо достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що цей дослідник дійсно досягає 

певного балансу між історико-філософською вимогою збереження автентичних сенсів класичних 

вчень і необхідністю адаптувати філософію Геґеля під виклики сучасної філософії. На нашу думку, 

інтерпретації Піпіна є блискучим прикладом реактуалізації вчення Геґеля в сучасному дискурсі 

практичної філософії, адже американському досліднику цілком вдалося продуктивно поєднати 

«канонічне» Геґелеве вчення з оригінальним авторським підходом. Завдяки цьому геґелівська 

філософія у викладі Піпіна виглядає такою, що навіть сьогодні здатна сприяти поглибленню нашого 

розуміння феноменів людської свободи, відповідальності, дії, а також допомагати у вирішенні 

пов’язаних із ними практичних проблем. 
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КОНЦЕПЦІЯ АВТОПОЕЗИСУ В ЕНАКТИВІЗМІ 

The article is devoted to the research of the theory of autopoiesis and its correlation with the 
enactive project of perceptual philosophy. The autopoietic theory, founded by U. Maturana and 
F. Varela as an experimental model for explaining the nature of living systems, has gained wide 
popularity and relevance in the scientific community. In particular, the methodology of 
autopoiesis is often applied within cognitive philosophy to explain perceptual mechanisms, in 
addition, the topic is particularly relevant in social philosophy, which explains society within 
autopoietic categories. In addition, the autopoietic organization of the organism has a significant 
impact on current research and development within the field of artificial intelligence. The article 
is part of the complex study made by the author to research the philosophical project of 
enactivism. The purpose of this work is to study the structural characteristics of autopoiesis as a 
system and the interpretation of autopoietic mechanisms of functioning of a living organism. The 
article presents and analyzes the original interpretation of autopoiesis and explains the way in 
which it is possible to apply the autopoietic structure to the perceptual system. Within the 
research the structural elements of autopoiesis were singled out, in particular, it was noted the 
conceptual role of self-reproduction and self-generation for conditioning the characterization of 
the system as autopoietic. The category of closure and autonomy as meaningful characteristics of 
the functioning of autopoiesis are also described and analyzed. In addition, the concept of 
boundaries and the process of forming the boundaries of the autopoietic system was considered. 
The interpretation of the formation of borders made it possible to form a conclusion about the 
boundary as a necessary category to maintain self-identity and preserve the meaningful integrity 
of the system. The article substantiates the proposal to validate the hypothesis of the perceptual 
system as autopoietic. In particular, it was indicated that a correlation of essential features 
of autopoiesis is traced within the cognitive system. 
Keywords: autopoiesis, enactivism, neurophenomenology, perception, consciousness, 
autonomy, self-identity. 

Теорія автопоезису була заснована дослідниками У. Матураною та Ф. Варелою з метою 

пояснення специфічних характеристик живої системи, що здатна підтримувати власну життєдіяльність 

завдяки самопродукуванню та самовідтворенню. Інакше кажучи, автопоетична організація породжує 

себе сама, відтак повністю зникає грань між внутрішнім та зовнішнім, між продуктом і тим, хто його 

породжує. Відпочатково, науковці створювали автопоетичну теорію для розв’язання біологічних та 

нейробіологічних проблем пояснення природи живого організму. Утім, подальший розвиток Ф. Варели 

як філософа-когнітивіста та заснування ним проєкту енактивізму, дозволив переосмислити категорію 

автопоезису з точки зору тлумачення механізмів перцепції та свідомості. 

Особливого розквіту когнітивна теорія автопоезису набула під час роботи Е. Томсона, колеги 

Ф. Варели та за сумісництвом співзасновника енактивізму. У своїй праці “Свідомість у житті: 

біологія, феноменологія та наука про свідомість”1 філософ висвітлює перцептивну складову 

автопоезису, пов’язуючи дану категорію з процесом пізнання, сприйняття та взаємодії з навколишнім 

 
1 Thomson, E. (2010). Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Harvard: Harvard University 

Press, 568. 
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середовищем. Томсон розглядає автопоезис у площині вирішення складної проблеми свідомості та 

прогалини у поясненні. Філософ намагається віднайти відповідь на питання про розрив між пізнанням 

та свідомістю, зокрема ядром проблеми постає розрив між нашим розумінням фізичного світу та 

розумінням свідомості. Томсон розмірковує про те, чи може автопоезис стати ключем до розв’язання 

складної проблеми свідомості? Чи здатна ця категорія стати певним мостом між пізнанням та 

свідомістю? У межах даного дослідження ми спробуємо дослідити концептуальні аспекти 

автопоетичної теорії, з’ясувати ознаки та характеристики автопоетичної системи й розглянемо позиції 

сучасних філософів про валідність автопоезису як методології розв’язання прогалини в поясненні. 

Для початку пропонуємо звернутися до розгляду автопоезису як чистої категорії, щоб з’ясувати 

зміст та сенсотвірний об’єм поняття. Отож, якщо звернутися до етимологічного походження слова 

автопоезис, то з’ясуємо, що з давньогрецької слово позначає “самовідтворення” (з грец. αὐτός – сам, 

ποίησις – створення). Автопоезис використовується Варелою та Матураною на позначення здатності 

до самовідтворення, тобто можливості самоконструювання та створення власних компонентів. 

Можна стверджувати, що автопоезис є певною ознакою, що визначає життя та характеризує живий 

організм. Для більш зручного пояснення даного абстрактного поняття приведемо коротку аналогію, 

яку застосовують творці теорії. Оскільки категорія створювалась в області пояснення 

самоконституційної хімії, науковці наводять приклад клітини, яка самостійно створює власну 

мембрану, без якої вона не могла б існувати. Одразу важливо відзначити, що автопоезис не є 

одиничною ознакою певної живої системи, радше варто говорити про масштабованість даної категорії 

від організму до мережі організмів, які інтеракційно генерують та конституюють один одного. Якщо 

поглянути на дослівне значення автопоезису, то з’ясуємо, що дана категорія позначає певну 

організацію системи процесів по продукуванню компонентів, які, по-перше, генерують процес 

самостворення, шляхом постійних трансформацій та інтеракцій, що конституюють живий організм 

як певну цілісність у зовнішньому просторі. 

Розібравшись із семантичним та концептуальним значенням автопоезису, перейдемо 

до розгляду даної концепції з позиції когнітивної філософії та теорії перцепції. Згідно з постулатами 

Ф. Варели існує обмежений набір ознак, які визначатимуть чи є система автопоетичною. У межах 

даного дослідження, пропонуємо на валідацію гіпотезу про обґрунтування перцептивної системи як 

автопоетичної. Обґрунтування базується на відповідності перцептивної системи наступним ознакам 

автопоетичності: 

A. Система постає мережею, що містить значну кількість елементів, між якими встановлена 

цілісна взаємодія. 

B. У подібній системі елементами постають процеси. 

C. Дані процеси характеризуються якістю самовідтворювального процесу, внаслідок чого, 

в межах системи відбувається перманентний процес самопородження. 

Говорячи про характеристики автопоетичної системи й ознаки, що характерні перцептивним 

механізмам, варто обов’язково зазначити аспект граничності. Згідно з оригінальним тлумаченням 

автопоезису творцями теорії, кордони та межі системи є необхідною складовою, що характеризує 

організм як автопоетичний. 

Додатково до вищезазначених ознак, слід зазначити виключну цінність ознак автономності та 

операційної замкненості системи. Яке значення має операційна замкненість згідно з теорією 

автопоезису? Річ у тім, що формування та функціонування автопоетичної системи в зовнішньому 

середовищі залежить не стільки від екстеріорних впливів, скільки від інтеріорної структури та потреб 

самої системи. Одразу відзначимо, що замкненість тут не вживається у значенні пасивності. Інакше 

кажучи, система здатна активно взаємодіяти з навколишньою реальністю, вдіюватися в неї та 

активувати себе, одночасно залишаючись замкненою, тобто зосередженою на збереженні внутрішніх 

властивостей. Фактично, замкненість автопоетичної системи дозволяє їй ізолювати та зберігати 

власну каузальну структуру. Будь-які зміни в цій структурі можуть бути спричинені лише 

внутрішніми чинниками, оскільки зовнішнє середовище не здатне вплинути на структуру 

автопоетичної організації. 

Формування впливу та, як наслідок, видозмінювання системи відбувається, як правило, 

за законом інваріантності. Це означає, що автопоетична система, маючи незліченну кількість 

різноманітних станів, здатна утримувати та зберігати власний патерн життєвості. Розвиток та 

еволюція автопоетичної системи якраз і пов’язана з певним збільшенням та поглибленням власної 

інваріантності, що забезпечує прогрес системи. 
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Таким чином, ми з’ясували базові характеристики автопоетичної системи, згідно з якими можна 

наділяти визначені організми ознакою автопоетичності. Продовжуючи міркування про обґрунтування 

перцептивної системи як автопоетичної звернімося до розгляду безпосередньої концепції свідомості 

в межах автопоетичної теорії. 

Розгляд свідомості та питання перцепції з точки зору автопоезису варто розглядати з позиції 

визначення, що свідомість є здатністю до оперування динамічною структурою сенсу між тим, хто 

сприймає та зовнішнім середовищем: “Згідно з автопоетичною теорією, ми, люди, називаємо 

свідомість можливістю того, що жива система здатна оперувати власною структурною 

конгруентністю через його медіатора. Цю здатність до структурної конгруентності часто пов’язують 

зі здатністю до адаптації. Слідуючи автопоетичним постулатам, структурна адаптація – це 

відношення структурної відповідності з медіумом, в якому система формує власну ідентичність. 

Зв’язок, який автопоетична теорія встановлює між свідомістю (сприйняттям) та структурною (або 

операційною) конгруентністю можна підсумувати в такому твердженні: процес конгруентності або 

те, що в повсякденному житті ми визначаємо як знання, постає певним видом структурного 

зчеплення. Те, що людина як жива істота продукує структурне зчеплення, постає причиною її 

існування у структурній конгруентності (відповідності) до її медіуму (тобто середовища). Подібний 

процес зчеплення або адаптації постає власне концепцією свідомості”.1 

Підсумовуючи вищезазначену цитату, можна стверджувати, що в межах категоріального 

апарату автопоетичної системи, видається можливим на структурному рівні пояснити джерело 

зародження свідомості та перцепції як механізму. Зважаючи на теоретичні постулати, щодо поведінки 

автопоетичної системи в середовищі та вплив даного середовища на саму систему, можна 

експлікувати інтеракційну природу когнітивної системи та специфіку її взаємодії з реальністю. 

Розмірковуючи над визначенням автопоезису в онтологічній площині, варто відзначити, що 

дана категорія позначає саме мінімальне визначення життя. Інакше кажучи, характеристика системи 

суто як автопоетичної не завжди свідчить про те, що вона є живою. Це пов’язано із тим, що 

автопоезис є мінімально необхідною умовою, щоб визначати організм як живий. Можна 

стверджувати, що така специфікація є проєкцією мінімальної, але досить визначеної сутності 

природи життя. Власне, саму автопоетичну систему варто визначати в координатах далеких від 

визначення рівноваги, адже такій організації радше притаманна дисипативна та спонтанна 

структура, що забезпечує динамічний розвиток мережі систем в самій організації. Додатково, варто 

вказати, що автопоетичні процеси слід тлумачити з позиції автономної процесуальності. Таке 

акцентування є більш коректним, ніж міркування про автопоезис як гомеостатичний стан, пов’язано 

це з тим, що енергетичний та перцептивний обмін системи з навколишнім середовищем 

супроводжується динамічною конотацією процесу. 

Характеризуючи специфічну організаційну структуру автопоезису необхідно зосередитися 

на розгляді двох важливих підкатегорій, що дозволять надалі сформувати категорійний апарат для 

обґрунтування системи перцепції як автопоетичної. Ідеться про категорії збереження та гомеостазу. 

Обидва терміни належить до спільної функціональної площини, хоч і мають розрізнене тлумачення. 

Вони вживаються на позначення того, як автопоетична система у динамічному форматі ініціює та 

зберігає взаємозв’язок із зовнішнім середовищем. Це відбувається завдяки інваріативній, 

компенсаторній структурі, що забезпечує змінну гомеостатичну організацію самої системи та адаптує 

зв’язок цієї системи із навколишньою реальністю: “Гомеостаз позначає існування активних 

організмів, що здатні керувати та контролювати мережу процесів, які конструюють систему. 

Збереження є теоретичною умовою, яка може бути реалізована або не реалізована в активний спосіб. 

Вона лише розрізняє зміни стану без втрати організації або будь-яких дезінтеграційних змін. Якщо 

висловлюватись типовою автопоетичною мовою, то можна сказати, що організація системи 

зберігається до тих пір, поки вона вступає у відносини з навколишнім середовищем. Важливо 

зазначити, що такі відносини не мають впливати на її автопоезис”.2 

Дещо вище ми вже зазначали, що автопоетична система має функцію, що відповідає 

за адаптацію та певну деформацію навколишніх явищ під потреби організму. Власне, адаптивність є 

не лише необхідним механізмом для автопоетичної системи, вона також постає певним рупором 

процесу творення сенсів. Для того, щоб детальніше розібратися з кореляцією між адаптивністю 

 
1 Villalobos, M. (2019). Autopoietic theory, enactivism, and their incommensurable marks of the cognitive. 

Basingstoke: Springer Nature, 5. 
2 Di Paolo, A. (2005). Autopoiesis, adaptivity, teleology, agency. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 4, 433. 
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та роботою над сенсом, звернімося до визначення того, чим постає сама адаптивність, які ознаки вона 

має, та завдяки яким механізмам вона уможливлюється. 

Для початку, варто зазначити, що адаптивність системи можна визначити як певну здатність 

толерувати зміни та нестабільність навколишнього середовища. Адаптивність автопоетичної системи 

постає певним сенсотвірним процесом, який саморегулює стан автопоетичної системи й одночасно 

коригує взаємозв’язок із зовнішньою реальністю. Дана функція дозволяє системі не лише оцінювати 

потенційні зовнішні впливи та деформувати їх, більшою мірою адаптація дозволяє встановлювати та 

визначати причинно-наслідкові зв’язки, на основі яких автопоетична система вибудовує власний 

контекст та забезпечує змістовне підґрунтя процесів самогенерації. Додатково, говорячи про 

адаптивність як ознаку автопоетичної системи, варто відзначити її рекурсивність. Під рекурсивністю 

ми розуміємо здатність адаптивної функції регулювати стани автопоетичної системи з точки зору їх 

наближеності до реалізації адаптивного зворотного зв’язку. У такий спосіб, адаптивність здатна 

оцінювати та вимірювати наскільки зміни, які несе зовнішня реальність можуть нашкодити структурі 

автопоетичної системи. Згідно з описом адаптивної функції, можемо стверджувати, що автопоетична 

система відзначається певною пластичністю та гнучкістю щодо зовнішнього середовища. Попри те, 

що система здатна зберігати власну граничність та селективно обирати явища для взаємодії, вона має 

можливість інтегруватися, або радше інкорпоруватися в навколишнє середовище з метою 

еволюціонування та розвитку системи. 

Фінальний аспект автопоетичної системи, на якому ми маємо зосередитися в рамках даного 

дослідження – це когерентність автопоезису. Дана функція постає активним джерелом взаємодії 

автопоетичної системи та середовища. Разом із цим, когерентність не є локалізованим поняттям, що 

залежить від інших співсумісних чинників організму. Категорія когерентності конструює себе 

самостійно та визначає свою структуру в межах автопоетичної системи. Важливо вказати, що 

критерій когерентності організму, попри свою автономність, все ж послуговується власною 

життєдіяльністю загальним процесам автопоезису. Маніфестація когерентності автопоетичної 

системи була активно впроваджена в межах проєкту натуралізації феноменології Ф. Варели. 

Фактично, в межах нейрофеноменології когерентність постає автопоетичним механізмом, який 

визначає об’єктивний потенціал нейронної мережі. Принцип когерентності покладено в основу 

фундаментального взаємозв’язку організму, його внутрішніх елементів та разом з тим його зв’язків 

із зовнішнім світом. Фактично, дана категорія забезпечує взаємоузгодженість усіх процесів 

автопоетичної системи в темпоральному аспекті. 

Підсумовуючи дослідження теорії автопоезису варто відзначити, що методологічна база 

концепції дозволяє аплікувати підходи тлумачення природи життя не лише в області нейробіології, 

але й в когнітивній філософії та теорії дослідження перцептивних механізмів. Для того, щоб 

підсумувати складові та концептуальні постулати автопоетичної теорії звернімося до цитування 

роботи О. Князевої “Автопоезис думки”: “Основні положення концепції автопоезису перегукуються 

з ідеями, що розвинені в рамках еволюційної епістемології, перш за все К. Лоренцем, Р. Ридлем, 

Ф. Вукетичем: 

1) біологічна обумовленість людського пізнання, когнітивних структур: людина пізнає та її 

здатність пізнавати залежить від її біологічної цілісності; 

2) життя є пізнання: живі системи є когнітивними системами та життя як процес є процесом 

пізнання; 

3) живі системи є автономними, операційно замкненими системами; їх організація має 

циклічний характер; визначальною для такої системи є гомеостатична функція, самопідтримання, 

самовіднесеність; 

4) живі системи – це історичні системи: релевантність їх актуальної поведінки завжди 

визначається минулим досвідом, тобто життя живого містить той наративний аспект, важливість 

якого була пізніше підкреслена у філософії самоорганізації, зокрема Іллею Пригожиним; 

5) відбувається коеволюція автопоетичної системи та її оточення; вони коеволюціонують 

в загальній історичній течії”.1 

Таким чином, автопоезис як концепт містить ряд характеристик, які визначають онтологічний 

статус життєвої системи. Зокрема, в актуальному дослідженні була наведена виключна роль 

автономності, когерентності, адаптивності та цілісності автопоетичної системи. Варто також 

 
1 Князева, Е. (2008). Автопоэзис мысли. Вестник ТГПУ, 1 (75), 48. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 4 2021 

 65 

підкреслити виключну роль процесу самовідтворення та самогенерації, адже саме ці характеристики 

постають визначальними для можливості визначення живого організму автопоетичним. Фактично 

функція репродукції є критерієм мінімальної ознаки позначення організму як живого. 

Додатково до вказаних особливостей, варто також відзначити, що збереження цілісності та 

самототожності є необхідною складовою автопоетичного процесу, адже життєва організація за своїм 

визначенням є направленою на підтримку та утвердження власної ідентичності. Для уможливлення 

процесу підтримки власної ідентичності, автопоетична система залучає механізм граничності, 

завдяки якому вона чітко визначає власні межі, що окреслюють область організму, відбудовуючого 

його від явищ навколишньої реальності. Спираючись на здійснений аналіз, можна стверджувати, що 

автопоезис з необхідністю постає ознакою пізнання та перцепції, адже автопоетичні механізми 

апріорі направлені на здобуття нових перцептивних образів та знань, що стимулюватимуть 

еволюційний розвиток системи. 
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ  

ТА РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ В КАТОЛИЦЬКІЙ ТЕОЛОГІЇ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

The article is devoted to the analysis of the Catholic discourse on tolerance and religious freedom 
within chronological limits of the second half of the 20th – the beginning of the 21st century. It is 
worth noting that we are deliberately narrowing the understanding of the discourse on tolerance. 
The article considers the attitude to the "Other" and, accordingly, tolerance to the "Other" in the 
context of the religious plane. 
The Catholic Church has gone through a difficult historical path of forming an attitude towards the 
"Other". Understanding of tolerance, religious freedom, and reconciliation with pluralism took 
place in the RCC. The views were significantly transformed during the twentieth century and the 
rejection of the "Other" was replaced by the promotion of the ideas of tolerance, the recognition 
of the value of religious freedom, and the right to freedom of conscience. 
The significant transformational process took place during the Second Vatican Council, which 
largely determined the way the church developed in the future. It is reflected in the following 
documents: Declaration on Religious Freedom (Dignitatis humanae), Declaration on the Relation 
of the Church with Non-Christian Religion (Nostra aetate), Pastoral Constitution on the Church in 
the Modern World (Gaudium et Spes). 
The doctrine of tolerance was specifically developed in the works of Popes John Paul II and 
Benedict XVI, and it should be noted that the pontiffs not only resorted to theorizing but also in 
practice demonstrated the implementation of the ideas of love and tolerance at various levels. 
John Paul II combined its consideration with ecumenical unity, as key characteristics such as 
openness and readiness for dialogue, community in search of truth, and justice are inherent in the 
general Christian spirit based on evangelical principles. 
Keywords: Catholic Church, tolerance, religious freedom, Second Vatican Council, theology. 

Постановка проблеми. Толерантність постає як ознака і вимога сучасного світу. Незважаючи 

на ту кризу мультикультуралізму в Європі, про яку говорять вже не одне десятиліття сучасні 

соціологи (наприклад, Хосе Казанова), актуалізація дискурсу толерантності відбулась ще в середині 

ХХ століття, коли стрімкі глобалізаційні тенденції у різних сферах політичного, економічного, 

культурного життя почали розвиватись. Сучасні геополітичні реалії, конфлікти на грунті 

етноконфесійних суперечок, сплеск агресії та екстремізму, активні міграційні процеси та їх наслідки 

надають нових обріїв для осмислення толерантності. 

А після трагічних подій останнього десятиліття дискурс про толерантність набув нових 

аспектів, коли заговорили про межі (або контури) толерантності. І звичайно, що ті суперечки, 

які велись навколо осмислення толерантності у XVIІ в площині «за» або «проти», коли поняття 

тільки входило в інтелектуальний простір Європи (завдяки листу Дж. Локка «Epistola  
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de tolerantia»1, опубліковане 1689) і у сучасному лексиконі було більш близьким до «віротерпимості», 

зовсім по-іншому звучать у ХХ-ХХІ столітті. О. Хома дуже влучно зазначив: «Виникнувши як засіб 

примирення і взаємовизнання ворогуючих конфесій, толерантність з часом перетворилася на один 

з провідних політико-юридичних і моральних принципів»2. 

В англійській літературі фігурують два терміни: «tolerance» і «toleration», що відображають 

смислові варіації понять і українською мовою перекладаються як «толерантність» і «терпимість». 

«Toleration» в найбільш широкому сенсі означає терпимість. А терпимість передбачає миритись 

з існуванням когось або чогось, що доставляє страждання, дискомфорт, або в крайній формі навіть 

викликає огиду. Щодо поняття «tolerance», тобто власне толерантності, то семантика цього поняття 

більш визначена. На рівні загальних тлумачних словників вона визначається як визнання і повага 

до інших поглядів, переконань, традицій, стилів і практик життя без внутрішньої згоди з ними3. 

Метою статті є виявити особливості католицького дискурсу про толерантність та релігійну 

свободу у хронологічних межах – друга половина ХХ-початок ХХІ ст. 

Принагідно варто зауважити, що ми свідомо звужуємо осмислення дискурсу про толерантність. 

Нами буде розглянуто ставлення до «Іншого» і відповідно толерантність до «Іншого» в контексті 

релігійної площини. Тобто, «Інший» – це представник іншого віросповідання чи релігії. Ставлення 

Католицької церкви до політико-ідеологічних систем, соціально-ідеологічних систем і рухів 

(фемінізм), різних сучасних спільнот і того, що позначається викликами модерності, залишається поза 

нашою увагою і вимагає окремого дослідження. 

Методи дослідження. В основі методології даного дослідження герменевтичний метод, 

оскільки опрацювання текстів енциклік, документів Католицької церкви та інших теологічних праць 

вимагають розуміння засадничих смислів та понять та їх подальших теологічних інтерпретацій. 

Важливим також стало застосування порівняльного (компаративного) аналізу, для співставлення 

поглядів та концепцій, що представлені в різних документах та енцикліках і різні хронологічні 

періоди, щоб відслідкувати трансформації. 

Виклад основного матеріалу та результатів дослідження. Католицька церква пройшла 

складний історичний шлях формування ставлення до «Іншого». Розуміння терпимості, толерантності, 

релігійної свободи і примирення з плюралізмом проходили своє становлення і прийняття в РКЦ. 

Відомі приклади, коли у вченнях пап римських різко засуджувалось переконання, що держава 

не має права придушувати публічну єресь і що право на істину і право на помилку є рівнозначними, 

що фактично означає утвердження релігійної свободи4. Наприклад, папа Пій VII (1800 – 1823 рр.) 

називає цей принцип «катастрофічним і єресь завжди треба піддавати критиці» (letter 

to Mgr. De Boulogne5); папа Григорій XVI засудив його як «божевілля» (Mirari vos (On Liberalism and 

Religious Indifferentism) енцикліка 1832); папа Пій IX назвав його «жахливою помилкою» (Qui Pluribus 

(On Faith And Religion), енцикліка 1846), «найбільш згубним для католицької церкви, і для порятунку 

душ» (Quanta cura, 1864); тим, що буде «розбещувати нрави і уми людей» (Syllabus of Error6, 1864); 

папа Лев XIII назвав це «суспільним злочином» (Immortale Dei, 1885), тим, що «суперечить здоровому 

глузду» (Libertas, 1888). 

Варто вказати, що погляди значним чином трансформувались протягом ХХ ст. і неприйняття 

«Іншого» змінилось на пропагування ідей толерантності, визнання цінності релігійної свободи і права 

на свободу совісті. Тому власне, ми і звертаємось до другої половини ХХ століття, коли після 

ІІ Ватиканського собору відбулись значні трансформаційні процеси, що в значній мірі і визначило 

шлях розвитку церкви в подальшому. 

 
1 Locke, J. (1968). Epistola de Tolerantia, A Letter on Toleration Hardcover. Clarendon, 216. 
2 Хома, О. (2011). Философские культуры: терпимость, толерантность и признание. Вопросы философии 

<http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=52> (2021, листопад, 10). 
3 Малахова, О. (2010). Философия толерантности в контексте межконфессионального диалога. Среднерусский 

вестник общественных наук <https://kai.ru/documents/10181/857823/tolerance.pdf/be2d3a75-1704-4322-bc6e-

31e20a195768> (2021, листопад, 10). 
4 Apologia pro Marcel Lefebvre (2021). Appendix IV Archbishop Lefebvre and Religious Liberty. SSPX Society 

of Saint Pius X <https://www.sspxasia.com/Documents/Archbishop-Lefebvre/Apologia/Vol_one/Appendix_IV.htm> 

(2021, листопад, 10). 
5 Daly, J. S. (transl.) (1814). Brief of Pope Pius VII to Mgr. Boulogne. Bishop of Troyes (29 April 1814). Scribd 

<https://www.scribd.com/document/146330786/Post-Tam-Diuturnas> (2021, листопад, 10). 
6 Pius IX (1864). The Syllabus Of Errors. Papalencyclicals <https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9syll.htm> 

(2021, листопад, 10). 
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Католицька думка в ХХ-ХХІ ст. представлена: 1. офіційною позицією (що відображається 

у офіційних документах церкви: документи ІІ Ватиканського собору, енцикліки пап римських, булли, 

послання, листи, промови). 2. теологічними розробками деяких католицьких теоретиків. Окремо 

виділяємо католицьку теологію, адже після ІІ Ватиканського собору, коли неотомізм став офіційною 

доктриною РКЦ (А.Н. Красніков «перед католицькими філософами і теологами вже не поставало 

питання, чи припустимі зміни в мові, стилі, проблематиці і методах класичного томізму, який 

відродився в кінці XIX ст. у формі неотомізму і був визнаний «офіційною доктриною» римсько-

католицької церкви»1) в католицькому середовищі працювали теологи і філософи, які не представляли 

цієї офіційної доктрини церкви, але загалом залишались в руслі католицької філософії і теології. 

Офіційна позиція РКЦ розглядатиметься нами і контексті аналізу документів, прийнятих 

ІІ Ватиканським собором, а саме: Декларація про релігійну свободу (Dignitatis humanae (Гідність 

людської особистості); Декларація «Nostra aetate» («Про ставлення церкви до нехристиянських 

релігій»); Пастирська Конституція про Церкву у сучасному світі «Gaudium et Spes». 

Декларація «Dignitatis humanae»2 стала ключовим документом в питанні формування погляду 

Католицької церкви на релігійну свободу. Прийняттю декларації передували обговорення та палкі 

дискусії, адже однозначності у трактуваннях в передсоборовий час у теологічних колах не було. Та і 

протягом собору текст зазнавав значних допрацювань, відомо про п’ять різних версій цього 

документу до його утвердження. Найбільш дискусійним було саме визначення релігійної свободи, яке 

інтерпретувалось як позитивне право, чи як і позитивне і негативне право. Однак найважливішим є 

факт прийняття цієї Декларації, оскільки у ній обґрунтовується принцип релігійної свободи як 

основної фундаментальної цінності людської особистості. «Людська особистість має право 

на релігійну свободу. Ця свобода полягає в тому, що всі люди повинні бути вільні від примусу з боку 

як окремих осіб, так і соціальних груп, а також якої б то не було людської влади, щоб завдяки цьому 

в релігійних питаннях нікого не змушували діяти проти своєї совісті і не перешкоджали діяти 

в належних межах згідно своєї совісті: як у приватному, так і в суспільному житті, як поодинці, 

так і в співтоваристві з іншими людьми»3. Хіба ж визнання права особистості на самовизначення 

ціннісно-світоглядній сфері не передбачає толерантності до того плюралізму та альтернатив, які 

постають як необхідна умова реалізації права на релігійну свободу. Передумови релігійної свободи 

теж обумовлюються документом. Право вибору завжди передбачає відповідальність, права і 

обов’язки: «Користуючись свободою, необхідно дотримуватися морального принципу особистої і 

соціальної відповідальності: у здійсненні своїх прав окремі люди і соціальні групи по моральному 

закону зобов’язані рахуватися і з правами інших осіб, і зі своїми обов’язками по відношенню 

до інших осіб, і з загальним благом»4. Чіткі юридичні гарантії забезпечують здійснення в суспільстві 

релігійної свободи і постають умовою миру і злагод: «Тому для того, щоб в роді людському 

встановилися і зміцнилися мирні відносини і злагода, потрібно, щоб релігійна свобода була всюди 

огороджена дієвим юридичним захистом і щоб дотримувалися вищі обов’язки і права людей»5 

Шляхи до діалогу з людьми інших релігій (індуїзм, буддизм, іслам, іудаїзм), визнання їх 

цінності отримали у католиків вирішальний імпульс у декларації «Nostra aetate»6. Толерантність 

передбачає визнання цінності, святості інших релігій. «Також і інші релігії намагаються, кожна 

на свій лад, йти назустріч людському серцю, пропонуючи «шляхи», що містять в собі вчення, правила 

життя, і священні обряди. Католицька Церква не відкидає в цих релігіях нічого, що є істинним і 

святим. З щирою повагою вона розглядає ці способи поведінки і життя, ці заповіді і навчання, які, 

хоч і відрізняються в багатьох аспектах від тих, яких вона дотримується і які вона сповідує, тим 

не менш, найчастіше приносять промінь Істини, що просвіщає всіх людей»7. Тим самим характер 

діалогу описується як спроба розуміючого проникнення в цінності та історичні даності релігій. 

 
1 Красников, А. (2002). Б. Лонерган: программа обновления католической теологии. Религиоведение, 2, 84. 
2 Vatican.Va (1965). Declaration on Religious Freedom Dignitatis humanae <https://www.vatican.va/archive/ 

hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html>  

(2021, листопад, 10). 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
6 Vatican.Va (1965). Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions Nostra aetate 

<https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html> 

(2021, листопад, 10). 
7 Там само. 
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Конституція «Gaudium et Spes» була спрямована «не тільки до синів і дочок Церкви і не до одних 

лише тих, хто вимовляє ім’я Христа, але до всі людей»1. Це була нова формула католицизму, яка 

згодом буде повторена в інших енцикліках, а що ще важливіше – в роботах окремих католицьких 

мислителів і діячів. Фактично ця формула свідчила про те, що церква знаходиться на службі не просто 

у людини-католика або людини-християнина, а людини взагалі, людини в планетарному масштабі. 

Іншими словами, католицька церква «пропонує людству щире співробітництво». Таким чином, 

проблема діалогу та пов’язані з ним питання толерантності виходять на перший план. 

Особливого розвитку вчення про толерантність набуло у працях папи Івана Павла ІІ, і варто 

вказати, що понтифік не тільки вдавався до теоретизування, а радше в практичній площині своїми 

вчинками демонстрував втілення ідей любові і толерантності на різних рівнях. 

Іван Павло II особливо зупиняється на питанні різноманітності, як важливому факторі 

сучасного існування. Різноманітність культур і традицій різних народів і необхідність поважати і 

враховувати їх в християнській місії – одна з найважливіших тем всього його понтифікату. 

Іван Павло II багато зробив для утвердження принципів релігійної свободи. Уже в енцикліці 

«Redemptor Hominis» (Відкупитель людини, 1979 р.) підкреслювалося, що «принцип релігійної 

свободи та свободи совісті не тільки входить до переліку прав людини, визнаних за всіма людьми, але 

і займає в ньому ключову позицію»2. Серед інших документів, де підіймаються ці питання варто 

вказати «Dives in Misericordia» (Бог, багатий милосердям, 1980), «Sollicitudo rei socialis» (Турбота 

про соціальну дійсність, 1988), «Ut Unum Sint» (Щоб були одно, 1995). 

Аналізуючи особливості реалізації толерантності в сучасному світі, Іван Павло ІІ поєднував 

розгляд її з екуменічною єдністю, оскільки такі ключові характеристики, як відкритість і готовність 

до діалогу, спільність у пошуках правди і справедливості притаманні у повноті своїй загалом 

християнському духу, що базований на євангельських засадах. У пошуках спільних цінностей, що 

постає як запорука єдності, Іван Павло ІІ вбачав необхідними ґрунтовну роботу, спрямовану на взаємне 

пізнання церков, оскільки саме таким шляхом пізнання можна усунути перешкоди на шляху єднання. 

Важливо підкреслити, що схвалюючи та заохочуючи пізнання поглядів, ідей та цінностей Іншого, 

понтифік наполягав на необхідності збереження власної ідентичності та переконань. Пізнання і 

розуміння системи поглядів іншої людини має стати підґрунтям толерантності і прийняття її. 

Наступник Івана Павла ІІ папа Бенедикт XVI (2005-2013) не оминув увагою тему толерантності 

та свободи совісті. Однак, він звертався до неї ще і до сходження на папський престол. В цьому 

аспекті варто згадати працю Йозефа Ратцингера «Віра – Істина – Толерантність: християнська віра і 

світові релігії»3. Праця має апологетичний характер, що зрозуміло, оскільки авторство належить 

католицькому теологу, тому власне вихідна позиція і основоположне завдання є обґрунтування 

істинності християнської віри. Ключовою постає тріада понять «віра», «істина» та «універсальність», 

які перебувають у неодмінному зв’язку. Методологічний принцип, який лежить в основі 

апологетичної позиції автора, полягає в розгляді ставлення християнства до інших релігій. Бенедикт 

XVI вважає, що релігія Старого Завіту і до певної міри інші релігії також стали передвісниками 

християнства, оскільки вони містять засадничі моменти, які в повній мірі актуалізуються та 

розкриваються у євангельській істині. Автор вибудовує аргументацію таким чином, що також 

подібним чином розглядає і інші духовні, культурні та філософські феномени. «Через всі культури 

червоною ниткою проходить розуміння спрямованості людини до Бога ... усвідомлення гріха, 

покаяння і прощення, усвідомлення спільності з Богом ... і, нарешті, прийняття основних моральних 

встановлень, як вони оформлені в Декалозі»4. 

Цей принцип, який автор називає принципом інклюзивності, стає універсальною установкою 

у формуванні ставлення до Іншого. І саме через нього розглядається тема толерантності 

у Бенедикта XVI, оскільки передбачається не зовнішнє, а внутрішнє устремління побачити в Іншому 

 
1 Vatican.Va (1965). Pastoral Constitution on the Church in the Modern World «Gaudium et spes» 

<https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_ 

gaudium-et-spes_en.html> (2021, листопад, 10). 
2 John Paul II (1979). Encyclical Letter «Redemptor Hominis». Vatican.Va <https://www.vatican.va/content/  

john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html> (2021, листопад, 10). 
3 Ratzinger, J. (2003). Glaube – Wahrheit – Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen.  

Freiburg: Hardcover-Herder. 
4 Ратцингер, И. (2007). Вера – Истина – Толерантность. Христианство и мировые религии. Москва: 

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 367 <http://surl.li/aoxpg //> (2021, листопад, 10). 
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ту спорідненість, яка єднає. Ця спорідненість стає наслідком усвідомлення витокової спільності, 

що забезпечує діалогічність та убезпечує від протистоянь і конфліктів. 

Вдаючись до осмислення загроз і небезпек сучасного суспільства, автор аналізує 

релігійний релятивізм, який утверджує еквівалентність всіх релігій та тим самим нівелює ідею 

зв’язку людини з абсолютним буттям, оскільки релігії та віри в такому розумінні постають лише 

частковими та нецілісними у відображенні повноти Божественної реальності, що є недоступною 

для людського пізнання. 

Такому релятивізму автор протиставляє «потенційну універсальність» культури, що в діалозі і 

взаємозв’язках елементів тяжіє до єдності. При цьому різні елементи цієї системи відіграють різну 

роль, володіють своєї значимістю і не є рівноцінними та еквівалентними, що постає результатом 

вихідної апологетичної установки автора. Тому весь процес, як пояснює Бенедикт XVI, загалом 

орієнтований і тяжіє до християнства і Христа. Така позиція, при поверхневому погляді на концепцію 

автора, слабко узгоджується з толерантністю, оскільки обґрунтування виключного володіння 

християнством абсолютною істиною може передбачати нетерпиме ставлення до інших релігій1. 

Однак принцип інклюзивності урівноважує позицію автора і дозволяє йому аргументувати 

необхідність толерантного ставлення до інших релігій та духовних і культурних феноменів, оскільки 

витоково вони пов’язані. 

Звертаючись до осмислення підстав для толерантного ставлення до інших релігій, Бенедикт 

XVI віднаходить їх у основоположних засадах християнства і особливо у євангельській установці, що 

«Бог є любов» (1 Ів 4: 8). «Істина і любов – ідентичні. Ця фраза – якщо взяти її в усій повноті – являє 

собою вищу гарантію толерантності»2. 

В такому ключі розвиватиме свої ідеї Бенедикт XVI вже будучи понтифіком у своїх енцикліках 

«Deus Caritas Est» (Бог є Любов, 2005)3 та «Caritas in Veritate» (Милосердя в істині, 2009)4, де 

Любов постулюється фундаментальним принципом соціального вчення Католицької церкви загалом, 

і основою будь-яких відносин на різних рівнях зокрема. Важливо підкреслити, що папа, розглядаючи 

любов автентичним проявом людяності і основою людських стосунків, пов’язує її з Істиною, яка 

оформлює діалог, спілкування і єдність та дозволяє долати рамки культурної та історичної 

обумовленості. 

Принцип «Caritas in veritate», навколо якого будується соціальне вчення Католицької церкви, 

набуває свого втілення через моральні дії. І автор пов’язує любов зі справедливістю, зазначаючи, що 

Любов вище справедливості, тому що любити – означає дарувати, віддавати щось «своє» іншому; але 

любов ніколи не буває без справедливості. 

Висновки. Протягом другої половини ХІХ – початку ХХ століття Католицька церква 

продемонструвала значні внутрішні трансформаційні процеси, які стосувались як зміни 

позиціонування церкви, так і переосмислення важливих концептів та понять, серед яких вагоме місце 

займають питання толерантності та релігійної свободи. ІІ Ватиканський собор став переломним, 

оскільки саме на ньому були прийняті низка документів, які засвідчили включення релігійної свободи 

та толерантності як цінностей сучасного світу на порядок денний в житті церкви. Концептуалізація 

цих понять відбулась у теологічних доробках папи Івана Павла ІІ та Бенедикта ХVI, які продовжили 

лінію «Аджорнаменто» в церкві та впроваджували у практики Католицької церкви ті нововведення, 

які були прийняті на соборі. 
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However, the influence of traditional ethics is far-reaching. Women are not allowed to 
participate in politics, which makes them lack of initiative in striving for rights. Under the 
influence of traditional ideas such as men in charge of the outside, women in charge of the 
inside, good wives and good mothers, over time, women have become men ’s economic 
dependence, and then become personal dependence. The idea of son preference affects 
women’s education. In addition, the spread of modern hedonism and money worship leads to 
changes in women’s economic, marriage and learning concepts, which makes Chinese women, 
At least some Chinese women leave the impression of money worship women, secular and 
superficial, which seriously affects the improvement of women’s social status. 
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Introduction 

Looking back at the history of China, the social status of women can be roughly divided into three 

stages: the first stage – the matriarchal period of primitive society, where women are relatively respected by 

men; the second stage – traditional society (middle-late primitive society, slave society and feudal society), 

male superiority, women are vassals of men; third stage, modern civilized society, men and women strive for 

equality. The May Fourth Movement in China in 1919 allowed women to truly awaken. The activities that 

banned women from entering educational institutions were canceled, the number of girls’ schools gradually 

increased and women were freed. Since the founding of the PRC, the position of women in politics, family 

and employment has improved significantly. Politically, China has passed a number of laws to protect the 

participation of women in politics. These ever-improving policies and laws have made it legal for women to 

participate in politics. By fulfilling their responsibilities, women are given more rights. What is encouraging 

is that women’s awareness and ability to participate in politics has also increased, and more and more 

powerful women are appearing in the public eye. As for the family, the data obtained in the second stage of 

the study of the social status of Chinese women show that 40% of husbands have more real power in the 

family, about 40% of couples have equal rights and responsibilities in the family, and 20% of wives have 

more power. In other words, 60% of wives share real power in the family (71% in cities and 56% in rural 

areas)1. This was not possible before the founding of the PRC. This data also changes. In the long term, 

 
1 National Bureau of Statistics (2021). Main data report of the second sampling survey on the social status of Chinese 

women .<http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/qttjgb/qgqttjgb/200203/t20020331_30606.html> (2021, November, 12). 
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the number of women who share real power in the family will only increase. In terms of employment, with the 

development of China’s economy, politics and culture, the position of women in employment has improved 

significantly. The employment opportunities for women, the scale of employment and the number of jobs are 

all moving closer to men. 

Huang Jie1 starts with biological factors and analyzes the physical and psychological differences 

between men and women; Then with social factors in order to analyze the influence of the history, economy, 

politics and culture of China on the formation of gender status differences and understanding the reasons for 

the formation of status differences between men and women in China. Yang Yiying2 examines women’s 

entrepreneurial intentions as an object of research and examines the influence of four influencing factors: 

gender role, personal characteristics, entrepreneurial environment and interpersonal connections on women’s 

entrepreneurial intentions. Zhang Xia and Ru Xue3 analyzed the impact of productivity, systems, ideas and 

culture on women’s economic status in terms of historical change. They believe that the key to improving the 

economic status of Chinese women is to eliminate gender differences in productivity and then related social 

and value systems. Li Guimei and Ouyang Zhuolin4 examined the general state of family virtues, professional 

ethics, social ethics, and female morality in contemporary Chinese women from an ethical point of view. 

Research shows that the moral status of Chinese women is generally good. 

However, discrimination against women still exists in society. This article analyzes the reasons for this 

phenomenon: 

1. Chinese and Western ideological factors 

1.1 The Deep Influence of Traditional Ethics 

In the traditional Chinese system of ideas about gender roles, patriarchy has always been at the center 

of attention. The patriarchal ruling culture under patriarchy determines the subordinate status of women. 

Women have no independent personality and dignity, no self-awareness, and it is impossible to create their 

own value system. The image of a woman is not simply determined from birth, but is more developed in 

accordance with the needs and standards of men under patriarchal rule. They formulate ethical norms for 

women running in the whole society, and require women’s development from the subconscious, acquired 

education, social moral requirements and legal provisions. In fact, these traditional feudal dogmas are tools 

that restrict women’s development in a patriarchal society. They not only destroy women’s physical 

development, but also psychologically destroy women’s awakening of self-consciousness, deprive women of 

their human rights, and limit the development of women’s overall quality, what is more serious is that 

women’s expectations and requirements for success in society are also diluted and ignored. In order to 

consolidate the rule of men’s power, they have always advocated that women should obey the laws of heaven 

(Ancient Chinese philosophy terms. Materialism believes that the laws of the heaven are an objective law of 

nature, its development and change. Idealism believes that the laws of heaven are an expression of the will 

of God and a sign of good luck and bad luck.) be tender like water, strong men and weak women, which are 

the shackles of traditional culture accumulated in women’s ideology over a long period of time and have 

a far-reaching impact on their real life. 

1.1.1 Women shall not participate in politics 

Although women in modern China are more concerned about public affairs and their ability 

to participate in politics is higher than before, the degree of women’s direct participation in decision-

making is still not high. Women are not allowed to participate in politics, "there is no woman above the 

court", women do not have the right to speak for themselves, and the influence of traditional ideas still 

exists, which makes Chinese women not invest enough energy in participating in and discussing politics, 

have not enough enthusiasm for participating in and discussing politics, and it is more difficult for women 

to take the road of participating in and discussing politics than men. The tendency of masculinity is still 

obvious in public decision-making. In China’s history, women have been excluded from the political power 

for a long time and have no opportunity to participate in the political power, which makes them lack 

of initiative in striving for rights. 

 

 
1 黄洁 (2020).我国男女两性的差异性分析. 三峡大学学报(人文社会科学版), S1,10-14. 
2 杨易莹 (2018).女性创业意向及其影响因素实证研究(硕士学位论文,西南交通大学

<https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201802&filename=1018977032.nh> (2021, November, 12). 
3 张霞 & 茹雪 (2017).中国女性经济地位的历史演进及其当代启示. 福建论坛(人文社会科学版), 09, 166-173. 
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1.1.2 Male is in charge of external affairs and female is in charge of internal affairs 

Women are an important driving force for economic construction and social civilization. In terms of 

human attributes, they should have the same independent economic ability and competitiveness as men, and 

should enjoy the same employment opportunities and equal pay for equal work as men. With the rapid 

development of China’s economy, women can be seen everywhere, whether it be in the service industry or 

in the high-tech industry, whether it is mental labor or manual labor, women’s participation is very high. 

However, due to the long-term influence of the idea of "men in charge of the outside, women in charge of the 

inside"1, it seems natural for men to work outside to support their families, women to teach their husband and 

children at home, and good internal help as husbands. Therefore, in the process of women’s employment, on 

the one hand, women lack enough entrepreneurial courage and can only rely on policies or other means to 

promote employment. On the other hand, employers are also influenced by traditional ideas. Many still can 

not treat female workers fairly and do not give fair competition opportunities. The internal and external 

division of labor between men and women seems very natural. In fact, over time, women have become men’s 

economic dependence, and then become personal dependence. 

1.1.3 Valuing men and despising women 

In the traditional thought, the requirements for women are more moral and do not advocate women’s 

education. "A mediocre woman is virtuous.2" In addition, due to the influence of patriarchal ideology in 

feudal society, women are not allowed to attend private schools. Only a small number of girls from a noble 

family or a literary family can touch books, so the general level of education of women is quite low. Until 

now, compulsory nine-year education has been popularized in large rural areas, but parents still pay more 

attention to sons than daughters. They don’t want to coach their daughters. Women come to school late or 

drop out to help when they are busy working on the farm. Some female students work hard and finally go to 

college. They also give up the opportunity to continue their studies because of their brother. 

1.1.4 A virtuous wife and loving mother 

Influenced by traditional cultural education, the idea of "breadwinning men and homemaking women 

" continues to influence women’s choice and social role-playing. Traditional ethical standards require a 

woman to play the role of a virtuous spouse and loving mother in a family, when a woman is not married 

she must live for a father; when she gets married, she must live for her husband; Once she is widowed, she 

must live for the sake of her children and serve family members instead of actively engaging in social 

production activities. This kind of thought makes modern Chinese women not have enough confidence and 

courage in the face of the opportunity to freely explore their career. When facing the choice of career, love 

and marriage, most women will still choose love and marriage. Traditional gender culture is one of the 

main means of social formation. Traditional Chinese gender culture, such as the "three obediences and the 

four virtues3" (three obediences: in ancient China a woman was required to obey her father before marriage, 

and her husband during married life and her sons in widowhood and four virtues: fidelity, physical charm, 

propriety in speech and efficiency in needle work), "three cardinal principles and five permanent 

principles4" (three cardinal principles: the absolute power of the sovereign over the subject, the father over 

the son, the husband over the wife – the ethical norms of old China; five constant principles: philanthropy 

and justice, ritual, knowledge, and loyalty) ignores women’s own potential and deprives them of the right 

to achieve the realization of social values. 

Looking at the impact of traditional ethics on women, we can see that women’s rights are vetoed by 

the power of a patriarchal society. The rule of a patriarchal society is deeply rooted in China and has far-

reaching influence. She penetrates deeply into social ideology and influences the development of Chinese 

women and the improvement of their social status. 

1.2 Spread of hedonism and money worship 

Everyone knows what happiness is, and only a person himself can judge whether he is happy or 

suffering. Jeremy Bentham believes that “pursuing happiness and avoiding suffering5” is an inevitable human 

tendency. This constitutes his principle of self-interest choice and the principle of happiness maximization 

based on self-interest choice. The maximization of happiness is also the judgment standard of good and evil 

 
1 张建平 (2010). 中国 “男主外, 女主内” 的刻板印象探析 – – 基于社会性别视角. 法制与社会, 17 (200), 1009-0592. 
2 李海燕 (2008). 《中国女子教育史》. 图书馆杂志, 27 (2), 89-91. 
3 杨维中 (2001). 论 “三从四德” 的伦理学内涵及其历史局限性. 华夏文化, 2. 
4 魏敏, & 彭丹琴 (2014). 浅析朱熹的 “三纲五常” 思想. 法制与社会, 6. 
5 钟小燕 (2014). 试论边沁功利主义的当代政治伦理价值. 中共四川省委党校学报, 3, 49-52. 



EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE • Volume 7 Issue 4 2021 

 75 

morality. The behavior that can bring happiness to people is good and moral. On the contrary, it is evil and 

immoral. Since foreign western thoughts have penetrated into China’s national consciousness with China’s 

economic and social development, Western utilitarianism, money worship and hedonism have the soil for 

breeding and development in the process of establishing and perfecting China’s market economic system. 

The period of rapid economic development is also a period of great changes and collisions in people’s 

ideology. In recent years, Chinese people’s enthusiasm for money has increased significantly compared with 

the past, which also leads to changes in women’s economic, marriage and learning concepts, which is easy 

to lead to ideological corruption. In traditional marriages, the standard for choosing a spouse is attention to 

the status of the family and the same social status and origin. All this is done by the parents and the 

matchmaker. The attitude of women is not that important. However, nowadays women are free to choose 

their spouses, the lifestyle they want, they can choose to be a strong woman, a housewife, or both. With socio-

economic development, women are no longer invisible girls who stay at home. More realistic factors make 

them more and more aware of the gap between reality and dreams. 

1.2.1 Hedonism and money worship erode women’s self-esteem 

Without traditional shackles, women can choose a free and open lifestyle that requires material as a 

basis. People are no longer satisfied with basic necessities of life such as food, clothing, shelter and 

transportation. More and more people value quality of life and lead a luxurious life. Such changes have led 

to the fact that Chinese women, at least a certain part of Chinese women, have lost the traditional wise and 

virtuous image in the hearts of people, leaving a secular and superficial impression of worshiping money. 

Because of great material desires, many women lose themselves. They can pay bribes, do erotic deals to get 

a good job and a life. 

1.2.2 Hedonism and money worship affect women’s marriage choice 

With the development of society, the concept of marriage and love is becoming more and more free. 

The economic foundation has increasingly become an important factor for both marriage and love. The 

position of money in people’s mind and social life is becoming more and more important. Women’s choice 

of love, not only put aside the marriage restrictions of "parents’ orders and matchmakers’ words1" under the 

constraints of traditional morality, but also pay more pragmatic attention to each other’s material conditions, 

occupation and background. Money worship is on the rise, and some women fall into the misunderstanding 

of marriage and love. From the perspective of people’s own development, money worship is not in line with 

people’s all-round development and sometimes hinders it. A woman’s value choice in the concept of marriage 

and love primarily reflects an improvement in women’s independence and autonomy. This deserves 

recognition, but it is more important to see that the mistress "Little San (mistress)" was rejected and shameless 

from the very beginning, and now very many women prefer not to have morality, but only material pleasures. 

This is not only a unilateral reason for women, but also a distortion of social values, which is caused by the 

pressure of modern life, the lack of social supervision Moral dereliction of duty in media communication and 

women’s limited level of education. 

Simone Beauvoir said: “attachment is the misfortune that weighs on most women. No matter whether 

she can’t bear it or take it easy, or even enjoy herself, it is ultimately the misfortune of women. 2" Women 

yearn for material things and want a beautiful life, but they relax their efforts and struggles. They simply want 

to rely on their physical strengths, such as looks and youthfulness, to gain the rights and wealth they need. In 

order to satisfy their material needs, they give up their responsibilities and morals and do not hesitate to 

destroy other people’s marriages and families, leading to family fragmentation. All this significantly reduced 

the recognition of some women in society and became an obstacle to improving the social status of women. 

1.2.3 Hedonism and money worship affect women’s concept of learning 

The distorted concept of marriage and love and the breeding of hedonism and money worship will also 

affect women’s autonomy and enthusiasm in receiving education, and return to the past thinking. Learning 

well is not as good as marrying well, which will lead to fewer women taking the initiative to receive high-

level education. When the hardships of their own efforts are compared with the material enjoyment quickly 

obtained by other women through climbing and other means, once the gap is formed, it will affect more 

women’s self-confidence and their determination to work hard. 

In particular, when women reach a certain age due to nine years of compulsory education in China, 

plus three years of high school and four years of university studies, if women want to continue their further 

 
1 安云凤 (2005). 中国传统婚姻与性道德论析. 道德与文明, 3, 49. 
2 西蒙 (1986). 波伏娃. 第二性.湖南文艺出版社年版，第58页. 
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study, their time to enter society will be delayed. In the face of the emergence of the problem of "leftover 

women" in society, will women still have enough courage and determination to stick to it in the process of 

education? Will women’s desire to strengthen their self-cultivation and improve their knowledge be affected 

by material factors in reality? Even if you have a firm self-awareness and principle of material desire, do you 

really care about becoming a "leftover woman" in the face of marital problems? Once the whole social 

atmosphere is formed, the improvement of women’s social status has to be affected and restricted. 

2 Own factors of women 

2.1 There are large differences in women’s independent awareness of the pursuit of happiness. 

According to Marx’s classical thought about class formation, class formation is divided into two 

classes: a class in itself and a class for itself1. When members of a class are in only one economic status and 

lead a similar lifestyle, but are not aware of their status and identity, this shows that they are only at the stage 

of a class in themselves; When they realized their own class interests through organized class struggle, they 

became a class for themselves. 

It seems that women are neither in the class stage in themselves, nor in the class stage for themselves. 

Their own social status and happiness must be achieved through their own efforts. What should women 

pursue happiness? For example, Aristotle mentioned the external good causes of happy life: external good, 

body good and soul good2. Happy life should pursue the harmonious unity of material and spirit. After 

suppression and control for over two thousand years, women should experience the happiness of freedom and 

become a subject with an independent personality, freedom, self-confidence, respect, equality and care. 

A happy life depends on ourselves, from a change of consciousness to the courage to innovate and practice. 

However, perhaps it has been suppressed for too long and has been used to a life mode. Women’s pursuit 

of happiness still stays on the perfection of marriage and family. 

2.2 Influence of female physiological characteristics 

Women’s own physiological characteristics have obvious influences on their economic autonomy, 

political participation, social role-playing, marriage and love beliefs, and lifestyle. 

2.2.1 Poor physical strength of female affects their employment. 

Females are physiologically different from males, and they are born with a mission to reproduce. 

Especially in traditional thinking, women should take care of their husbands and educate children, and devote 

themselves to one [husband] for the rest of their lives. 

The long-term loss of an independent personality made women psychologically rely on men. 

The physiological characteristics of women determine that women are inferior to men in physical strength. 

Faced with women looking for work in the labor market, employers often provide men with more 

opportunities, because women have not only menstruation, but also maternity leave, etc. Women’s own 

physiological characteristics have a large impact on their employment. In the employment process, a large 

number of employers continue to face discrimination on the basis of gender. For women job seekers, most of 

them get rejected by companies on covert conditions, and some explicitly state that only men are required. In 

the process of rapid economic development, any enterprise seeks to make a profit, allocate resources, seek 

income and reduce costs. Thus, the physiological characteristics of women allow them to increase the burden 

on the enterprise and increase the cost of operating the enterprise. In addition, with the current distribution of 

the industrial structure in China, the service sector has not surpassed the primary and secondary industries, 

and manual labor in manufacturing is still very important. Consequently, women’s own physiology will still 

affect their employment. 

3. Women strive more for a stable life and lack creativity. 

If women want to obtain more and better social materials, in addition to their own development, or 

through their own efforts of mental and physical work, the faster is through successful men. Finding 

a wealthy, powerful, or influential male partner directly can not only fulfill a woman’s natural mission, but 

also enable women to quickly enter luxurious life. At least in the current situation, when social and 

economic development is of paramount importance, many women have such a mentality, which has led to 

the emergence of an increasing number of mistresses in society, and the behavior of keeping mistresses 

has been regarded as a "phenomenon of social moral corruption" from the beginning to now. Moreover, 

taking into account the development of human rights in the recently announced interpretation 

 
1 李培林 (2005). 社会冲突与阶级意识 – – 当代中国社会矛盾研究. 社会, 25 (1), 7. 
2 Валиахметов, И. З. (2021). По страницам «Никомаховой этики» Аристотеля. In: Инновационные процессы 

в науке и технике XXI века (pp. 7-11). 
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of the New Law on Marriage, Section 25 states that “Children born out of wedlock enjoy the same rights 

as children born in wedlock and no one is allowed to harm or discriminate1” ... The announcement of the 

new rules not only strengthens the protection of children, but also removes anxiety for the mistress in one 

aspect. Numerous examples of successful mistresses, as a rule, induce women who do not have a full 

personality or do not have sufficient independence, to a greater extent to use the natural physiological 

factors of women in search of advantages for them, which does not contribute to an improvement in the 

general social status of women. 

In the current social life of Chinese women, from some behaviors and choices, we can still find that 

they are deeply influenced by our traditional culture. For example, women are willing to return to their 

families as full-time wives to fully support their husbands’ careers outside the home. Although the law 

stipulates that men and women are equal, women and men share the benefits of development, the scope of 

women’s expression has also expanded, and girls receive the same education as boys, in terms of 

employment, family planning, child care, income control, educational investment, women’s remarriage, 

calculation of wages, division of property, participation in politics, etc, Women are often vulnerable groups. 

Chinese women’s life characteristics and Chinese people’s attitude towards women are inevitably related to 

cultural traditions. Therefore, in the golden development of China’s social transformation, the problem of 

women’s low social status has not been solved in a real sense, and these problems bring more pressure to 

women in the development and transformation. The road of women’s liberation is still long, and efforts should 

be continued to improve women’s social status. Women should be independent individuals, realize their own 

life value and obtain their own happiness, rather than living in the ethical framework set by men. To promote 

the improvement of women’s social status, we need the society to provide a loose living environment, the 

strong support and advocacy of the state, the help of enterprises and employers, and the self awakening 

of women’s consciousness and the practical spirit of innovation. 

Equality between men and women is relative. The improvement of women’s social status does not 

mean the suppression of men’s status, but the recognition of gender differences. Starting from the different 

physiological and psychological characteristics of women and men, both sexes develop together, more 

reasonable division of labor and cooperation, jointly promote social prosperity and share the achievements 

of advanced civilization brought by social development. 
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RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  

ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

General rules:  

Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources 

(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 

Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. 

For more information see: http://www.apastyle.org 

When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 

and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference. 

Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are not 

translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article. 

References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to 
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brackets [ ]; 
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article. 
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footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  
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Moynihan, D.P., Glazer, N. (1975). Ethnicity: Theory and Experience. Cambridge: Harvard University 
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14-21. 
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Journal article: 
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intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, 46, 106-114. 

Bauerlein, M. (2004-2005). Booker T. Washington and W. E. B. Du Bois: The origins of a bitter 

intellectual battle. The Journal of Blacks in Higher Education, no. 46, 106-114. [in English]. 

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 

úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 

CEPSR.2017.1.55 

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. 

[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. 

Central European Political Studies Review, no. 19(1), 55-75. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 

CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 

 

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 

Nye, J.S., Owens, W.A. (1996). America’s Information Edge. Foreign Affairs, March/April, 49-67. 

[in English]. 

 

Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 

a case study of Romania. Středoevropské politické studie, 18(2-3), 122-140. doi: http://dx.doi.org/10.5817/ 

CEPSR.2016.23.122 

Botan, M., Corbu, N., Sandu, D. (2016). The complicated relation between news frames and political trust: 

a case study of Romania. Stredoevropske politichke studie. [The Middle East European Political Studies], 

no. 18(2-3), 122-140. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2016.23.122 [in English]. 

 

Conference paper: 
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Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta 

Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 

fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-

praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 

contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 

Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 

Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 

наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,  

16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285. 

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnalnogo 

kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove 

zhittya suchasnoї Ukraini: materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferencіi profesorsko-vikladackogo ta 

aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 

of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 

2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 

 

Web-link: 

Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 

(2016, August, 20). 

Burghardt, W.E.B. Strivings in the Negro People. World edition – The Atlantic. <https://goo.gl/EntdDB> 

[in English]. (2016, August, 20). 
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в последней четверти ХVІІІ – начале ХХ в. disserCat - электронная библиотека диссертаций. 
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Tihonov, A.K. (2008). Politika Rossijskoj imperii po otnosheniju k katolikam, musul'manam, iudejam 
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biblioteka dissertacij. [disserCat - electronic library of dissertations]. <www.dissercat.com/content/ 
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0192512117693908 > (2017, September, 18). 

Hadiz, V.R., Chryssogelos A. Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. 

International Political Science Review: SAGE Journals. <http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/ 
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How Martin Luther King's 'I Have A Dream' Speech Changed The World. The World Post. 
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