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РРЕЕЛЛІІГГІІЄЄЗЗННААВВССТТВВОО  

УДК 27-277:271.2-1 
Горбань О.В. 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 
Мартич Р.В. 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

ФЕНОМЕН ЖИВОГО В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЯХ  
СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ 

В статті здійснена реконструкція феномену живого через призму релігійно-
філософських ідей представників східної патристики. Встановлено, що найбільш 
характерними особливостями ранньохристиянського релігійно-філософського дискурсу в 
питаннях про живе стали креаціонізм і теоцентризм як принципи ієрархічного 
впорядкування та субординаціонізм як вчення про нерівнозначність складових ієрархії у 
залежності від ступенів моральної досконалості. Зроблено висновок, що східна 
патристика, заклавши основи християнського богослов'я, з одного боку, здійснила 
синтез античної філософії та християнства, з іншого – стала ретранслятором їх ідей у 
подальший розвиток духовної культури, гуманістична дія яких відчувається й дотепер. 
Отці східної церкви відстоювали та утверджували ідеї цінності живого як творіння 
Божого, трепетного ставлення до нього, обожнюючи будь-який прояв життя, 
наділяючи його духовно-моральними вимірами. 

Ключові слова: життя, феномен, буття, патристика, креаціонізм, 
теоцентризм. 

Горбань А.В., Мартыч Р.В. Феномен живого в религиозно-философских идеях 
восточной патристики. В статье осуществлена реконструкция феномена живого 
через призму религиозно-философских идей представителей восточной патристики. 
Установлено, что наиболее характерными особенностями раннехристианского 
религиозно-философского дискурса в вопросах о живом стали креационизм и 
теоцентризм как принципы иерархического упорядочения и субординационизм как учение 
о неравнозначности составляющих иерархии в зависимости от степени нравственного 
совершенства. Сделан вывод, что восточная патристика, заложив основы 
христианского богословия, с одной стороны, осуществила синтез античной философии 
и христианства, с другой - стала ретранслятором их идей в дальнейшее развитие 
духовной культуры, гуманистическое действие которых ощущается до сих пор. Отцы 
восточной церкви отстаивали и утверждали идеи ценности живого как творения 
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Божьего, трепетного отношения к нему, обожая любое проявление жизни, наделяя его 
духовно-нравственными измерениями. 

Ключевые слова: жизнь, феномен, бытие, патристика, креационизм, 
теоцентризм. 

 
Horban O., Martych R. The phenomenon of the living in the religious and 

philosophical ideas of oriental patristics. The article reconstructs the phenomenon of the living 
through the prism of religious and philosophical ideas of the representatives of Eastern 
patristics. It has been established that the most characteristic features of the early Christian 
religious and philosophical discourse in matters of the living were creationism and 
theocentricism as the principles of hierarchical ordering and subordinationism as the doctrine 
of the unequal components of the hierarchy depending on the degree of moral perfection. It is 
concluded that eastern patristics, laying the foundations of Christian theology, on the one hand, 
carried out a synthesis of ancient philosophy and Christianity, on the other hand, became a 
relay of their ideas in the further development of spiritual culture, the humanistic effect of 
which is still felt. The Fathers of the Eastern Church defended and affirmed the ideas of the 
value of the living as God's creation, a reverent attitude towards him, adoring any 
manifestation of life, endowing it with spiritual and moral dimensions. 

Keywords: life, phenomenon, being, patristics, creationism, theocentricism. 
 
Життя є феноменальним проявом існування буття. Питання виникнення живого, 

його функціонування, наступної трансформації в живі та неживі форми прояву 
матеріального світу завжди цікавили людство на протязі всього часу його існування. З 
моменту виникнення науки усвідомлення фрагментарності знань про життя лише 
підсилювало творчі інтенції людини, наслідком чого стало формування складної 
пізнавальної ситуації, яка вимагає комплексного дослідження в його багатовимірності та 
різноманітних формах прояву. На сьогодні можемо констатувати, що більш глибинне 
проникнення в таїни життя лише засвідчує нові горизонти в царині неосяжного, виявляє 
його розмаїтість і складність, вимагає застосування в процесі пізнання не лише суто 
наукової методології, але й звернення до синкретичних, в тому числі релігійних, основ 
людської свідомості. 

Наразі науковий інтерес викликають релігійно-філософські ідеї життя, як синтез 
протонаукового та теологічного підходів, які мали в своїй основі спільну теоретико-
методологічну базу [1, c. 55-59]. Актуальність сучасного вивчення даної проблематики 
зумовлюється також помітним зростанням ролі релігії в соціумі, а в контексті 
християнської цивілізації – перехід до "нового" християнства, де, зокрема, особливого 
звучання набувають ідеї мислителів східної патристики [2, с. 93-103]. 

Саме тому, метою нашої статті є дослідження витоків релігійно-філософських 
ідей у вивченні феномену живого. 

Насамперед слід зазначити, що значний ідейний вплив на становлення релігійно-
філософських ідей вчення про живе здійснила антична філософія. Уявлення про живе в 
античній філософії розкриває основні підходи до осмислення сутності живого в 
давньогрецькій традиції. В античності питання про виникнення та становлення всього 
існуючого розгорталося як пошук першооснови. Першопочатком усіх речей вважалися 
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різні субстанції: вода (Фалес), повітря (Анаксімен), вогонь (Геракліт) або ж взаємодія 
всіх елементів (Емпедокл). Згодом на зміну якісно субстратному першоначалу приходить 
більш абстрактне його розуміння. Перші прояви останнього знаходимо вже у 
давньогрецьких атомістів. Проте і їх розмисли ще несуть на собі відбиток 
антропоморфності, адже всі першоелементи наділялися людськими якостями й рисами. 
Так в античній філософії намітився перший із двох підходів до осмислення сутності 
живого – матеріалістичний, в основі якого лежало уявлення про те, що живе може 
виникнути з неживого, органічне – з неорганічного під впливом природних чинників 
(Фалес, Анаксімандр, Анаксімен). Античні філософи стверджували, що походження 
людини багато в чому було подібне до походження тварин: ті й інші утворилися 
внаслідок злиття і трансформації початкових стихій у частини й органи, які під дією 
тепла сполучалися в тіло (Демокріт). Так складалася концепція самозародження живого з 
неживого. 

Нового звучання ця ідея набула у філософії Арістотеля: поруч із народженням 
живих істот від подібних до себе, вказував він, відбувається і завжди відбувалося їх 
самозародження з неживої матерії. Критерієм відмінності живого від неживого античний 
мислитель вважав ентелехію – «життєву силу», дієвий чинник, від якого залежать усі 
прояви життя. Втім, Арістотель не лише описував світ живого, але й заклав традицію 
систематизації його проявів, зокрема видів тварин. Цілісність, на думку Арістотеля, – 
головна ознака живого організму. При цьому людина ще й «наділена духом, розумом і 
здатністю до суспільного життя» [3, с. 71]. 

Твердження, за якими життя вважалося наслідком божественного творчого акту і 
тому усім істотам властива особлива, не залежна від матеріального світу сила, що і 
спрямовує усі життєві процеси, склали основу ідеалістичних поглядів на проблему 
пошуку першооснови. Найяскравіше дана концепція відстежується у філософії Платона в 
ідеї «деміурга» – творця світу та всього живого, який і упорядковує Всесвіт й усіх живих 
істот у ньому. За Платоном, лише ті істоти набувають статусу живих, які мають душу, що 
стає причиною саморуху. Особливого, морального наповнення, за Платоном, надає 
життю людина. 

Виникаючи в світоглядних еманаціях як специфічна форма неоплатонізму, 
ранньохристиянський дискурс концептуалізує уявлення про живе через біблійні 
ремінісценції у працях мислителів отців Церкви. Рефлексивне поле ранньохристиянських 
учень про сутність живого розгортається між двома полюсами: з одного боку, – істини 
Одкровення, відступ від яких є неприпустимим, з іншого – потреба пізнати Творця у його 
творінні, угледіти в ньому відблиск вищої мудрості. Саме в царині патристичного 
філософування змінюються орієнтири: авторитет Святого Писання перевершує значення 
філософських текстів. Ці установки накладають відбиток на ранньохристиянські вчення 
про живе, в яких віддзеркалюється пріоритетність біблійних тлумачень. Зокрема, 
осмислення ідеї походження живого в східній патристиці здійснювалося через її біблійну 
інтерпретацію, – вперше виражену ідею творення з «нічого». Творення живого наразі 
виступає не як природний акт, а як акт волі, який мав своє начало. Так уявлення про 
творення живого в Біблії розгортається, власне, на двох смислових рівнях: з одного боку, 
воно включене в процес космогенезу як виникнення частини Всесвіту, з іншого – в 
складну систему зв'язків з іншими елементами розумно облаштованого світу. Причому в 
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наслідок свого походження жива істота наділена здатністю змінюватися, переходити з 
одного стану в інший. Критерієм визначення живого в Біблії є так званий «дух життя». В 
Біблії запропоновано, як методологічний принцип, визначення живого як наявність у 
субстанції «духу життя», вселеного в неї Богом, а як головний критерій – здатність жити 
і продовжувати свій рід. Однак із часом Ігнатій Антіохійський звернув увагу, що поділ 
живого на видиме й невидиме, тотожний діаді «тілесне – духовне» і може бути 
представленим у поняттях «плоть» і «дух», що суперечить розумінню «живого» і 
«Божественного». 

Необхідність розв'язання означеного протиріччя змусила у другій половині ІV 
століття нашої ери активізувати процес оформлення концепцій живого у християнській 
релігійно-філософській традиції, щоразу спрямовуючи його до більшої відповідності вірі. 
У контексті визначення сутності живого коло найбільш обговорюваних проблем у працях 
представників східної патристики складали: обґрунтування первинності істини 
Одкровення над чуттєво-раціональним пізнанням; положення про постання живого 
внаслідок безумовно-довільного створення його Богом; з'ясування характеру 
взаємовідносин між Богом та іншими живими іпостасями; обґрунтування нетотожності 
понять «творення» – «народження»; вибудовування ієрархічної структури живого; 
співвідношення духовного і матеріального в не самосущих живих істотах, 
передіснування душі. 

Раннє християнство за основу взяло ідею про самозародження життя з Біблії 
(наївна розповідь про  те, як бджоли зародилися в нутрощах загиблого лева), яка, у свою 
чергу запозичила цей переказ з містичних сказань стародавніх Єгипту і Вавилону. 
Богословські авторитети кінця ІV – початку V ст., яких традиційно прийнято називати 
«отці християнської церкви», поєднали ці сказання з ученням неоплатоніків і розробили 
на цій основі свою містичну концепцію походження життя [4, с. 15]. Загалом покладені в 
основу праць ранньохристиянських філософів містичні, а отже, ірраціональні 
християнські догми становлять певний фундамент релігійно-філософського дискурсу 
щодо ідеї живого. Однак концептуальні основи християнського світобачення закладено в 
текстах Біблії. 

Біблійний креаціонізм, що передбачає акт творення як чудесне породження дією 
Божественної волі (Бут. 1:3), згадується у знаменуванні матеріального світу  (Бут. 1). 
Саме в біблійній традиції вперше виражена ідея творення «з нічого» (2 Мак. 7.28). 
Творення живої природи виступає як акт волі, а не природний акт. Творення – акт, що 
має початок, тому в силу свого походження живе буде істотою, що підлягає змінам, 
переходу з одного стану в інший. Виникнення живого через творення є виявом 
божественного бажання «єдиного обґрунтування тварного» [5, с. 155]. 

Слід відзначити, що антична філософія не знала поняття «творення» саме у такому 
значенні цього терміну. Деміург Платона – це не бог-творець, а радше облаштовувач 
всесвіту. «Бути» для еллінської думки ‒ значило «бути в якомусь порядку». Тому ідеєю 
творення «з нічого» біблійний релігійний дискурс долав античну філософську традицію. 

Біблійний дискурс запропонував як методологічний принцип визначення живого 
наявність у субстанції «духу життя», вселеного в неї Богом, і як головний критерій – 
здатність жити і продовжувати свій рід. У філософії та теології отців церкви, зокрема 
представників східної патристики, цей підхід знайшов своє продовження. 
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Автор першої універсальної теоретичної богословської системи Климент 
Александрійський, вважав, що Логос творить, організовує увесь світ. З іншого боку, 
поглиблюючи розуміння Логоса-Сина, посилювалось креативне начало світу і живого. 
Дотримуючись біблійного поділу живих субстанцій на тілесних та духовних, Климент 
Александрійський акцентує на їх однаковій сутності – вони є твореними, а тому і спосіб 
життя у них однаковий – споглядати і дотримуватись поміркованості й стриманості. Як 
бачимо, проявляється гностична і морально-етична спрямованість ранньохристиянського 
релігійно-філософського дискурсу. Для Климента Александрійського наука є 
допоміжним засобом для віри, а справжній «гнозис» включає в себе обов'язково 
досягнення найвищої моральної досконалості. 

Другим видатним представником Александрійської школи був Оріген. Як учень 
Климента Александрійського, він наслідує концепцію Логоса і виникнення всього 
живого з Логоса, який надає «тілесній природі» мінливого характеру та забезпечує 
перехід з однієї сутності (природи) до іншої, створюючи роди та види в ієрархії живого. 
Різноманітні душі знаходять собі оселю в тілі, а душа в тілі – це рухома причина живого 
організму. Тілесне життя – найпочесніше. Живі істоти мають також розподіл за видом 
руху: одні – ті, що діють за вродженими безумовними рефлексами або за набутими, 
умовними рефлексами (тварини); інші – ті, що мають розум і керують свідомо власними 
діями (люди). 

Наявна матерія завжди існує з якісними характеристиками і використовується для 
«створення будь-яких форм і видів» рослин і тварин [6, с. 107]. Особливе місце Оріген 
надавав безперервності існування тілесної природи, яка «має здатність до різноманітних 
перетворень», утворюючи при цьому «різноманітні роди» та види організації живого. 
Будь-які поживні речовини, які людина споживає, перетворюються на субстанцію тіла [6, 
с. 106]. Цим судженням Оріген завбачив дослідження ідеї про фізіологічні процеси в 
живому, які було розкрито у подальших вченнях Григорія Нісського, Немезія Емеського, 
Іоанна Дамаскіна. 

Класифікаційною основою до розмежування живого у Орігена є розділення 
«розумової природи» відповідно до різновидів «тілесної природи» [6, с. 325–326]. У 
богословській системі Орігена акцентовано, що всі розумні істоти утворюють спільно 
єдину ієрархію буття, місце в якій залежить від ступеня їх моральної досконалості. 

Значний внесок в становлення релігійно-філософського дискурсу щодо ідеї 
живого вніс Григорій Ніський. У своїх міркуваннях щодо організації живого він спирався 
на праці Василія Великого, зокрема, доповнив його працю «Шестоднев», де розкрив 
природу людини та певною мірою окреслив уявлення про живе [7, с. 7-8]. 

Серед його уявлень про живе, як данина традиції фігурує догмат про творення [8, 
с. 117]. Мислитель розділяє суще на видимий і невидимий світ. У видимому світі всі 
істоти займають певне положення. Все живе належить до видимого світу, знаходиться 
між небом і землею. Живе, на думку Григорія Ніського, – окраса світу. Так, землю 
прикрашають рослини і худоба, небо і повітря, плаваючі й літаючі тварини. Окрім того, 
святий отець поділяє живих істот на словесні (люди) і безмовні (тварини). Господарем 
живого світу є людина, вона має подвійну природу: божественну і тваринну [7, с. 14]. 
Завдяки божественній природі, першість у людині посідає Розум, але разом із тим через 
належність до природи тваринної, їй властиве спілкування і природна схожість із 
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безмовними істотами. Однією з характерних ознак подібності живого, на думку 
богослова, є статева розмежованість на чоловічу й жіночу істоти, що передбачає схожий 
спосіб відтворення [7, с. 59]. Подібною є і необхідність харчуватися для підтримки 
життєдіяльності організму. Людину вирізняє ще й те, що вона наділена здатністю до 
сприйняття «сущого через зір і слух», а також його «розумінням». Найхарактернішою 
особливістю людини є Розум, який через органи відчуття сприймає видиме (зір) та  
розуміє промовлене (слух) [7, с. 62]. Прямоходіння виокремлює людину з-поміж «іншого 
тваринного», воно, на думку Григорія Ніського дає їй право «управляти» і підносить її 
«царську гідність», тобто це є ознака соціалізації, яка виділяє її з-поміж решти живих 
істот [7, с. 21]. 

Ієрархічна послідовність живого, на думку мислителя, проявляється у вчені про 
«життєву силу», де вся жива природа створювалася послідовно від простішого до 
складнішого. Людина, за Григорієм Ніським, має дві природи (сутності): створену і 
нестворену, як «словесна» істота, вона володіє мовою, яка виконує функцію вираження 
думок, керованих розумом [8, с. 79]. Твердженням, що людина володіє здатністю до 
оновлення для подальшого досягнення нескінченності самоудосконалення на шляху її 
духовного сходження Григорій Ніський вніс суттєвий вклад у розвиток християнської 
теології та філософського знання. 

Містичну біблійну традицію пізнання живого розвивав Максим Сповідник. 
Дотримуючись традиції писемності чернецького аскетизму «про творче начало і причину 
всього живого», він вважав, що «все існуюче приведене в буття з нічого» [9, с. 300]. 
Існуюче живе, Максим Сповідник, поділяє на видиме і невидиме, тілесне і безтілесне [10, 
с. 133]. Тілесному властиве стиснення, розширення, розділення, все інше, що не має 
таких ознак, є безтілесним, до чого й належить душа [10, с. 109]. Для живого, як «всього 
народженого» характерною є властивість руху [10, с. 114]. А всі живі істоти отримують 
«життєвий рух» з «душі». Так, одні живі тіла приведені в рух душею розумною (людина), 
інші (тварини) – нерозумною, треті (рослини) – безчуттєвою. Максим Сповідник 
виокремлює «сили», властиві душам. Одні з них «забезпечують життя, інші ріст, що 
властиве рослинам, а тварини мають здатність до уяви і володіють бажаннями». 
Водночас, для людини характерною є здатність до мислення і розуміння [9, с. 174]. 

При пізнанні походження живого, на думку Максима Сповідника, необхідно 
виходити з того, що все створене божественним промислом і дослідження і пізнання його 
«непідвласне людському розуму» [9, с. 186]. 

Узагальнення ранньохристиянського релігійно-філософського дискурсу в рамках 
східної патристики щодо ідеї живого відбулося у творчості Іоана Дамаскіна. Мислитель 
окреслив характерний на той час загальний зміст бачення природи, включаючи систему 
поглядів про живе. Так, за його твердженням, усі існуючі істоти за способом виникнення 
належать до створених, або ж нестворених. Істоти створені мають здатність 
«змінюватись» (розвиватись в процесі життя) [11, с. 8]. Усе живе Іоан Дамаскін поділяє 
на сутності мислительні (ангели, душі й духи); словесні (люди) і нерозумні (тварини) [11, 
с. 9-22]. Поява живого виключає можливість випадкового його виникнення [11, 9–10]. 
Дамаскін виокремлює «першопочаткову іпостась для будь-якого виду» (ненародженого), 
з якого «вони могли би народитися» [11, с. 13]. Людина маючи таку ж природу, яка 
властива всьому живому «підлягає народженню, тлінню, розмноженню, наділена тілом, 
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людині властива стать: чоловіча чи жіноча» [11, с. 26]. Вона володіє розсудливістю, що 
досягається умом, «силою, виглядом чи образом, вдачею, темпераментом, гідністю, 
поведінкою» [11, с. 35], те ж стосується й іншого живого [11, с. 36]. 

Відповідно до біблійної традиції Іоан Дамаскін стверджує, що живі істоти вперше 
зародилися в воді (Бут. 1.20). Найпершими з’явилися рослини, їх породила земля, яка 
потім «породила тварин, малих і великих, китів, драконів, риб плаваючих у воді, птахів 
пернатих». Таким чином, на думку мислителя, «через птахів з’єднуються між собою 
вода, земля й повітря, тому що вони виникли з води, живуть на землі й літають в повітрі» 
[11, с. 105]. Подібно пояснюється походження земноводних, звірів і домашньої худоби. 
Все це земля «породила для домашнього користування» [11, с. 109]. Тварини за 
призначенням поділяють: для харчування (олені, вівці, кози), для служіння (верблюди, 
воли, коні), для розваг (мавпи, папуги). Схожий розподіл застосовано до рослин. Одні з 
них приносять плоди, другі – використовуються в їжу, треті – дані для насолоди, четверті 
– використовуються для лікування хвороб. Усі види тваринного і рослинного світу
створені для людських потреб [11, с. 109]. Людина маючи душу безтілесну, безсмертну 
(жива сутність), володіє розумом і умом [11, с. 121], діє за допомогою «органічного тіла», 
а через волю може підлягати змінам [11, с. 122]. 

Між усіма створеними живими істотами Іоан Дамаскін наводить подібності [11, с. 
123]. З неодухотвореним спільне у людини є те, що їх тіла складаються, як він вважає, з 
чотирьох стихій. З рослинами так само, але крім цього, вони мають подібні властивості, а 
саме: живляться і ростуть, породжують насіння і народжують. Із тваринами (Дамаскін 
називає їх «нерозумними») спільне виявляється в усьому зазначеному вище, а також у 
існуванні «потягу», тобто володінні емоціями (гнів, бажання), почуттями і здатністю 
рухатися за внутрішнім спонуканням. 

Усьому живому властиві сили, що поділяються, за Дамаскіном, на душевні 
(залежать від волі), рослинні або живильні (забезпечують живлення, ріст організму і 
розмноження) та тваринні (сила утворення насіння, сила народження) [11, с. 126–127]. 
Мислитель виокремлює чотири роди життя: божественне, рослинне (живильне), чуттєве і 
розумне. Життю рослинному властиве живлення, ріст, розмноження; життю чуттєвому 
властива відповідність природному потягу; життю розумному і розсудливому – вільний 
рух (обдумані дії), бажання, що властиво всім людям [11, с. 231]. 

 Отже, внаслідок духовно-релігійних шукань отців церкви у релігійно-
філософському дискурсі утвердився погляд на становлення живого як на один із етапів 
космогенезу. Поняття «творення» набуло концептуального значення, оскільки окреслило 
модус походження. Причиною і творцем усього живого утверджувався Бог як Вічне 
життя. Постання живого пов'язувалося із началом, яке передбачало перехід із небуття в 
буття, тобто змінюваність, плинність, рух. В основі ієрархії вбачалась поступовість, 
організація від нижчого до вищого, від простішого до складнішого. 

Таким чином, найбільш характерними особливостями ранньохристиянського 
релігійно-філософського дискурсу в питаннях про живе стали креаціонізм і теоцентризм 
як принципи ієрархічного впорядкування та субординаціонізм як вчення про 
нерівнозначність складових ієрархії у залежності від ступенів моральної досконалості. 

Східна патристика, заклавши основи християнського богослов'я, з одного боку, 
здійснила синтез античної філософії та християнства, з іншого – стала ретранслятором їх 
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ідей у подальший розвиток духовної культури, гуманістична дія яких, зокрема в освіті, 
відчувається й дотепер [12, с. 84-95]. Отці східної церкви відстоювали та утверджували 
ідеї цінності живого як творіння Божого, трепетного ставлення до нього, обожнюючи 
будь-який прояв життя, наділяючи його духовно-моральними вимірами [13, с. 93-106]. 

Основою ранньохристиянського осмислення живого часто виступала така форма 
ірраціоналізму, як містицизм, який в окремих випадках переплітався з елементами 
раціоналізму. Подібне мислення дає можливість передати взаємозв’язок непізнаного 
(трансцендентного) із земним (реальним) буттям. Містична форма сприйняття 
навколишнього світу відкривала шлях до осмислення теологічних істин. Увесь процес 
пізнавання живого визначався вірою у трансцендентне, а поняття живого, його 
організація загалом, ґрунтувалося на біблійній картині світу. 
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ЧИ БУВ СВТ. ІОАН ЗОЛОТОУСТ КОМУНІСТОМ? 

 
Статтю присвячено «комуністичній» утопії, яку висловив свт. Іоан Золотоуст 

400/401 року в коментарі на Діяння апостолів, а також в інших проповідях. Зіставляючи 
соціальну візію Іоана з іншими історичними зразками комуністичної думки, автор 
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висновує, що «комунізм» Золотоуста є унікальним явищем в історії філософії. Суто 
волонтерські засади цього проєкту не дозволили йому набути помітних масштабів, зате 
дозволили йому уникнути низки найбільш неприємних ознак комуністичної ідеології. 
Зокрема, утопія Іоана не передбачає жодних механізмів примусу, апелюючи лише до 
щедрості заможних послідовників. На відміну від інших типів утопічного мислення, він 
не протиставляє синхронію реформ діахронії традиції та родинних зв’язків. Крім того, 
константинопольський «комунізм» Золотоуста, як не дивно, ставить у центр не 
урбаністичний, а сільський спосіб життя. Хоча ідеї святителя не були втілені в 
широких соціальних реформах його часу, вони цілком могли відбитися на побожності 
його послідовників – іоанітів. 

Ключові слова: Антіохійська школа, Іоан Золотоуст, комунізм. 

Морозова Д.С. Был ли свт. Иоанн Златоуст коммунистом? Статья посвящена 
«коммунистической» утопии, которую высказал  свт. Иоанн Златоуст в 400/401 году в 
комментарии на Деяния апостолов, а также в других проповедях. Сопоставляя 
социальное видение Иоанна с другими историческими образцами коммунистической 
мысли, автор делает вывод, что «коммунизм» Златоуста является уникальным 
явлением в истории философии. Чисто волонтерские основы этого проекта не 
позволили ему приобрести заметных масштабов, зато позволили ему избежать ряда 
самых неприятных признаков коммунистической идеологии. В частности, утопия 
Иоанна не предусматривает никаких механизмов принуждения, апеллируя лишь к 
щедрости богатых последователей. В отличие от других типов утопического 
мышления, он не противопоставляет синхронию реформ диахронии традиции и 
родственных связей. Кроме того, константинопольский «коммунизм» Златоуста, как ни 
странно, ставит в центр не урбанистический, а сельский образ жизни. Хотя идеи 
святителя не были воплощены в широких социальных реформах его времени, они вполне 
могли отразиться на набожности его последователей - иоаннитов. 

Ключевые слова: Антиохийская школа, Иоанн Златоуст, коммунизм.  

Morozova D. St. John Chrysostom as a Communist? The article is devoted to the 
"communist" utopia expressed by St. John Chrysostom in 400/401 in his commentary on the 
Acts of the Apostles, as well as in other sermons. Comparing John's social vision with other 
historical examples of communist thought, the author concludes that Chrysostom's 
"communism" is a unique phenomenon in the history of philosophy. The purely volunteer 
principles of this project did not allow it to reach a significant scale, but allowed it to avoid 
some of the most unpleasant features of communist ideology. In particular, John's project does 
not provide for any mechanisms of coercion, appealing only to the generosity of wealthy 
followers. Unlike other types of utopian thinking, it does not contrast the synchronicity of 
reforms with the diachrony of tradition and family ties. In addition, the Constantinople 
"communism" of Chrysostom, oddly enough, focuses not on urban but on rural life. Although 
the ideas of the saint were not embodied in the broad social reforms of his time, they could well 
affect the piety of his followers - the Ioannites. 

Key words: School of Antioch, John Chrysostom, Сommunism.  
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Вступ. У нинішніх дебатах поміж «лівими» і «правими» патристична спадщина 
фігурує нечасто, а якщо до неї і звертаються, то зазвичай вибірково й упереджено. Однак 
отці Церкви могли б бути у цій суперечці досить нетривіальними і неоднобічними 
співрозмовниками, які пролили б світло на несподівані виміри цієї проблематики. 
Особливо цікавою в цьому плані є Антіохійська школа – свого роду Франкфуртська 
школа пізньої античності, де питання соціальної справедливості, суспільного 
благоустрою і належного функціонування християнської громади завжди були 
першорядними. Що примітно, в цьому осередку – який класична марксистська 
історіографія мала б розмістити на межі «рабовласництва» і «раннього феодалізму» – ми 
вже знаходимо глибокі роздуми щодо явищ, які нині прийнято називати 
«капіталістичними відносинами» (Феодорит Кирський) і «комуністичним устроєм» (Іоан 
Золотоуст).  

Мета статті – дослідити, чи можна вважати соціальний проєкт Золотоуста 
«комунізмом», і що відрізняє його від (інших різновидів) комунізму. 

Стан дослідження проблематики. Політичні погляди свт. Іоана Золотоуста – 
предмет дуже дивних непорозумінь. У православній культурі святитель часто постає 
завзятим монархістом, ревнителем державної та церковної ієрархії. Такий погляд, 
звичайно, можна підтвердити окремими висловлюваннями Іоана щодо марності опору 
імператорській владі, а отже, потреби в шанобливому ставленні до неї (особливо в 
Бесідах про статуї). Антіохійський проповідник, безперечно, мав рацію, коли вказував 
своїм гарячим співгромадянам на недоцільність бунту проти цілої імперії, до того ж 
локального і спонтанного. Але це ще не означає, що монархія є в його очах ідеальним 
суспільним устроєм. 

Саме навпаки, сучасні богослови нерідко малюють образ свт. Іоана як затятого 
«комуніста». Дивний перегук між патристикою й гегельянством не могли не помічати 
філософи –  від Сергія Булгакова, який вказував на християнське коріння німецького 
класичного ідеалізму, та богословів Християнського соціалістичного союзу ХІХ ст. до 
ідеолога більшовизму Карла Каутського [6]. О. Каждан розглянув патристичну думку в 
гегельянських категоріях Вальтера Беньяміна [5, с.132], а сучасні візантиністи виявляють 
усе нові грані економічної етики отців Церкви [2]. Мислителі радикальної ортодоксії та 
англо-католицького соціалізму настільки впевнено кажуть про комунізм отців Церкви 
[13, p.238], що цей погляд відбився навіть у Соціальній концепції 
Константинопольського патріархату [12]. 

Основна частина. «Коли більшість людей чують слово комунізм, вони думають 
про одне з двох, – зауважує історик Роман Монтеро, – або про тоталітарні режими на 
кшталт сталінської Росії чи маоїстського Китаю, або про якусь далеку утопію, де цілий 
світ живе без жодної власності, державності і т.д.». Але класичне розуміння цього 
поняття вказує лише на соціальні відносини чи структури, первинний моральний 
стрижень яких становить принцип «від кожного за здібностями, кожному за потребами». 
Попри зрозумілі негативні конотації терміну «комунізм», дослідник вважає його 
найбільш адекватним для опису ранньохристиянських економічних практик, що 
відрізняли їх від широкого контексту Римського світу  [16]. Тобто слово «комунізм» 
може означати не тотальну зміну державного устрою, а лише спосіб життя окремої 
громади.  
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Тож не дивно, що вчення Золотоуста, який теоретично обґрунтовував ці 
особливості ранньохристиянського способу життя (політеї) і прагнув їх відродження у 
IV ст., скидається на певну Франкфуртську школу пізньої античності.  Не дарма такий 
одіозний більшовик, як К. Каутський, міг цитувати Золотоуста цілими сторінками, 
називаючи його «безстрашним критиком свого часу». У його книзі Походження 
християнства опис «комунізму»  ранньохристиянської громади заснований на 
величезній цитаті з тлумачень свт. Іоана на Діяння апостолів. Виклад екзегета Каутський 
підносить за його «реально-економічний» підхід. Святитель наводить статистичні та 
економічні викладки, пропонуючи свій спосіб подолати бідність у Константинополі (In 
Act. apost., 11). Самі «перші християни не здатні були дати такий ясний і спокійний 
виклад своїх поглядів», – зауважує автор [6, с.321-323].  

Цитоване Каутським місце є тлумаченням відомого опису життя в єрусалимській 
християнській громаді з Діянь апостолів:  

А люди, що ввірували, мали серце одне й одну душу, і жоден із них не вважав що з 
маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І … жоден із них не терпів недостачі: 
бо, хто мав поле чи дім, продавали, і заплату за продаж приносили, та й клали в ногах у 
апостолів, і роздавалося кожному, хто потребу в чім мав (Діян. 4: 32-35).  

Золотоуст коментував цей потужний уривок у 400 чи 401 році, уже довгий час 
будучи архієпископом Константинопольським і добре знаючи стиль життя умовно 
християнської еліти. Авторитетний новозавітний виклад дозволяв йому не лише 
проблематизувати спосіб життя сучасної йому Церкви, але й помріяти про відтворення 
єрусалимського прецеденту в одній «окремо взятій» столиці імперії.  

Помріяти вже приємно: «якщо завгодно, зобразимо це хоча б словом, як не хочете 
на справі (ἐν ἔργοις), – і це вже принесе задоволення (ἡδονὴν)». Далі святитель 
переходить до статистичних розрахунків, за якими спільне майно християнської знаті 
Константинополя мало становити від одного до трьох мільйонів літр золота. При цьому 
християнська громада столиці сягала, на думку Іоана, приблизно ста тисяч осіб, близько 
половина з яких, за його оцінками, перебували за межею бідності. Оскільки видатки на 
щоденне прогодування усієї міської бідноти за спільним столом були б, на його погляд, 
досить скромними, величезної суми в мільйони літр золота мало б вистачити на довгий 
час (вираховувати його Золотоуст не береться).  

«Якщо завгодно, зобразимо це хоча б словом» – ця формула видається класичним 
зачином соціальної утопії. Іоан усвідомлює, що його євангельським соціальним ідеям 
немає місця (ού-τόπος) в сучасності умовно християнської імперії. За законами цього 
жанру, Золотоуст шукає собі ґрунт у «золотих часах» ранньої Церкви, розвиваючи 
новозавітний наратив про життя єрусалимської громади, вихваляючи благодійність 
ранньої Антіохійської Церкви (Ad. popul. Ant. 17.3). Посилається він і на більш екзотичні 
приклади, як-от життя індійських «голих мудреців» (In 2 Cor., 15.3 PG 61.506). 
Починаючи з Платонової Політеї, утопія була і є зручним модусом висловлювання 
соціалістичних фантазій. Але варто замислитись, наскільки утопічна мрія Золотоуста 
близька до мрій інших комуністів. 

Пробним каменем тут видається вузлова проблема: коли будуть нагодовані 
учорашні голодні, що ж робити з учорашніми багатіями? Відповідь на це питання 
комуністів ХХ ст. полягала у знищенні класового ворога, – і, безперечно, саме ця частина 
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їх задуму була втілена якнайповніше. У цій точці відмінність соціальної думки 
«комуніста»-християнина є особливо разючою. Навіть в умовній модальності 
(віртуальність якої зазвичай дозволяє філософам почуватись менш відповідальними) 
Золотоуст каже не про примус, а лише про задоволення від взаємності добровільного 
обміну. Серед аргументів, що мають переконати незгодних, є зручність 
спільножительства, яке зменшує витрати. Нарешті, Іоан описує мудре керівництво 
апостолів (турботи яких він готовий взяти на себе). Ранні християни вигнали зі свого 
середовища нерівність (ἀνωμαλίαν) і жили у великому достатку… Вони… доручали 
апостолам бути розпорядниками (οἰκονόμους) і робили їх господами (κυρίους), так що 
витрати робилися вже наче зі спільного (ὡς ἐκ κοινῶν), а не зі свого… Якби так було і 
тепер, то ми жили б із великим задоволенням (ἡδονῆς) – і багаті, і бідні. Не лише бідним, 
а й багатим це принесло б задоволення (In Act. 11.3).   

Висока євангельська етика турботи про ближнього врівноважується своєрідним 
«розумним егоїзмом» і навіть певним християнським «гедонізмом», – адже святитель 
раз-у-раз повертається до ідеї «задоволення», ἡδονή. Зрештою, він просто переконаний, 
що тим, хто виконує Господні заповіді, від цього точно стане краще, а не гірше. Про це 
свідчать і Діяння апостолів: «Жоден із них не терпів недостачі… і благодать велика на 
всіх них була. Адже благодать – в тому, що ніхто не був бідний, тобто від великої 
ретельності тих, хто давав, ніхто не був у бідності». Стисло окресливши свою візію, так 
би мовити, теократичного комунізму, святитель запросив слухачів «провести 
експеримент» (πεῖραν) із втілення його проекту, якщо їм це було б цікаво. Іоан 
впевнений, що таким чином його громада побудувала би Царство Боже на землі: «Чи не 
зробили б ми землю небом?» (In Act. 11.3). 

Як бачимо, при більш ніж вільній інтерпретації Каутським християнських джерел, в 
головному помилки немає: Золотоуст справді мріяв про устрій життя християнської 
громади, який цілком можна назвати «комуністичним», і навіть пропонував своїй пастві 
втілити ці чаяння. З ідеалом комунізму ХІХ-ХХ ст. (втілення якого ніхто так і не 
побачив) його проект поєднує ціла низка ознак:  

 спільність майна 
 спільне харчування 
 братерська турбота членів громади одне про одного 
 беззастережна довіра харизматичному лідеру, який турбується про всіх  
 принцип «від кожного за можливостями, кожному за потребами» тощо. 

Головна ж різниця між підходами двох епох полягає, мабуть, у тому, що Каутський 
вважав християнство шляхом до комунізму, але св. Іоан, навпаки, розглядав свій 
«комунізм» лише як шлях до Христа. Подивимось тепер, в яких конкретних розбіжностях 
виражалася ця засаднича різниця. 

Комунізм без насильства? 
Якщо більшовики прагнули встановити комунізм, для початку, «в одній окремо 

взятій країні», то Золотоуст веде мову, насамперед, про комунізм «в одній окремо взятій» 
людині. Ставлення до спільноти – особистий вибір кожного. Статистичні викладки в 
руслі «якби кожен віддав…» не мають тут збивати з пантелику: ідеться про заклик до 
певного волонтерства, де кількість не задається згори, а складається з особистих 
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відповідей кожного, хто приймає пропозицію. Отже, якщо соціальний ідеал Золотоуста і 
можна назвати «комунізмом», то це, передусім, комунізм без насильства. 

У своєму задумі Золотоуст спирається вочевидь не лише на опис Єрусалимської 
громади, а й на античну практику «літургій» (λειτουργία) – одну з найбільш характерних 
ознак Афінської демократії. Ідея цього інституту полягала в тому, що багаті мають 
почергово забезпечувати певні потреби усієї громади, отримуючи за це лише честь і 
славу. Це був не просто різновид податків: літурги неодмінно мали вкладати в завдання 
особисті труди. Імовірно, іноді громадяни добровільно брали на себе тягар літургії, але 
зазвичай поліс накладав на них цей обов’язок за певними правилами [17]. У 
пізньоантичний період давній звичай став предметом зловживань із боку влади, і тягар 
літургій (лат. munera) був дедалі важчим для олігархів. Здається, з літургіями відбулося 
те, що Маркс назвав би «відчуженням»: звичай великодушного меценатського служіння 
громаді рідного полісу виродився у казенну повинність [7, р. 324].  

Але Золотоуст не хотів вірити в занепад такого близького йому звичаю і заохочував 
знать свідомо продовжувати давню практику (In Rom. 13.11: PG 60.523). Деякі імениті 
городяни (булевти) і справді досі вдавалися до літургій із «місцевого» патріотизму та 
бажання уславитись щедрістю [7, р.324].  Оскільки ранньовізантійські єпископи, поруч із 
протами і ктиторами, входили до групи, відповідальної за призначення міських 
службовців, вони брали безпосередню участь у міському самоуправлінні і, зокрема, 
піклувалися про літургії [15, p. 137-168]. Імовірно, саме в цій якості Іоан постійно 
нагадує, що багатство, дане людині Богом, призначене не лише для неї самої, а й для 
турботи про інших: в цьому сенсі воно є спільним.  

Звернімо увагу, що Золотоуст і Феодорит обоє звертаються до ідеї спільності майна, 
але розуміють її зовсім по-різному: якщо для Феодорита  капітал багатих фактично є 
спільним надбанням громади завдяки торгівлі («капіталістичний» підхід), то для 
Золотоуста це ідеал, втілити який можна тільки шляхом безкорисливої доброчинності 
олігархів («комуністичний» підхід).  

Закликаючи до втілення цього ідеалу, Іоан посилається на давній звичай, за яким 
після Літургії «збиралися всі, і бідні, й багаті, і хоч не складали все своє на середину, але 
робили спільні трапези у встановлені дні», багаті накривали стіл, а бідних запрошували 
до спільної трапези (щось на кшталт ранньої літургії-агапи). Золотоуст висловлює сум, 
що «розорений був цей звичай (ἔθος), звичай прекрасний і якнайкорисніший, адже він 
був підмурком любові, розрадою бідності, уціломудренням (σωφρονισμὸς) багатства, 
настановами великої філософії і вченням смиренної мудрості (ταπεινοφροσύνης)» (In 1 
Cor. 27: PG 61.225). Запрошуючи заможних християн відроджувати давню традицію, Іоан 
– як предстоятель Церкви – не виявляє, однак, жодного авторитаризму щодо неохочих.

У всіх цих закликах, проєктах і спонуканнях головне, мабуть, те, що вони аж ніяк не 
були порожнім красномовством, а корінилися в повсякденному житті самих 
проповідників. В очах столичної знаті Іоан мав славу ледве не юродивого відтоді як він 
розпродав усю розкіш із архієпископської резиденції, щоб здійснити кілька благодійних 
починань, зокрема, збудувати в місті дві лікарні для нужденних. Феодорит Кирський 
також вклав чимало особистих коштів у благоустрій свого кафедрального містечка (Ep. 
138/139: SC 111, p.146).  

Комунізм без нівелювання родини? 
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 Ще одна важлива відмінність антіохійського «комунізму» від більш знайомих нам 
форм ХІХ-ХХІ стт. полягає в тому, що увага до синхронії соціальної структури не 
змушувала богословів забувати про діахронію родинних зв’язків і те, що С. Аверинцев 
називав «солідарністю поколінь» [1].   

Починаючи з античності, комуністичні ідеї зазвичай супроводжувались 
відкиданням інституту родини. Вже Платон (Політея, кн. 5, 449с – 461е) передбачає в 
ідеальному полісі державне регулювання усіх аспектів сімейного життя з метою 
«селекції» людства. Держава здійснює відбір пар, контролює дітонародження, 
позбувається «непотрібних» дітей, підтримує здорових і високоморальних, не заважаючи 
(ба й допомагаючи) помирати хворим та аморальним. Одним із головних мотивів тут є 
домінування соціальних зв’язків над зв’язком між поколіннями (Політея, кн. 5, 457 D). 
До Нового часу ці ідеї лишалися утопією, втілюваною лише у деяких екзотичних 
утвореннях, як-от Мюнстерська теократія ХVI ст. з її «платонічною» практикою 
полігамії.  

Але на межі ХІХ-ХХ ст. «конструктивістське запаморочення» Модерну викликало 
нову увагу до соціальної євгеніки. Ті чи інші експерименти в цій галузі були поширені і в 
демократичних США, і в комуністичному СРСР, і в нацистській Німеччині. В центрі 
уваги опинилися дитячі виховні інституції, у яких вбачали спосіб безпосереднього 
контролю держави над юним поколінням, через голову батьків. Цей контроль подекуди 
виявлявся і в фізичному винищенні «неперспективних» дітей [пор. 18, p.122-123; 11]. В 
Радянському Союзі у 1920-ті роки проходили експерименти із запровадженням у 
дитсадках психоаналітичної педагогіки, спрямованої на «карбування» якісно нових 
соціальних кадрів; особливий акцент ставили на викоріненні архетипів родини, які мали 
замінити суто громадські цінності. Ці експерименти не принесли очікуваних плодів і 
були припинені [10], але загалом практики буквального чи символічного вилучення дітей 
із родин не втрачали актуальності впродовж всієї радянської ери.  

Продовження цієї лінії думки не важко простежити у стратегіях сучасного 
європейського соціалізму, спрямованих на маргіналізацію родинних зв’язків та певне 
заміщення їх суспільними зв’язками. Проблематизація сімейних цінностей і демонізація 
образу традиційної родини, систематичне втручання державних органів у життя сім’ї, 
постійно підозрюваної в домашньому насильстві та неправильному вихованні, уніфікація 
світоглядних цінностей учнів у процесі освіти тощо – все це ознаки того самого 
переважання соціальної синхронії над родинною діахронією, яке було заявлене вже 
Платоном.  

Побіжно наведені нами історичні приклади залишають враження, що комунізм і 
родина – несумісні. В очах будь-якої ідеології, орієнтованої на докорінні суспільні 
реформи, родина постає непідконтрольним державі острівцем «мракобісся», таємничі 
надра якого вперто ховаються від всевидящого ока реформаторів. Тому, за логікою 
речей, великі суспільні перетворення, здавалось би, просто вимушені ставити під сумнів 
інститут сім’ї.  

Утім, антіохійський випадок переконує саме у протилежному. Антіохійські автори 
ніколи не протиставляють соціальні цінності  сімейним, ніколи не висловлюють сумніву 
в доцільності інституту родини, – навпаки, вони  обґрунтовують цей інститут, фактично, 
вперше в історії патристики. Більше того, в очах Золотоуста традиційна багатодітна 
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родина постає архетипом комуністичної громади: це не радянська «чарунка 
суспільства», – а символ суспільства, живий і конкретний прообраз комунізму.  На 
прикладі великої родини Іоан демонструє, що спільне господарювання економічно 
вигідніше за індивідуальне: 

А щоб показати, що розділення (τὸ διεσπάσθαι) є збитковим і веде до бідності, 
уявімо дім, в якому десятеро дітей, дружина і чоловік: вона, припустимо, пряде пряжу 
(ἐριουργείτω), а він десь інде заробляє. Скажи мені, коли вони більше витрачатимуть – 
харчуючись разом і живучи в одному домі або розділившись? Очевидно, що 
розділившись. Якщо десятеро дітей схочуть розділитись, то знадобиться десять будинків, 
десять столів, десять слуг і по стільки ж усього іншого. А що там, де багато рабів? чи не 
для того всі вони мають спільний стіл, щоб менше було витрат? Бо розділення (διαίρεσις) 
завжди спричиняє збитки, а однодумність (ὁμόνοια) і згода (συμφωνία) – прибуток  
(In Act. 11.3). 

Тобто в контексті свого «комуністичного» проекту Золотоуст описує сім’ю, як і 
скрізь, шанобливо, милуючись природною мудрістю цього інституту. 

Єдина аналогія соціалістичному нівелюванню родини полягає в піднесенні 
антіохійцями «комунізму» чернечих громад. У полеміці Золотоуста з «огудниками 
чернечого життя» (Adversus oppugnatores vitae monasticae: PG 47. 319-387) можна 
простежити певну напругу між «солідарністю поколінь» і універсалізмом чернечого 
спільножительства. І все ж, це лише слабка аналогія. По-перше, Золотоустові йдеться не 
про вилучення з родини дітей чи підлітків, а про право на самовизначення дорослих і 
свідомих юнаків, яким так чи інакше пора залишати батьківський кров – чи то для 
шлюбу, чи то для навчання, чи то для військової служби, чи то для чернецтва. По-друге, 
тут теж ніде немає критики інституту сім’ї. Навпаки, чернеча громада розглядається за 
аналогією з родиною. Тому, описавши розумну сімейну мікроекономіку, Іоан легко 
переходить від родини до чернечої громади: «Так живуть тепер у монастирях 
(μοναστηρίοις), як тоді вірні. І чи помер хтось від голоду? Навпаки, хто не був 
задоволений із великим надлишком?» (In Act. 11.3). 

Справді, чернеча громада – від ранньохристиянських прото-чернечих утворень аж 
до сучасності – є природним осередком християнського комунізму, з усіма його 
перевагами і недоліками. І все ж варто наголосити: наскільки б рідним для Золотоуста не 
був монаший устрій життя, до втілення своїх «комуністичних» ідей він прагнув залучити 
саме мирян. Його проект був проектом мирянської «комуністичної» громади. Таким 
чином, «комуністичний» проект Золотоуста можна назвати унікальним прикладом 
соціалістичного мислення, яке не протиставляло себе діахронії традиції та родини.  

Комунізм без урбанізації? 
Ще одна відмінність проекту Золотоуста від усіх інших різновидів комунізму 

полягає у його виразно негативному ставленні до урбанізації. В усій класиці 
соціалістичної і комуністичної думки, від Платонової Держави, чи то Політеї 
(однокореневої слову «поліс») до неомарксизму ХХІ ст., міська культура завжди 
розглядалась як ідеальне середовище для поширення і втілення «прогресивних» ідей. У 
місті – велике скупчення народу, зокрема, мобільних і ладних до змін «трудових мас»; у 
місті – бентежна інтелігенція, «освічена, але не нагодована»; у місті – засоби масової 
інформації; у місті – придатний простір для нових архітектурних проектів, що 
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формуватимуть гуртожитну свідомість мешканців, і т.д. Натомість, неосвічене 
«реакційне» село завжди поставало в очах революціонерів і реформаторів як перешкода 
для прогресу. Відповідно, селянське населення Радянського союзу, не виявивши снаги до 
участі у колгоспному русі, одразу після революції зазнало масштабних репресій – від 
«розкуркулення» 1920-х до Голодомору 1932-1933 рр. і надалі [4, с. 404 -406]. 

І тут знов-таки антіохійський соціалізм демонструє протилежну тенденцію.  Як 
помітив ще прот. Василій Екземплярський, Золотоуст – відвертий антиурбаніст (у стилі 
Лева Толстого) [9].  Святитель нерідко нарікає, що все життя міста побудоване на 
експлуатації, на прагненні людської слави та розкішного життя. А «що може бути 
бридкішим від сатанинської помпи (πομπῆς), де все непропорційно (ἄναρθρα), все 
безглуздо, а якщо в чомусь і є співрозмірність, то все одно все вкупі гидотно, все 
мерзенно» (In Coll. 12.6). Мабуть, із такими антиурбаністичними поглядами нести 
служіння почергово у двох із найбільших мегаполісів імперії – Антіохії (200-300 тис. 
жителів) та Константинополі (до 500 тис. жителів) – було для св. Іоана справжнім 
подвижництвом. Тим не менше зі своїми комуністичними мріями Іоанові довелось 
звертатися саме до столичної пастви.  

Водночас, прихильність Золотоуста до сільського способу життя відповідала 
тенденціям його доби, коли міста переважно зменшувалися [15], а села, навпаки, 
розвивалися: «в ранньовізантійський період сільська місцевість східного 
Середземномор’я була густонаселеною». Причому, всупереч попереднім дослідженням 
[14, p.7], її населення складали не кріпаки-колони, а вільні землероби [8, p.337]. 
Палінологічні дослідження засвідчили стрімкий прогрес візантійської агрикультури в IV 
– VI стт. [3, с.72, с. 76]. Таким чином, посеред вільних, квітучих сіл античні міста, вже 
дещо деградовані й знелюднені, виглядали певними островами «старорежимної» 
язичницької культури. Вони цілком могли видаватись затісними для дерзновенних 
реформаторів на кшталт свт. Іоана. 

Парадигматичними «комуністами» у проповідях Золотоуста постають  
сирійськомовні селяни з околиці Антіохії (Ad Antioch. pop. 19.1.). Саме їх  
«неметушливий і стриманий» спосіб життя він представляв як зразок для городян. 
Скромна рутинна праця постає для селян «училищем чесноти», а віддаленість від спокус 
цього світу і «любов до тихого життя» (ἀπραγμοσύνῃ) уподібнює селян «комуністам» par 
excellence – монахам. До речі, зауважимо, що названа чеснота, ἀπραγμοσύνῃ, може бути 
перекладена і як байдужість до політики: щоб бути справжніми «комуністами», селяни не 
мусять бути ідеологічно підкованими. Оскільки «комуністичний» устрій життя Золотоуст 
вважає природним для людини, для його практикування потрібна не політична 
обізнаність, а звичайна мудрість. А її селянам, на його переконання, не забракне. 

Секрет гармонійного світогляду селян Іоан бачить у пропорційному поєднанні в їх 
житті фізичної праці та духовного споглядання, поміж якими ділять час його знайомі – 
вірогідно, сільське духовенство чи монахи – bnai qyama:  

На кого б із них ти не поглянув, побачиш, як він то впрягає волів для оранки, тягне 
плуга і розтинає глибоку борозну, то сходить на священний подіум (βῆμα) і оре душі 
підлеглих, то серпом зрізає з землі терня, то словом відчищає з душі гріхи. Адже він не 
стидається праці (ἐργασίαν), як ті, що живуть у нашому місті, а стидається неробства 
(ἀργίαν) (Ad Antioch. pop., 19.1). 
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 Отже, осердям Золотоустового комунізму постає не прогресивне місто, а саме тиха 
глибинка. Це дає нам змогу доторкнутися до головного нерву його соціалістичних 
проектів. Цим нервом не є прагнення реформ і масштабних перетворень (хоч Іоан не 
чіпляється за стародавні звичаї як такі і не має нічого проти змін). Цим нервом – мабуть, 
для всіх антіохійців – є повага до практики, до фізичної праці, до заробітку своїми 
руками.  

Висновки. Таким чином, соціальна утопія, до якої свт. Іоан Золотоуст закликав 
Константинопольську християнську громаду в 400/401 р., являє собою дуже незвичайний 
різновид комуністичного устрою. Це комунізм без репресій, комунізм без нівелювання 
традиції та зв’язку поколінь, комунізм без урбанізації – і цю низку заперечень можна 
було б продовжувати. «Комунізм» Золотоуста позбавлений, отже, низки провідних ознак 
цієї ідеології, якою її знають історики та філософи. І все ж це комунізм. Проєкт свт. Іоана 
має такі важливі риси комуністичного ідеалу, як спільність майна, спільне харчування, 
делегування влади харизматичному лідеру (лідерам), взаємна турбота членів громади 
один про одного тощо.  

Цей своєрідний християнський комунізм апелює, передусім, до великодушності 
(μεγαλοψυχία) заможних і впливових, а також до волонтерства усіх охочих. Таким чином, 
ішлося не про тотальну суспільну реформу, а про зміну відносин всередині окремої 
громади, чи, радше, народження всередині великої умовно християнізованої громади 
більш вмотивованого руху, який надихався би апостольським способом життя. Цей 
заклик свт. Іоана, наскільки відомо, не мав безпосереднього відгуку і не спричинив 
помітних змін у візантійському суспільстві. Але його опосередковані наслідки у царинах 
літургійного життя, християнської благодійності та гостинності (філоксенії) – особливо у 
середовищі руху іоанітів – заслуговують дальшого вивчення.  
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КРИЗА ТЕОРІЙ ПОСТСЕКУЛЯРНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА  

В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕОЛОГІЇ 
 
В статті доводиться, що світське та релігійне є постійно існуючими 

елементами соціальної дійсності. Теорії про виникнення світського у часи модерну є 
помилковими та тенденційними. Вчення про постсекулярний стан суспільства містять 
у собі значні елементи перебільшень та утопічних надій. Твереза богословська оцінка 
стану соціальної дійсності та соціального світогляду можлива лише при об’єктивному 
баченні соціально-економічних змін. Занепад індустріального суспільства веде до 
виникнення постіндустріального соціуму. Останній характеризується суттєвим 
протиріччям. Економічна основа постіндустріального соціуму – це знання та технології. 
Ідейна надбудова – це постмодерний релятивізм, породжений культом споживання. У 
статті доводиться, що ідейна надбудова постіндустріального суспільства пов’язана з 
антихристиянськими інтенціями. А саме, вона передбачає культивацію нового атеїзму. 
Надії на зростання простору справжності через перехід від корпоративної до 
мережевої культури себе не виправдали. Християнство маргіналізується нової 
культурою постіндустріальної доби і необхідні свідомі зусилля з побудови культурного 
синтезу, який був би ефективним засобом нової презентації християнських істин, 
цінностей. Фактично мова йде про винайдення нових форм для втілення всіх елементів 
християнського способу життя від церковності до родинності на основі теології 
міжособистих відносин. 

Ключові слова: секуляризація, модерн, постсекулярний стан суспільства, 
постмодерн, постмодернізм, релігійне відродження, постіндустріальна епоха, 
християнський спосіб життя. 

 
Черноморец Ю.П. Кризис теорий постсекулярного состояния общества в 

украинском теологии. В статье доказывается, что светское и религиозное являются 
постоянно существующими элементами социальной действительности. Теории о 
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возникновении светского во времена модерна являются ложными и тенденциозными. 
Учение о постсекулярном состоянии общества включают в себя значительные 
элементы преувеличений и утопических надежд. Трезвая богословская оценка состояния 
социальной действительности и социального мировоззрения возможна только при 
объективном видении социально-экономических изменений. Упадок индустриального 
общества ведет к возникновению постиндустриального социума. Последний 
характеризуется существенным противоречием. Экономическая основа 
постиндустриального социума – это знания и технологии. Идейная надстройка – это 
постмодернистский релятивизм, порожденный культом потребления. В статье 
доказывается, что идейная надстройка постиндустриального общества связана с 
антихристианскими интенциями. В частности, она предусматривает культивацию 
нового атеизма. Надежды на рост пространства подлинности через переход от 
корпоративной к сетевой культуры себя не оправдали. Христианство маргинализуется 
новой культурой постиндустриальной эпохи и необходимы сознательные усилия по 
построению культурного синтеза, который был бы эффективным средством новой 
презентации христианских истин, ценностей. Фактически речь идет об изобретении 
новых форм для воплощения всех элементов христианского образа жизни от 
церковности до семейственности на основе теологии межличностных отношений. 

Ключевые слова: секуляризация, модерн, постсекулярную состояние общества, 
постмодерн, постмодернизм, религиозное возрождение, постиндустриальная эпоха, 
христианский образ жизни. 

 
Chornomoretsʹ Y. The crisis of theories of the post-secular state of society in 

Ukrainian theology. The article argues that secular and religious are perpetually existing 
elements of social reality. Theories about the emergence of the secular in modern times are 
erroneous and tendentious. The doctrine of the post-secular state of society contains significant 
elements of exaggerations and utopian hopes. A sober theological assessment of the state of 
social reality and social outlook is possible only if the objective view of socio-economic 
changes. The decline of industrial society leads to the emergence of post-industrial society. The 
latter is characterized by a significant contradiction. The economic basis of post-industrial 
society is knowledge and technology. The ideological superstructure is the postmodern 
relativism generated by the cult of consumption. The article argues that the ideological 
superstructure of post-industrial society is linked to anti-Christian intentions. Namely, it 
involves the cultivation of new atheism. Hopes for growing the realm of authenticity through the 
transition from corporate to network culture have not justified themselves. Christianity is 
marginalized by a new culture of the post-industrial age and a conscious effort is needed to 
construct a cultural synthesis that would be an effective means of re-presenting Christian truths 
and values. In fact, it is about inventing new forms to embody all elements of the Christian way 
of life from church to family based on the theology of interpersonal relationships. 

Keywords: secularization, modernity, post-secular state of society, postmodernity, 
postmodernism, religious revival, post-industrial era, Christian way of life. 

 
Актуальність теми дослідження. Сучасне богослов’я по різному характеризує 

відносини Церкви із світом. Відповідно до вибраних моделей розуміння цих відносин 
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пропонуються різні стратегії місіонерства, євангелізації, теоретичної проповіді 
соціального вчення Церкви та практичної реалізації цього вчення. Дискурс, який 
пропонується українськими протестантськими богословами щодо відносин Церкви із 
світом в цілому еволюціонує від дуалізму до монізму. А саме, у радянський час церква 
бачилася як особливий сакральний простір, протиставлений світові. Сьогодні ж світ 
бачиться як простір відповідальності церкви, простір її дії. Більше того, весь світ 
осмислюється як такий, що належить Богові, а, отже, Бог має діяти скрізь, особливо – 
через Церкву. Загальним місцем стала критика стратегій, які передбачали розуміння 
навернення як вихід із світу. Натомість пропонують різноманітні легітимізації 
повернення віруючих у світ заради преображення останнього до стану Царства Божого. 

Мета і завдання статі. Метою статті є критичний аналіз теорій постсекулярності 
в українському богослов’ї, переважно - протестантському. 

Стан розробки проблеми. Давно необхідним є критичне переосмислення деяких 
концептуальних схем, які постійно пропонуються сучасними українськими 
протестантськими богословами. Але таке переосмислення об’єктивно постійно 
відкладається, оскільки богослови та релігієзнавці знаходяться під впливом цих самих 
концептуальних схем і часто рухаються по колу: спочатку для пояснення сьогоднішнього 
стану суспільства пропонується певний поділ на історичні епохи з виділенням початку 
XXI століття як особливого часу «пост-пост», а потім висувається вимога до богословів 
відповідати висоті покликань нової епохи. На нашу думку, найбільш характерним 
прикладом стали надії на «постсекулярну» добу або «постсекулярний» стан суспільства. 
Богослови певні, що релігія повертається до суспільного дискурсу і необхідно лише 
докладати певних зусиль, щоб історична необхідність несекулярного стану суспільства 
перемогла. Нам видається, що в цій схемі є багато утопічного.  Важливою у 
методологічному плані для критичної оцінки цієї схеми стала монографії Ірини 
Горохолінської «Постсекулярність: богословські та філософські інтенції сучасної 
релігійності». Авторка монографії правильно відмічає, що сучасна теологія і релігійна 
філософія покладають значні надії на явище, котре Ю.Габермас назвав 
«постсекулярністю». Дійсно, певне відродження соціальної впливовості релігії та її 
повернення в публічну сферу викликають значний інтерес у соціологів релігії. Однак, 
поруч із постсекулярністю, стан сучасного суспільства може й повинен бути 
охарактеризований як секулярний. Ще більш точно можна сказати, що розвиток 
різноманітних тенденцій веде до «плюралізації», в межах якої постсекулярне і секулярне 
знаходять своє місце в соціумі та визнання, вступають в активний діалог. Цей діалог не є 
безпроблемним, оскільки прихильники бачення секуляризації та повернення релігії у 
центр соціального життя як двох траєкторій можливого розвитку соціальності однаково 
захоплюються історизмом, продукуючи теорії про настання принципово нової ери в 
історії, яка неодмінно передбачає або появу «нового Середньовіччя», або настання часів 
тріумфу «нового атеїзму». Здійснення критичної релігієзнавчої та богословської 
рефлексії стосовно новітніх теорій секуляризації і десекуляризації є нагальним завданням 
для української науки. Від такої критичної рефлексії залежить і напрацювання 
практичних рекомендацій стосовно оптимальних моделей взаємодії церкви і соціуму, 
церкви і держави. Головним досягненням монографії є перегляд популярних сьогодні 
теорій, згідно з якими секулярне є продуктом модерну. Ірина Горохолінська доводить, 
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що секулярне не виникає в модерну добу із віднесенням релігії до сфери приватного 
життя. На матеріалі аналізу інтелектуальної культури домодерної доби дослідниці 
вдається надати нові аргументи на користь того, що релігійне і світське розрізнялися 
практично завжди у людській історії. Також аналізуються пропоновані у традиції форми 
взаємодії світського й релігійного. Все це дозволяє деконструювати усталені в сучасній 
теології уявлення про модерне походження феномену «світського». Більше того, наголос 
на модерних коренях концепту світського може призвести лише до знищення 
традиційних уявлень про теологію, про її роль щодо науки, філософії, культури. Слід 
наголосити, що сучасні теологи намагаються довести, що теорія про постсекулярний стан 
суспільства та інтелектуального дискурсу підриває традиційні теорії секуляризації. Ірина 
Горохолінська ж доводить, що такі уявлення ґрунтуються на істотних перебільшеннях. 
Сучасні теорії секуляризації є так само впливовими, як і концепти десекуляризації, і 
маємо справу із синтезом обох векторів думки в теоріях плюралізації. Методологія, яка 
застосовується Іриною Горохолінською, цілком відповідає сучасному етапові розвитку 
релігієзнавства та богослов’я, оскільки авторка дослідження орієнтується на кращі 
західні взірці, формує власне оригінальне бачення та вміє його обґрунтувати. У дискусіях 
навколо проблематики кризи теорій секуляризації та інтерпретації повернення релігії в 
політичну сферу вже встигли з’явитися різноманітні інтерпретації. Звичайно, що 
визначальними в цій проблематиці є методологічні стратегії Ч.Тейлора, Х.Казанови і 
Р.Старка. Саме концепції цих мислителів, які є філософами-релігієзнавцями і 
соціологами релігії, стали приводом для численних теорій богословів. Весь дискурс 
навколо секуляризації та десекуляризації старанно аналізується в монографії. Також 
І.Горохоліснька йде далі за Ч.Тейлора. Якщо він дивиться на ці процеси з доби кінця 
Середньовіччя і до сьогодні, то І.Горохолінська змальовує ще ширшу панораму, надавши 
важливу аналітику відносин релігійного і секулярного ще в Античності. Можна сказати, 
що авторка монографії дезавуює залишки ідеологічності в дискурсі навколо 
секуляризації та десекуляризації, роблячи, отже, крок до принципово нового, суворо 
релігієзнавчого та суворо філософського дослідження проблематики. Водночас 
дослідження має також достатній богословський і контекст, і контент. Богословський 
струмінь дослідження має чіткий християнський вектор, хоч і вільний від вузько-
конфесійної, говорячи словами І. Канта, статуарної, зашореності. Як богослов, Ірина 
Горохолінська повертає теологію від дискурсу утопічного соціального конструювання до 
дискурсу етичного. Можна сказати, що це відтворення в релігієзнавстві та богослов’ї 
пост-постмодерного критичного мислення щодо секуляризації і десекуляризації. У 
зв’язку з цим зроблене І.Горохолінською має велике значення не лише для українського 
богословського і релігієзнавчого дискурсів. Більше того, українські богослови лише у 
роботах Кирила Говоруна, промовах митрополита Епіфанія, працях Михайла Демида і 
Олега Гірника доростають до сучасної світової рефлексії щодо секулярного і 
постсекулярного. Важливим результатом дослідження є переосмислення межі між 
секулярним і постсекулярним у суспільстві та інтелектуальному дискурсі початку XXI 
століття. І.Горохолінська переконливо доводить, що в багатьох явищах, які записуються 
філософами, релігієзнавцями і теологами до «постсекулярного», насправді переважає 
світське, яке лише відкрите до релігійного з гуманістичних мотивів. Певні зрушення, які 
справді існують, і завдяки яким ставиться під сумнів множина традиційних теорій 
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секуляризації, ще не дозволяють говорити про принципову новизну стану соціального, 
який оголошують «постсекулярним» у сильному сенсі. Дослідниця переконливо показує, 
що аж ніяк не можна говорити про елементи «нового Середньовіччя», про яке мріють 
представники радикальної ортодоксії та інших теологічних і релігійно-філософських 
течій. Плюралістичність сучасного суспільства та інтелектуального дискурсу є такою, що 
постсекулярне не лише існує поруч із секулярним. Секулярне включене у постсекулярне, 
і відмовитися від особливостей модерного секуляризму вже не можливо. В тому числі 
богослов’я та релігійна етика не можуть бути впливовими у суспільстві, якщо не 
перебувають у синергії з загальним інтелектуальним дискурсом та загальною етикою. 
Умовою можливості участі богослов’я і релігійної етики у загальносоціальному дискурсі 
є постійний переклад релігійних цінностей та концептів на світську мову, на що звертав 
особливу увагу Ю.Габермас. І.Горохолінська плідно осмислює шляхи впливу релігії на 
дискурс сучасної етики, оскільки саме етика представлена як простір, у якому релігійне і 
богословське начала транслюють власні традиційні цінності й їхні сучасні модифікації. І 
часто сучасні релігійні цінності є такими, що деконструюють традицію, і відповідно, 
сучасний богословський гуманізм стає значно ближчим до сьогоднішнього світського 
етичного гуманізму, ніж до традиційної релігійної етики. Етика має вирішальне значення 
саме тому, що в її межах формується сьогоднішня парадигма відносин світського і 
релігійного, саме тут проявляється сьогоднішній формат відносин секулярного і 
постсекулярного. А саме, світський світогляд намагається виробити певні правила 
ставлення до релігії та віруючих, що враховували б їх права не лише на власне свободу 
релігії, а й на реалізацію всіх свобод, очікуючи при цьому перекладу пропозицій 
віруючих на загальну мову цілого суспільного дискурсу. Разом із тим, рух у 
протилежному напрямку – від релігії до світського дискурсу сьогодні опосередкований 
тим особливим інтелектуальним явищем, яке називається політичною теологією. Саме у 
межах політичної теології релігія систематично осмислює сучасний секулярний дискурс, 
дає його комплексну критику, пропонує релігійне бачення майбутнього та шляхи його 
досягнення. 
 Отже, розрізнення світського і релігійного (профаного і світського) можна вважати 
постійно наявним. Недоведеними є теорії про те, що простір «світського» був 
придуманий як певний конструкт і нав’язаний суспільній думці у новий час. Якщо 
звернутися до епохи середньовіччя, то в інтелектуальній культурі доби бачимо постійну 
характеристику філософії, «вільних мистецтв», фізики, медицини, права як світських 
дисциплін, які передуються «священній науці» – теології. У цілому соціумі 
виокремлювалася верства священників та чин монахів, які були покликані до глибокого 
релігійного життя, тоді як феодали, городяни і селяни віднесені були до людей світських, 
чиї релігійні обов’язки були меншими і легшими. Більше того, елементи світської 
культури активно вносилися у власне релігійний світогляд, що переконливо доведене 
А.Гуревичем. 
 Основний виклад матеріалу. Симбіоз світського і релігійного у середньовіччі 
існував як певна динамічна реальність, що передбачала їх розрізнення та їх симфонію, 
синергію. При цьому «світське» не оцінювалося негативно. Сергій Аверинцев звертає 
увагу на те, що в середньовіччі божественне та створене розрізняються як максимально 
благе і просто благе, як повністю сакральне і частково сакральне. Інакше кажучи, ніяка 
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гріховна діяльність людини не може відмінити того факту, що все створене Богом є 
«добрим». У цій картині світу світське є нижчим за сакральне, але не є протилежним 
щодо сакрального. У сучасній теології частими є посилання на те, що створене є гідним і 
благим, оскільки за християнським віровченням Бог втілюється. Але у середньовічній 
теології створене є благим саме по собі – вже тому, що Бог його створив. Відповідно, 
спасіння не має бути розривом із власним існуванням створеного, але його відновленням 
та долученням до вищого існування у причетності до Бога. 
 Намагання теологів кінця XX – початку XXI століття описати домодерне 
суспільство як цілком релігійне передбачають своєрідний соціологічний пантеїзм, при 
якому створене (світське) переставало б бути собою, але було частиною божественної 
(сакральної) реальності. Але середньовічне суспільство основувалося на теїзмі, згідно з 
яким створене і божественне розрізняються, при чому абсолютно. Відсутність 
приниження створеного, заперечення маніхейської характеристики його як зла і небуття 
не означає його ототожнення з божественним, його тотальної сакралізації.  
 Теологія може критикувати модерн не за винайдення «світського», а за 
абсолютизацію його значення. «Світське» почало розумітися як універсальна реальність, 
тоді як релігійне було віднесене до неуніверсального приватного знання і способу життя, 
і відповідно до цього створилася можливість суспільної маргіналізації релігійного. За цих 
умов секуляризація у західних суспільствах означає не лише занепад сповідування та 
практикування релігійності, відмову від релігійного світогляду та релігійно зумовленого 
способу життя. Секуляризація означає торжество уявлень про автономну від 
трансцендентних принципів раціональність, яка дозволяє ефективно мислити і діяти, 
досягаючи наукової істини та практичної користі. Відповідно, секуляризація у Новий час 
стала наслідком не винайдення «світського», а надання йому значення єдиної важливої 
реальності для суспільства. Намагання деяких теологів сьогодення довести, що 
«світське» і «релігійне» придумані лише на початку доби модерну –безпідставні та дивні. 
Так само можна було б заявляти, що «людське» і «божественне» винайдені лише у 
модерну добу. Очевидно, що людина як особлива реальність завжди усвідомлювала себе 
і у християнській теології «людське» завжди відрізнялося від «божественного». Новий 
час не віднаходить «людину», а лише ставить її у центр власного світогляду. І вже як 
простір її існування осмислюється «світське» і постулюється його універсальність. 
 Класичним для радикальної ортодоксії та деяких релігієзнавців став аргумент на 
користь тези, що світське і релігійне придумані в добу модерну стало звертання до того 
факту, що секулярний у часи Томи Аквінського – це той чернець, що служить у світі. А 
пізніше секуляризація – це конфіскація церковних земельних володінь. Однак, важливим 
для нас є не історія тих чи інших слів, а фактична наявність світського у його відмінності 
від релігійного, профаного у його відмінності від святого. І якщо ми звертаємося до 
культури середньовіччя, то ми бачимо, що, за теологічними уявленнями, весь світ 
належить Богові та сам по собі благий і є символічним відображенням благості Бога. Але 
побудований храм є місцем сакральним, місцем появи трансцендентного Святого. Але у 
самому храмі знову таки олтар є особливим місцем, більш сакральним, ніж весь храм. На 
фоні особливої святості олтаря весь інший простір храму є місцем часткової присутності 
профанного. Таким чином, бачимо певну логіку різноманітних градацій святого і 
профаного. Цій логіці відповідає багатозначність того, чим є релігійне і чим є світське 
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для середньовічної людини. Але в цілому очевидно, що ці полюси реальності існують та 
вступають у різноманітні відносини. Не можна сказати, що світське (або «профанне») 
видумане в якийсь історичний період, а до цього все існуюче було виключно релігійним 
або святим, хоча і у різній мірі. Виділення світського і профанного – закономірне явище 
як для самої соціальної дійсності, так і для людської свідомості протягом всього 
історичного існування людства. 
 Історично модерна абсолютизація світського як універсального та оцінка 
релігійного життя як приватної справи виникли не шляхом лінійного розвитку 
антропоцентризму. Ч.Тейлор доводить, що секуляризація значною мірою була пов’язана 
з невдачею головної інтенції Реформації примусити усіх членів суспільства до святості, 
до інтенсивного релігійного життя. До речі, якби повсякденне життя середньовічних 
людей було святим, то і сама Реформація як така не виникла би. Але прикметно, що 
примус до релігійного життя викликав негативну реакцію та породив пошуки світських 
ідеологій, які б пропонували відповіді на усі світоглядні питання, надавали б 
метанаративи, які б пояснювали місце сучасної людини в історії. 
 Цілком вірно соціологи релігії говорять про те, що секуляризація не змінюється на 
протилежну тенденцію і на нас не може чекати «нове середньовіччя». Ми бачимо 
ситуацію радикальної плюралізації суспільного світогляду. І поруч із постсекулярною 
тенденцією маємо справу з новими хвилями секуляризації. Відхід від модерного 
світогляду не означав втрати позицій секуляризмом як особливою атеїстичною 
світоглядною позицією. Навпаки, книги «нових атеїстів» розповсюджуються практично 
миттєво. Певне повернення релігії у суспільний простір та політичний дискурс, 
починаючи з кінця 1970-х років не зупинило тенденцій занепаду ряду традиційних 
церков на Заході. В цілому, суперечливі тенденції не дозволяють говорити ні про 
секуляризацію, ні про настання «постсекулярного стану» соціуму. Ми маємо справу саме 
з радикальною плюралізацією, коли різні світоглядні позиції конкурують у боротьбі за 
суспільну думку. Ця конкуренція не є чимось подібним до ринку ідей, як це часто 
описують соціологи релігії. Адже ідеологи секуляризму та релігійні фундаменталісти 
намагаються утвердити власний світогляд як безальтернативну основу для прийняття 
загальнозначимих рішень усім суспільством. За таких умов безпідставними є мрії 
радикальної ортодоксії про можливість «нового середньовіччя» і навіть про можливість 
мирної риторичної пропозиції релігійних цінностей у суспільному дискурсі. Агресивний 
секуляризм відкидає будь які проекти значимої присутності релігійності у соціумі. Ідейне 
протистояння ідеології цього нового секуляризму з релігією значно полегшується 
загальним характером соціального світогляду доби постмодерну. 
 Постмодерн – епоха, суттєво пов’язана з настанням доби інформаційного 
суспільства. А саме, у традиційному домодерному суспільстві головною продуктивною 
силою була земля, в індустріальному – праця, в постіндустріальному інформаційному 
соціумі – знання. І парадокс постмодерну полягає у тому, що коли знання стали 
основною продуктивною силою, суспільство розпочало в істинності знань сумніватися. 
Багато у чому це пов’язано з вивільненням значної кількості населення від процесів праці 
на землі та на виробництві, переходом їх у сферу обслуговування. Зростання числа 
зайнятих у останній сфері приводило до зростанням у суспільстві переконаності в тому, 
що «клієнт завжди правий». Навіть держава почала сприйматися як суб’єкт надання 
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послуг. Таким чином, вперше виник соціальний базис для світоглядного релятивізму. 
Істини не існує, важливими є лише конкретні переконання у конкретній ситуації, і все 
може обговорюватися. Але якщо «всі завжди праві», то у результаті «ніхто не правий», і 
фактично передбачається, що істина взагалі є неможливою. Так соціум вступив в епоху 
панування пост-правди, навіть не помітивши цього відразу.  
 Об’єктивний характер змін у суспільному світогляді маскується через суголосність 
цих змін з кризою модерного світогляду, яка розгорталася протягом XX століття. Дійсно, 
дві світові війни, геноциди та концентраційні табори стали символами століття, на яке 
були надії як нас час торжества ідеалів розуму і прогресу, правової держави та ринку. 
Лише у кінці XX століття на короткий час ідеологам лібералізму здалося, що класична 
раціональність, демократія та свобода, наука і прогрес будуть постійними реальностями, 
а тому навіть почалися розмови про «кінець історії». Але досить швидко у черговий раз 
людство змогло переконатися у безпідставності своїх надій на прогресивний розвиток як 
закон історії: стихія людської волі знову і знову вривається у хід історичного процесу. 
Разом із тим, не можна заперечувати і того, що наукова раціональність через технології 
найбільше впливає на спосіб людського життя, фактично зумовлюючи характер 
«життєсвіту» для особистостей і спільнот.   
 Парадоксальний характер сьогодення визначається внутрішнім протистоянням між 
науковою раціональністю, яка забезпечує існування і розвиток життєсвіту людини зараз 
та тим ірраціонально-розважальним наповненням, яке має цей життєсвіт у добу 
тотального торжества споживацтва. Ідеологи постмодернізму розгорнули величезну 
кампанію пропаганди релятивізму, відстоюючи право кожної людини визнавати будь які 
переконання або навіть захищаючи право не мати жодних постійних переконань. Разом із 
тим категорично заперечується право на свободу світогляду, який передбачає наявність 
однозначної істини. Відповідно, релятивізм нав’язується тотальними методами, які 
радикально суперечать самій ідеології релятивізму. Але із сучасними світськими 
ідеологіями такого роду феномени трапляються не вперше: лібералізм може 
проповідувати свободу особистості, але утверджуватися завдяки зусиллям піночетів; 
соціалізм може заявляти про себе як лад із вільним творенням соціального через 
солідарність місцевих асоціацій, але бути диктатурою пролетаріату, а ще точніше – 
партії, яка править від імені пролетаріату. Те, що постмодернізм виправдовує насилля у 
запровадженні суспільства позбавленого насилля – це не більше, ніж вічна суперечність 
усіх ідеологій.   
 Сучасні українські богослови детального аналізують покликання церкви бути 
символом есхатологічного торжества особливих соціальних відносин. Сама лояльність 
Христу має прихованого політичний характер, оскільки Йому християни мають бути 
покірними більше, ніж «світським» правителям. Християнські спільноти кидають виклик 
світській соціальності ще й тим, що формують власний простір особливих міжособистих 
відносин, з висоти яких вербально або навіть мовчки виноситься суд звичним соціальним 
практикам. Християни показують, що тут і зараз можна жити інакше, а саме – можна 
жити як громадяни майбутнього ідеального порядку. Відповідно, християнські спільноти 
на фоні всього суспільства стають пророчим символом майбутнього, а голос цих 
спільнот через їх керівників чи богословів стає голосом пророчої оцінки соціальності та 
пропозиції нового суспільства. Головна функція пророків – показувати, що можливою є 
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соціальна дійсність, яку неможливо було собі уявити, але яка стає мислимою та образно 
представлюваною. У.Брюгеман показує, що головне у служінні Мойсея в Єгипті – це 
відкриття, що окрім рабства можлива ще й свобода у принципово нових соціальних 
умовах. Представлення майбутнього У.Брюгеман називає «пророчою уявою», хоча більш 
вірно було б говорити про «пророче бачення». Справжнє соціальне звільнення є 
наслідком втілення тієї чи іншої пророчої уяви, і в умовах України це видно особливо 
яскраво. Особливо важливо, що церковними спільнотами, які є простором принципово 
нових соціальних відносин можуть ставати ті постійні або тимчасові соціальні 
утворення, які для традиційної еклезіології є парацерковними. Наприклад, переживання 
особливої солідарності та піднесеності відносин з іншими та Богом молода особистість 
може отримати на конференціях або молодіжних заходах, які пов’язані з поклонінням 
або навіть не пов’язані з ним. Власне духовне оновлення настільки часто шукається у 
різного роду парацерековних заходах, що виникає питання: чи ще еклезія є у традиційних 
громадах чи вона як раз повністю є у подіях, які є парацерковними для традиційної 
еклезіології? Нажаль, останнім часом відбувається профанація та секуляризація навіть 
усіх парацерковних форм спілкування, оскільки натхнення від конференцій штовхає 
молодих людей на непродумані вчинки, на місіонерство або соціальне служіння, які вони 
не можуть здійснювати тоді, коли воно стає повсякденністю. Так чи інакше, але ми 
повинні думати над тим чи є церква церквою у її традиційній формі спільнот та їх 
об’єднань та у її нетрадиційних формах більш широкого та різноманітного спілкування? 
Скрізь критерій наявності церковності однаковий: інакшість міжособистих відносин, 
радикальна відмінність від звичайних соціальних відносин. Нажаль, церковні спільноти 
та парацерковні форми спілкування постійно намагаються переймати звичайні для 
соціального контексту форми владних відносин, форми етики, форми втілення цінностей, 
форми естетичного впорядкування життєсвіту.  
 Захоплення задачею бути альтернативною соціальністю може приводити 
богословів до думки про необхідність замінити секулярну дійсність на нову, цілісну, 
трансформовану соціальність. Побудова спільнот у мережі, об’єднання мереж, 
формування оновлених соціальних інституцій – ось шлях, яким пропонує йти радикальна 
ортодоксія. Але у зв’язку з цими пропозиціями маємо згадати, що ніхто поки що не 
перезаснував нації та держави шляхом солідарності «знизу». Постання будь якого 
правового порядку пов’язане із систематичним застосуванням правового насилля.  
 Якщо церковна спільнотність та секулярний соціум завжди зберігатимуться в 
історичній перспективі як самостійні реальності, то яким чином можливими є ефективні 
місія, євангелізація та соціальне свідченням Церкви? Епоха постмодерну зумовлює 
недовіру до монологічного дискурсу, до всіх метанаративів, які пропонуються будь 
якими суб’єктами. Головною рисою місії має бути діалогічність. Місійна проповідь та 
діяльність повинні бути відповідями на існуючі питання і виклики. Часто сучасне 
суспільство не може сформувати ясне усвідомлення основоположних проблем, і церква 
змушена починати власне свідчення з тих другорядних питань, які є актуальними в 
суспільному дискурсі. Діалог є тією формою, якої набула сьогодні місія, і без діалогу 
жодної ефективної місіонерської стратегії неможливо запропонувати.  

Висновки. Таким чином, постіндустріальна епоха з крахом модерного 
раціоналізму не вивільнила жодного соціального простору для християнського життя, не 
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створила умов для розвитку мережевої церковності. Агресивна секуляризаційна ідеологія 
та культура ідолянства потребують від християнства побудови нової альтернативної 
щодо цього середовища нової церковної реальності та нової християнської культури. 
Теоретики постсекулярності мали надії, що християнська культура часів після-
постмодерну та церковні рухи цієї нової доби виникатимуть більш-менш стихійно, 
користуючись падінням модерну та очевидною постійною кризою постмодерну. Однак 
все більше ознак того, що необхідними є свідомі зусилля, подібні до тих, що у богослов’ї 
були здійсненні каппадокійцями, засновниками Реформації, Шлейермахером. Ми бачимо 
успішну критику модерну починаючи з Карла Барта, постмодерну – починаючи з Девіда 
Харта, але ми не маємо позитивної програми. Вона постійно відшукується, в основному – 
шляхом переходу від одних утопічних надій до інших… Ми можемо приймати занадто 
мало із світської реальності для наших синтезів (помилка Барта) або занадто багато 
(помилка радикальної ортодоксії), але віднайдення можливого нового способу 
церковного життя постіндустріальної доби розпочнеться із визнання необхідності 
віднайти те, що є зернами «справжності» у сьогоднішньому людському життя (родина, 
дружба, любов, чесноти тощо) та елементами «справжності» у культурі сьогодення 
(наука в першу чергу).  
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СОЛІДАРНІСТЬ ЦЕРКОВ В ІНІЦІАТИВАХ ЗАХИСТУ ХРИСТИЯН 
У КРАЇНАХ БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

У статті досліджено християнську солідарність у заходах та ініціативах 
стосовно допомоги християнам Близького Сходу, які зазнали переслідувань від 
радикальних ісламістів під час та після подій «Арабської весни». Проаналізовано 
виступи предстоятелів і представників різних християнських церков, які відзначають 
критичність ситуації для християн Близького Сходу та наполегливо звертаються до 
світової спільноти захистити християнство у колисці свого виникнення. Висвітлено 
різноманітні заходи й форми діяльності, які можуть допомогти переслідуваним 
християнам як у країнах їхнього проживання, так і на європейському континенті, куди 
вони змушені емігрувати в пошуках притулку та порятунку від радикальних дій 
ісламістів і політики дискримінації місцевої влади. 

Ключові слова:  церковна солідарність, християни Близького Сходу, переслідування 
християн. 

Керстюк З.В. Солидарность церквей в инициативах защиты христиан в 
странах Ближнего Востока.  В статье исследована христианская солидарность в 
мероприятиях и инициативах относительно помощи христианам Ближнего Востока, 
которые подверглись преследованиям от радикальных исламистов во время и после 
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событий «Арабской весны». Проанализированы выступления предстоятелей и 
представителей различных христианских церквей, которые отмечают критичность 
ситуации для христиан Ближнего Востока и настойчиво обращаются к мировому 
сообществу защитить христианство в колыбели своего возникновения. Освещены 
различные мероприятия и формы деятельности, которые могут помочь преследуемым 
христианам как в странах их проживания, так и на европейском континенте, куда они 
вынуждены эмигрировать в поисках убежища и спасения от радикальных действий 
исламистов и политики дискриминации местных властей. 

Ключевые слова: церковная солидарность, христиане Ближнего Востока, 
преследования христиан.   

 
Kerstyuk Z. Solidarity of Churches in Initiatives to Protect Christians in the Middle 

East. The article is devoted to the Christian solidarity in events and initiatives to help 
Christians in the Middle East who were persecuted by radical Islamists during and after the 
events of the Arab Spring. The article analyzes the speeches of the primates and representatives 
of various Christian churches, who note the criticality of the situation for Christians in the 
Middle East and persistently appeal to the world community to protect Christianity in the 
cradle of its origin. Various events and forms of activity are highlighted that can help 
persecuted Christians both in their countries of residence and on the European continent, 
where they are forced to emigrate in search of refuge and salvation from radical actions of 
Islamists and the policy of discrimination of local authorities. 

Key words: church’s solidarity, Middle Eastern Christians, persecution of Christians. 
 
Вступ. Драматична ситуація християн різних конфесій у країнах Близького Сходу 

після подій «Арабської весни» не може бути поза увагою християнських церков, які 
здійснюють низку ініціатив у справі захисту переслідуваних та страждаючих через 
військові дії і політику дискримінації. Митрополит Епіфаній (Думенко) у зверненні з 
нагоди Міжнародного дня біженців порівняв долю і випробування сучасних вимушених 
біженців та переселенців зі Святою родиною, яка, як відомо, змушена була втікати від 
розправи Ірода: «У Священному Писанні непроста доля вимушених переселенців 
відображена на прикладі земних батьків нашого Спасителя: Пречиста Діва Марія та 
Йосип Обручник були змушені з Немовлям Ісусом тікати від царя Ірода до Єгипту. 
Тобто, вони теж були біженцями, без усталеного, впорядкованого життя, без власного 
дому і потребували тоді допомоги від інших людей. Цей приклад допомагає нам 
сформувати належне ставлення до сучасних вимушених переселенців» [2]. Предстоятель 
Православної церкви України звертався передусім до вимушених переселенців із 
тимчасово окупованих територій Сходу нашої держави, але таке зіставлення цілковито 
підходить і до переслідуваних християн Близького Сходу, які разом зі своїми родинами 
вимушені просити притулку в інших країнах та покладатися на християнське милосердя і 
любов тих людей, які готові в їхніх постатях прийняти Ісуса Христа – переслідуваного та 
страждаючого.  

Мета статті – дослідити різноманітні ініціативи християнських церков у захисті 
сучасних християн Близького Сходу.  
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Стан дослідження проблематики. Поставлена мета розвідки не була предметом 
окремих наукових робіт, тому покликатимемося на відповідні інформаційні джерела, 
сайти, в яких міститься інформація про ініціативи християнських церков щодо захисту 
переслідуваних співбратів по вірі під час та після подій «Арабської весни». 

Основна частина. Православна церква не залишається осторонь від допомоги 
переслідуваним християнам у країнах Близького Сходу. Про це свідчать як прийняті 
документи, так і конкретні справи активної допомоги переслідуваним християнам. Так, 
на засіданні Священного Синоду РПЦ 30 травня 2011 р. було прийнято Заяву в зв’язку 
зростом проявів християнофобії у світі, де, зокрема, вказано: «Християни піддаються 
переслідуванням, стають жертвами нетерпимості та дискримінації у різних формах. <…> 
Наших братів і сестер убивають, виганяють із домівок, розлучають із рідними та 
близькими, позбавляють права сповідувати релігійні переконання та виховувати дітей 
згідно власної віри. На жаль, проявами християнофобії неможливо далі трактувати як 
окремі інциденти: вони набувають характеру стійкої тенденції в окремих регіонах світу» 
[3]. Звісно, що одним із таких регіонів є Близький Схід.  

Руська православна церква займається допомогою переслідуваним християнам 
Близького Сходу, зокрема, у співпраці з Римсько-католицькою церквою, про що йшлося і 
під час зустрічі папи Франциска й патріарха Кирила в Гавані (12.02.2016) та в подальших 
ініційованих двосторонніх заходах [12, с. 6]. 

Один із способів допомоги переслідуваним є подолання в публічній сфері 
інформаційного вакууму навколо цієї теми, яка мало цікавить комерційні телеканали та 
інтернет-платформи: «Мета Церкви – пробудити увагу до складної ситуації християн 
серед представників влади і громадськості, спільнот інших релігій, у середовищі діячів 
культури та вчених. Постійна увага до цього питання є не тільки знаком солідарності для 
близькосхідних християн, але і підштовхує можновладців вдаватися до заходів із 
політичної та гуманітарної допомоги страждаючим» [12, с. 6]. 

РПЦ проблему гоніння християн постійно піднімає у високих і впливових 
міжнародних організаціях, як-от: ООН, ОБСЄ та ін. Внаслідок спільної праці РПЦ, 
Апостольської Столиці та Лівану 13 березня 2015 р. на полях XXVIII сесії в Раді ООН з 
прав людини було прийнято заяву «В підтримку прав людини християн та інших 
спільнот, особливо на Близькому Сході», яка стала імпульсом для міжнародних політиків 
активніше обговорювати та приймати дієві рішення щодо допомоги переслідуваним  
[12, с. 7].  

У заяві «В підтримку прав людини християн та інших спільнот, особливо на 
Близькому Сході», яку підписали офіційні представники 65 держав, зокрема, говориться: 
«Існування багатьох релігійних спільнот перебуває під поважною загрозою. Особливо це 
стосується християн. У ці дні навіть саме їхнє виживання поставлено під питання <…> 
Мільйони людей були переміщені або вимушені покинути свої історичні землі. Ті, хто 
залишається у зонах конфліктів або на територіях, що контролюються терористичними 
групами, живуть під постійною загрозою порушення прав людини, репресій та 
жорстокого поводження. Як спільноти, так і окремі особи стають жертвами варварських 
актів насилля: їх позбавляють житла, виганяють із рідних земель, продають у рабство, 
вбивають, обезголовлюють та живцем спалюють. Десятки християнських церков і давніх 
святинь усіх релігій були знищені» [10]. 
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Протягом років РПЦ організовувала низку акцій, до яких активно долучалися також 
і мусульмани, з доставки гуманітарної допомоги на Близький Схід [4]. Особливо важлива 
участь мусульман у підтримці християн Близького Сходу: така рішучість сповідників 
ісламу виразно говорить про те, що справжня проповідь цієї релігії закликає до миру й 
милосердя, зокрема щодо тих, які переслідувані й страждаючі. 

Руська православна церква долучалася також до підтримки християн-вірмен, 
діаспора котрих доволі численна на півночі Сирії, куди вони переселилися, рятуючи своє 
життя під час геноциду в Османській імперії у 1915 р. – однієї з найтрагічніших сторінок 
історії кривавого ХХ століття.  Доволі впливова та помітна у світі вірменська діаспора 
надало розголосу «вірменському питанню» у Сирії в контексті антихристиянських 
переслідувань місцевого немусульманського населення. 

Видання «The Economist» подає статистику, за якою в липні 2017 р. у Сирії 
залишилося менше 30 тисяч вірмен, більшість з яких мігрувала у Вірменію та не має 
наміру повертатися в країну проживання через страх за своє життя. Причому до 
військових дій у Сирії проживало від 60 до 100 тисяч вірмен, серед яких представники 
були навіть у парламенті, що свідчить про їхній вплив на політичне життя країни  [13, с. 
76, 77]. Відношення до вірмен зі сторони радикальних екстремістських угруповань було 
таким же, як і до інших християн – як до ворогів, яких треба або змусити перейти в іслам, 
або вигнати з місця проживання, або знищити фізично. Тут основним поставав чинник 
конфесійний, а не етнічний. І сирійських захоплених містах терористи знищували та 
профанували вірменські храми. Так, у місті Ракка вірмено-католицьку церкву 
пристосували під центр пропаганди. Подаються дані, що в Сирії 90 вірменських храмів 
були повністю або частково знищені  [13, с. 78]. 

Руська православна церква намагається виступати в захист християн Близького 
Сходу, зокрема вірмен, у низці виступів на міжнародних форумах, у публікаціях на 
інформаційних ресурсах, переговорах і зустрічах із політиками, релігійними діячами. 
Було проведено чимало ініціатив разом із Вірменською апостольською церквою 
(Ечміадзинського й Кілікійського Католікосатів), а також вірмено-католиками  [13, с. 79]. 

26 грудня 2016 р., у свято першомученика Стефана папа Франциск відзначив 
християнське свідчення та богословське значення сміливого сповідування віри 
співбратами в Іраці: «Це був приклад вірності Євангелії. Незважаючи на випробування та 
небезпеку, вони сміливо показують, що належать Христу» [16]. Єпископ Риму також 
додав, що сьогодні більше християнських мучеників, ніж у перші століття християнства 
[16]. Насправді, мартиролог ХХІ століття пишеться кров’ю тисяч сучасних свідків Ісуса 
Христа, котрі готові віддати за Нього своє життя. До речі, католики Німеччини обрали 
саме другий день октави Різдва Христового як «День молитви за християн, що зазнають 
переслідування та утисків» [8], акцентуючи на тому, що вірні сповідники Ісуса повинні 
завжди бути готові до несприйняття цим світом та виражаючи свою солідарність, 
молитовну й фінансову, зокрема, Церкві на Близькому Сході. Як відомо, католики і 
протестанти Німеччини є одними з основних донорів гуманітарних проектів для 
потребуючих спільнот у різних частинах світу, зокрема на Близькому Сході. 

У щорічному посланні до представників дипломатичного корпусу папа Франциск 7 
січня 2019 р., зокрема, відзначив: «Серед тих, хто постраждав від нестабільності, яка 
роками характеризує Близький Схід, це особливо християнські громади, що мешкали на 
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цих землях ще з апостольських часів, а впродовж століть сприяли їх зростанню та 
розвитку. Надзвичайно важливо, щоб християни мали місце в майбутньому в цьому 
регіоні <…> У той же час я висловлюю сподівання, що політичні органи влади  зможуть 
забезпечити  безпеку та все інше, необхідне для того, щоб вони продовжували жити в 
країнах, де вони є повноправними громадянами, і сприяти їх зростанню <…> На жаль, y 
ці роки Сирія та загалом весь Близький Схід стали полем бою для багатьох 
конфліктуючих інтересів. Окрім тих, що мають політичний та військовий характер, ми не 
повинні байдуже спостерігати за спробами розпалити ворожнечу між мусульманами та 
християнами» [14]. Як бачимо, захист миру на Близькому Сході всіма можливими й 
прийнятними способами є одним із пріоритетів Католицької церкви, з закликом чого і 
звертався папа до дипломатів усіх країн, що акредитовані при Святому Престолі. 

9 лютого 2020 р. після недільної молитви «Ангел Господній» папа Франциск у 
короткій проповіді з балкону ватиканського Апостольського палацу серед 
найважливіших актуальних проблем у світі черговий раз закликав світову спільноту 
молитися та всілякими способами сприяти миру в змученій війною Сирії: «Із північно-
західної Сирії й далі надходять болючі повідомлення, зокрема, щодо становища багатьох 
жінок і дітей, становища людей, змушених втікати задля воєнної ескалації»  [11]. 
Святіший Отець апелював «до міжнародної спільноти та всіх залучених дійових осіб» 
максимально використовувати «дипломатичні засоби, діалог і переговори, в пошані до 
міжнародного гуманітарного права, для захисту життя та долі цивільного  
населення» [11]. 

Передусім, слід акцентувати увагу на розумінні солідарності як важливої частини 
християнської релігії, з чого й випливає, без перебільшення, обов’язок християн 
допомагати тим, хто терпить переслідування та перебуває в небезпеці. Підтримка 
потребуючих людей, не тільки християн, належить до основ християнського віровчення, 
що, зокрема, відображено у викладі Катехизму Католицької Церкви – основного 
компендіуму вчення Римсько-католицької церкви – про людську солідарність як вимогу 
та заповідь для всіх людей доброї волі. В артикулі 1939-му Катехизму Католицької 
Церкви читаємо: «Принцип солідарності, який також називається дружбою чи 
соціальною допомогою, є прямою вимогою людського і християнського братерства: 
“Головною широко розповсюдженою сьогодні згубною помилкою є забуття цього закону 
взаємної людської необхідності і любові, яка зумовлена спільним походженням і 
рівністю розумної природи всіх людей, до якого б народу вони не належали, та жертвою 
відкуплення, принесеною Ісусом Христом на вівтарі Хреста Своєму Небесному Отцеві за 
гріхи людей”» [5, с. 453]. Це, в свою чергу, пов’язано з діяльністю в справі захисту та 
забезпечення миру (арт. 2304): «Пошана до людського життя та до його зростання 
вимагають миру. Мир – це не тільки відсутність війни, він не обмежується забезпеченням 
рівноваги сил супротивників. Миру на землі не можна досягти без захисту добра людей, 
вільного спілкування між ними, пошани до гідності людини і народів, постійної 
підтримки братерства. Він є “спокоєм порядку”. Він є ділом справедливості і плодом 
любові» [5, с. 453]. Як бачимо, солідарна допомога нужденним і потребуючим – у 
глибині сутності євангельської заповіді любові. 

Тут ця заповідь глибоко ілюструється на прикладі біблійних текстів, які особливо 
актуальні для християн Заходу, які хоч і перебувають географічно далеко від Близького 
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Сходу, але повинні бути  духовно пов’язані зі своїми переслідуваними братами і 
сестрами по вірі. 

Викладені принципи важливі у служінні місіонерів, що потрапляють у чужі  країни, 
зокрема при наражанні себе на небезпеки і труднощі: «коли ми входимо в нову культуру, 
нове покликання, – це місце є святим. І все те, з чим ми туди приходимо, мусимо 
залишити. Для цього треба мати відвагу. Так само як і в молитві. Як Мойсей приходив до 
Господа, він навіть взуття скидав. Тому що те місце було святим. Адже буває так, що, 
проповідуючи Благу Новину, можемо опинитися на боці не світла, а темряви. Якщо ти 
сліпий, то не можеш вести людей. Так само якщо ти знервований, злий, то не можеш 
сповідати людей. Тому що ти більше принесеш чогось поганого. Коли ти відчуваєш 
любов, милосердя, лагідність до людини, до суспільства, тоді йди і сповідай» [1]. Така 
місіонерська постава християнської сміливості й мужності особлива важлива у тих 
регіонах, де бачимо дискримінацію та переслідування християн, адже вірні часто 
прагнуть бачити у своїх пастирях певний приклад апостольського служіння. 

Католицька соціальна доктрина (як лапідарне зібрання соціального вчення зі 
Святого Письма та численного корпусу документів Апостольської Столиці й римських 
понтифіків) окремо виділяє необхідність допомоги біженцям як жертвам переслідувань, 
репресій та воєнних конфліктів: «Принцип гуманності, вписаний у сумління кожної 
особи і кожного народу, містить обов’язок захищати мирне населення від впливу війни. 
“Мінімальний захист гідності кожної людини, який гарантує міжнародне гуманітарне 
право, часто порушують через воєнні чи політичні міркування, які ніколи не повинні 
брати гору над цінністю людської особи. Сьогодні ми усвідомлюємо необхідність 
відновити домовленості щодо гуманітарних принципів та зміцнити їх, щоб запобігти 
будь-яким звірствам і зловживанням”. Особлива категорія жертв війни – біженці, які 
через воєнні дії змушені кидати рідні місця і шукати притулку за кордоном. Церква не 
залишає їх, вона не лише надає їм пастирську опіку й матеріальну підтримку, а й захищає 
їхню людську гідність» [6, с.308]. 

Одним із найбільших ініціаторів допомоги переслідуваним християнам Близького 
Сходу є папа Франциск, який від самого початку свого понтифікату постійно наголошує 
на тому, що Церква повинна бути саме «Церквою для бідних». У Римсько-католицькій 
церкві щороку відзначається Всесвітній день мігранта, який у 2019-му році випав на 
неділю 29 вересня, коли на площі Святого Петра зібралися численні представники 
мігрантських спільнот та душпастирі, які займаються саме служінням мігрантам. 
Пригадуючи тексти із Книги Виходу та Книги Второзаконня про необхідність захищати 
сиріт, вдів та захожих, папа Франциск наголосив, що «ми повинні присвячувати 
особливу увагу чужинцям, як також удовам, сиротам й усім, кого в наші дні відкинуто 
немов непотріб. У посланні на цей 105-й Всесвітній день мігранта і біженця немов 
рефрен повторюється: не йдеться лише про мігрантів. Не йдеться лише про мігрантів. І 
це правда: не йдеться лише про чужинців, але про всіх мешканців екзистенційних 
околиць, які разом з мігрантами й біженцями стають жертвами культури відкинення. 
Господь вимагає від нас практикувати любов у ставленні до них» [9]. Цитуючи відому 
притчу про багача й убогого Лазаря, що прозвучала під час читання з Євангелії у ту 
неділю, Франциск, застерігаючи від небезпеки вподібнитися до євангельського багатія з 
його бажанням створити собі на землі рай і не помічати потреб інших людей, зазначив, 
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що «як християни ми не можемо бути байдужими перед обличчям трагедії старих і нових 
форм бідності, найтемніших форм самотності, перед обличчям трагедії зневажання та 
дискримінації тих, що не належать до “нашої” групи <…>, не можемо не плакати, не 
можемо не реагувати» [9]. Усвідомлюючи, як важливо постійно нагадувати кожному (як і 
самому собі) християнинові та всім людям доброї волі заклики до милосердя й 
відкритості любові, єпископ Риму сказав: «Любити ближнього означає відчувати 
співчуття до страждання братів і сестер, наближатися, доторкатися до їхніх ран, поділяти 
їхні історії, щоб конкретно виявляти Божу ніжність щодо них. Це означає ставати 
ближніми до всіх покривджених і покинутих на дорогах світу подорожуючих, щоби гоїти 
їхні рани й привести до найближчого притулку, де можна буде забезпечити їхні потреби. 
Цю святу заповідь Бог дав Своєму народові та запечатав її кров’ю Свого Сина Ісуса, 
щоби вона була благословенням для всього людства. Щоб ми могли разом анґажуватися 
у будування людського роду згідно з первісним задумом, об’явленим в Ісусі Христі, де 
всі є братами й сестрами, дітьми одного Отця» [9]. Так, не тільки кілька століть тому, 
коли створювалися тексти Старого Завіту, в яких Бог закликав до особливої опіки над 
біженцями, сиротами й вдовами, але й сьогодні відношення до цих вразливих категорій 
населення є тестом на право називатися справжніми християнами для представників усіх 
конфесій. 

У цей же день на всім відомій площі Святого Петра папа Франциск  відкрив 
монументальну композицію, присвячену мігрантам, виконану відомим канадським 
скульптором Тімоті Шмальцем, і наголосив: «Я бажав, щоб цей художній твір був 
поміщений тут, на площі Святого Петра, аби нагадувати всім про євангельське значення 
гостинності» [7]. Отже, тепер головна площа Ватикану демонструватиме паломникам і 
туристам не тільки величний фасад базиліки Святого Петра, колонаду Дж.-Л. Берніні з 
постатями відомих святих, але й втомлені, принижені, залякані, переслідувані постаті 
мігрантів. Бронзовий пам’ятник є інтерпретацією слів із Послання святого Павла до 
Євреїв, 13,2: «Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були 
вгостили». Скульптурна композиція «представляє велику групу мігрантів і біженців 
різних культурних і расових відмінностей, що походять з різних історичних періодів: від 
південноамериканських індіанців до євреїв, переслідуваних нацистами, аж до 
африканців, які втікають від нужди й голоду. 140 скульптур у натуральну величину 
щільно, пліч-о-пліч стоять на човні. Їхні обличчя позначені драмою втечі, небезпеки, 
непевного майбутнього. Всередині цього неоднорідного натовпу людей підіймаються 
крила ангела, символізуючи наявність священного серед них. Скульптурна композиція 
інтерпретує віру в те, що священне можемо знайти в незнайомому, в цьому випадку – в 
біженцях та мігрантах» [7]. Як відомо, естетична функція мистецтва постійно відігравала 
важливу роль в інтерпретації біблійного послання. Новий твір образотворчого мистецтва 
унаочнює одну з основних проблем сьогодення – долю мігрантів та біженців, що через 
складні обставини у власних країнах повинні шукати кращої долі для себе й своїх дітей в 
інших державах, зазвичай покладаючись на допомогу інших, будучи позбавленими 
елементарних засобів до існування. 

Важливою є робота Католицької церкви, зокрема Апостольської Столиці, на 
дипломатичному поприщі. Наприклад, 3-го жовтня 2019 р. відбулася зустріч папи 
Франциска з Державним секретарем США Майком Помпео, на якій акцентувалося на 



Випуск  42(55) ,  2020  36

необхідності й важливості «просування релігійної свободи у всьому світі, зокрема захист 
християнських громад на Близькому Сході» [15]. 

Висновки. Представники церков, зокрема їхні предстоятелі та ієрархи, як в Україні, 
так і світі, послідовно виступають із промовами, проповідями, повчаннями, документами, 
дипломатичними ініціативами, організацією релігійних та культурних заходів, 
спрямованих на отримання широкого розголосу як у суспільстві загалом, так і серед 
політикуму та бізнесу про переслідування християн Близького Сходу. Мета цієї роботи – 
організація різноманітних заходів та форм діяльності, котрі можуть ефективно та суттєво 
допомогти переслідуваним християнам як у країнах їхнього проживання, так і на 
європейському континенті, куди вони змушені емігрувати в пошуках притулку та 
порятунку від радикальних дій ісламістів і політики дискримінації місцевої влади. 
Біблійні образи й сюжети про переслідуваних і страждаючих повинні бути прикладом, 
заохоченням  та віроповчальним унаочненням для християн України та Європи в 
ініціативності й дієвості допомоги Церкві Близького Сходу, а також її вірним, вимушено 
розпорошеним на чужину.  
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УДК 264-914 : 81'272
Ян Ці 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

РОЛЬ МОВИ В ЕТНОКОНФЕСІЙНІЙ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ 

У статті представлено значення мовного фактору в етноконфесійній 
ідентифікації сучасних українців. Досліджено впровадження сучасної української 
літературної мови в богослужбову практику українських церков, зокрема православної 
традиції. Проаналізовано кореляцію між процесом зміцнення авторитету державної 
мови у побутовому спілкуванні українців та її використання у конфесійному стилі. 
Висвітлено конфесійні базові відмінності мовної практики різних християнських церков 
в Україні,  детерміновані особливостями конфесійної культурно-політичної орієнтації й 
мовної політики, що обумовлено засадами інтерпретації загальнохристиянського 
біблійного розуміння Слова. Розкрито важливість конфесійної мови у культурі 
українського народу.  

Ключові слова: етноконфесійна самоідентифікація, українська богослужбова 
мова, українське християнство, релігійна мова, сакральна мова.  

Ян Ци. Роль языка в этноконфессиональной самоидентификации.  В статье 
представлено значения языкового фактора в этноконфессиональной идентификации 
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современных украинцев. Исследовано включение современного украинского 
литературного языка в богослужебную практику украинских церквей, в частности 
православной традиции. Проанализировано корреляцию между процессом укрепления 
авторитета государственного языка в бытовом общении украинцев и его использование 
в конфессиональном стиле. Освещены конфессиональные базовые различия языковой 
практики различных христианских церквей в Украине,  детерминированные 
особенностями конфессиональной культурно-политической ориентации и языковой 
политики, что обусловлено принципами интерпретации общехристианского библейского 
понимания Слова. Раскрыто важность конфессиональной языка в культуре украинского 
народа. 

Ключевые слова: этноконфессиональная самоидентификация, украинская 
богослужебный язык, украинское христианство, религиозный язык, сакральный язык. 

 
Yang Q. The role of language in ethno-confessional self-identification. The article 

presents the meaning of the linguistic factor in the ethno-confessional identification of modern 
Ukrainians. The inclusion of the modern Ukrainian literary language in the liturgical practice 
of Ukrainian churches, in particular the Orthodox tradition, is investigated. The correlation 
between the process of strengthening the authority of the state language in everyday 
communication of Ukrainians and its use in a confessional style is analyzed. The confessional 
basic differences in the linguistic practice of various Christian churches in Ukraine are 
determined, which are determined by the characteristics of confessional cultural and political 
orientation and linguistic policy, which is due to the principles of interpretation of the common 
Christian biblical understanding of the Word. The importance of confessional language in the 
culture of the Ukrainian people is revealed. 

Key words: ethno-confessional self-identification, Ukrainian liturgical language, 
Ukrainian Christianity, religious language, sacred language. 

 
Вступ. У діалогічній єдності двох форм суспільної свідомості – мови як 

універсального способу й форми існування і трансляції всіх видів суспільної свідомості, 
зокрема і релігії як універсального світоглядного змісту, що зберігає найбільш важливі 
для людей, трансльовані в спілкуванні смисли, у єдності «універсальної форми» 
людського спілкування і його «універсального змісту» містяться, без перебільшення, 
джерела всієї людської культури. Дослідження мови релігії, яка тисячоріччями 
«спеціалізувалася» на релігійній комунікації, що виробила спеціальні засоби 
«інформаційного захисту» сакрального знання на основі неконвенційного ставлення до 
слова та сформувала і зберегла у своїх надрах архетиповий фідеїзм наших далеких 
предків, дозволяє зрозуміти й навіть реконструювати джерела духовної культури 
людства й окремих націй, осмислити тенденції й перспективи їхнього поступального 
духовного розвитку. Адже в релігії нації і в її мові кореняться всі витоки національної 
культури, у зовнішній чи внутрішньо-прихованій формах, інтерпретація чого вимагає 
певних герменевтичних зусиль.   

Беззаперечно актуальним є дослідження мовного аспекту етноконфесійної 
самоідентифікації українців –  чинника національної консолідації українського 
суспільства –  як впродовж історії, так і в наш час.  
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 Метою цієї статті є дослідження ролі та значення мовного фактору в 
ентноконфесійній самоідентифікації українського народу. Особлива увага буде зроблена 
на аналізі проблеми богослужбової мови християнських церков України в її зв’язку з 
проблемою національної мови. 

Стан дослідження проблематики. Відзначимо, що в аналізі предмету нашої статті 
є відкритий простір наукових досліджень, зокрема релігієзнавчих та лінгвістичних, адже 
низка українських науковців  лише побіжно окреслювали цю проблему, тим паче у 2020-
му році, після тектонічних змін, що відбулися протягом минулих років у вітчизняному 
православ’ї, вкрай актуальним є осмислення питання мовного фактору в процесах 
автономізації та інституалізації, визнання, легітимізації євхаристійного спілкування і 
виходу на міжнародний культурний простір Православної церкви України. У розкритті 
мети представленої наукової статті покликатимемося передусім на роботи таких 
дослідників: Ірина Богачевська, Сергій Здіорук, Анатолій Колодний, Олександр Саган, 
Дмитро Степовик та ін.  
Основна частина. Дослідження етноконфесійних особливостей мови – це складна і 
багаторівнева проблема, що вимагає міждисциплінарного комплексного підходу задля 
забезпечення об’єктивного і цілісного аналізу. Олексій Слєдніков у своєму 
дисертаційному дослідженні та апробаційних публікаціях перед захистом об’єктом 
дослідження визначає «рецепцію культурного спадку Античності в сучасному світі та в 
історичній ретроспективі, а також багатовікову традицію використання латинської мови 
як засобу міжнаціонального спілкування в Європі», а предметом – «рух “живої латини, 
основним змістом якого є рецепція вербального спадку античного Риму”»  [9, c. 5]. 
Звісно, що між церковнослов’янською та латинською мовами є виразна різниця, яка 
стосується не тільки специфіки культурного та конфесійного простору функціонування, 
але й більш суттєвих аспектів відмінності, проте ця дисертаційна робота показує 
актуальність та зацікавлення у комплексних наукових дослідженнях саме проблематики 
класичних мов, зокрема в сучасному церковному використанні, де, на нашу думку, не 
випадає їх назвати «мертвими». О. Слєдніков подає також дефініцію предмету свого 
дослідження: «“Жива латина” – інтернаціональний суспільний рух культурно-
комунікативного характеру, що виник у кінці ХІХ ст. та ставить подвійну мету – 
практичне відновлення латини як засобу міжнародного спілкування та рецепцію 
засобами латинської мови  культурної спадщини Античності, латинського Середньовіччя 
та Нового часу. У дидактичному розумінні під “живою латиною” слід розуміти ініціативи 
до осучаснення традиційної методики навчання латинської мови» [9, c.140]. На нашу 
думку,  немає підстав зіставляти цей культурно-суспільний та науково-дидактичний рух 
із мовою церковнослов’янською, яка, проте, «закрита» виключно у конфесійному світі 
Православної церкви слов’янських народів, але такі дослідження свідчать про те, що 
зацікавлення класичними мовами, зокрема тими, що стосуються конфесійного вжитку, є 
актуальною не тільки теоретичною лінгвістичною чи релігієзнавчою, богословською, але 
й практичною проблемою, що, радше, стосується світоглядних парадигм, ніж суто 
мовних чи, тим паче, мовно-історичних.  

Аналіз взаємин мови релігії й національної мови в історії українського православ'я 
виводить на глибинні особливості ментальності українського етносу, дозволяє глибше 
зрозуміти специфіку світосприймання й світогляду сучасного українця. Проблема 
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релігійної мови, можливості віруючих обирати мову богослужіння, взаємини між 
сакральними й секулярними мовами в державі є не тільки питаннями 
внутрішньоцерковної мовної політики, але перебувають у сфері пильної уваги широкої 
громадськості й уряду країни, зокрема відзначимо, що впродовж двох останніх років 
релігійний контент у засобах масової інформації займає чільне місце, що свідчить про 
зацікавлення цими проблемами. Релігійна ситуація в поліконфесійній українській 
державі, процеси «релігійного самовизначення», що охопили широкі верстви нашого 
суспільства, роблять дослідження релігійної мови не тільки академічним завданням, а й 
насущною потребою суспільства. 

Проблеми ідентичності українців Півночі і Півдня, Заходу і Сходу ще й дотепер 
зумовлюють існування різних рівнів національної самосвідомості. На них позначається 
сегментність соціуму, що виявляється в різній спрямованості соціально-економічних, 
інституційно-правових, геополітичних та інших суспільних пріоритетів, а також у 
потенційно конфліктних міжетнічних, міжконфесійних і міжрегіональних відмінностях. 
Гострою залишається проблема соборності української православної церкви, покликаної 
виступати впливовим чинником духовної єдності суспільства. Без її розв’язання буде 
залишатися потенційна небезпека «розлому» українства за конфесійною ознакою. Всі 
означені явища мають свою «мовну складову», адже позиції регіонів і, на жаль, досі 
розколотих православних церков вербалізуються певною мовою, відрізняються чітко 
простежуваним тяжінням до певних зразків «політичної фразеології» і партійної 
риторики. Пріоритет національних інтересів у духовно-релігійній сфері має 
реалізуватися шляхом вироблення дієвого суспільного механізму забезпечення 
цивілізованого функціонування релігійних організацій у поліконфесійному просторі.  

Питання про релігійну мову нації входить складовою частиною в проблему 
взаємозв'язку мови нації й національного мислення. Вперше поставлена Вільгельмом 
Гумбольдтом і розвинена вітчизняним лінгвістом і філософом мови Олександром 
Потебнею, ця проблема розроблялася у світовій науці як гіпотеза лінгвістичного 
детермінізму й лінгвістичної відносності Едварда Сепіра й Бенджаміна Уорфа. Однак 
низка актуальних положень, висловлених О.Потебнею, на жаль, дотепер не осмислених 
сучасною наукою, дозволяє говорити про переваги потебнянських підходів до 
дослідження зв'язку національної мови з ментальністю націй, сакральної мови з формами 
й проявами національної духовності [див.: 1]. 

Формування національної релігійності й етнопсихології – взаємообумовлені й 
взаємовпливаючі процеси. Язичницькі вірування, що збереглися з найменшими 
перекручуваннями в найдавніших пластах українського фольклору, донесли до нас 
східнослов'янську архаїчну картину світу, що відображає найдавніші етнопсихологічні 
особливості українців. Те, що колись мало чітко виражений магічний або ритуальний 
зміст, згодом перетворилося в народний звичай, культурну традицію, про зміст якої 
сучасники  зазвичай не замислюються. 

До моменту прийняття християнства київські русичі були  народом, світогляд якого 
припускав насамперед образно-емпіричний спосіб сприйняття дійсності. У такому 
специфічному світовідчуванні лежать джерела глибокої поетичності, особливої жвавості, 
символістики й водночас дивної точності української мови, однієї з найбільш образних і 
мелодійних європейських мов. Мова віри була невіддільною від народної, давала 
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кожному можливість вільного спілкування з божественним, котре сокровенно таїлося для 
слов'янина в кожному куточку рідної землі. 

Із прийняттям християнства ситуація  докорінно змінюється. Як релігія, прийнята за 
наказом «зверху», християнство надовго залишається «вірою соціальної верхівки» 
Київської Русі, у той час як язичницька віра предків сторіччя міцно втримується в 
народній свідомості й у живій народній мові. Із прийняттям християнства в українські 
землі приходить нова сакральна мова, загальна для всіх слов'ян, створена святими 
рівноапостольними братами Кирилом (Костянтином) і Методієм на основі 
південнослов’янського діалекту (приблизно моравського або болгарського). Будучи 
зрозумілою без перекладу на великих слов'янських землях від Адріатики до Білого моря, 
ця мова стала не тільки сакральною мовою православ'я, але й спільнослов'янської 
культурної ізонорми, мовою книжності, науки й культури. 

Як слушно зазначає Сергій Здіорук, «наскільки ми можемо говорити про виділення 
етносу, настільки ми маємо звертати увагу на мову, як одну з найважливіших ознак 
етносу. І у зв’язку з цим не можна пройти повз той факт, що в багатьох народів саме 
релігійний чинник <…> став саме тим вирішальним фактором, що виступив потужним 
об’єднуючим і консолідуючим явищем, котре сприяло кристалізації з численних 
діалектів єдиної національної літературної мови, а відтак одним із важливих чинників 
самоідентифікації нації» [3, с.68]. 

Має підстави думка Вадима Семенкова про те, що у прагненні використання 
сакральної мови богослужіння міститься очікування окреслити «певний простір, 
відмінний від простору повсякденності, і наповнення цього простору релігійними 
смислами. Культивування таких мов на сучасному етапі можна розглядати як потребу в 
мовленнєвому захисті від нав’язливого та агресивного дискурсу масового суспільства. В 
такому випадку мови культу, відмінні від повсякденних мов, виступають маркером 
дистанційованості та відносної незалежності індивіда від практик суспільства масового 
споживання <...> Мова культу, відмінна від мови повсякденності, формує релігійну 
ідентичність, і формування компетентності в цій мові розуміється як певний духовний 
шлях» [8, с.12]. Це, звісно, стосується не тільки церковнослов’янської мови в 
православних церквах, але й, скажімо, латині в католицьких традиціях або стилістичних, 
лексичних і граматичних особливостей культового івриту, що відрізняється від сучасної 
літературної норми. Також «наявність мови богослужіння, відмінної від мови 
повсякденного спілкування, виконує важливі символічну й емоційну функції та окреслює 
простір, відмінний від простору повсякденності. Тому культивування такої мови (у тих 
чи інших формах) у сучасній культурі не припиняється» [8, с.13]. 

Суспільно-політичні та духовні обставини прийняття християнства нагадують нам 
про споконвічне прагнення українського народу прилучитися до духовних надбань 
світового рівня, але з обов’язковою умовою збереження власної незалежності та 
культурної ідентичності. Писемна спадщина українського православ’я – це скарбниця 
духовних та громадських надбань українського народу, джерело його самобутньої 
ментальності: «Принаймні дев’ять сторіч (із Х по XVIII ст.) українська література й 
мистецтво були на 95% пронизані високими ідеалами християнського гуманізму. Це – 
велетенська духовна спадщина» [7, с.117].  
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На сьогоднішній момент можна констатувати факт, що українська мова ввійшла в 
якості богослужбової в усі християнські церкви. Процес входження української мови в 
християнські церкви чітко корелюється з процесом зміцнення української мови як 
державної мови і як мови більшості населення. Тут проблема української мови «в миру» і 
«в церкві» тотожна та її рішення залежить від лінгвістичної ситуації в країні. Як слушно 
зауважує Олександр П’ятигорський, релігія виступає свого роду «”метаознакою” етносу 
або нації з погляду держави» [цит. за: 5]. Конфесійні ж відмінності мовної практики 
різних християнських церков України визначаються особливостями конфесійної мовної 
політики, яка, в свою чергу, ґрунтується на конфесійних інтерпретаціях 
загальнохристиянського біблійного розуміння Слова. 

Прийняття християнства Київською Руссю заклало початок взаємодії місцевого 
язичництва й візантійського християнства, що призвело до виникнення феномену 
двовір’я, яке зробило найсильніший вплив на менталітет української нації, що 
народжувалася. Образно-емпіричне світосприймання язичництва зіштовхується з 
абстрактно-логічною доктриною православ'я, змінюється традиційна картина світу, не 
тільки державні закони, але й моральні норми корегуються відповідно до нової віри. Ці 
процеси відбуваються повільно, сторіччями, неминуче формуючи новий світогляд нації, 
нову, вже християнську українську духовність. Християнство змогло стати світовою 
релігією тому, що кожен народ, який його приймав, засвоював нове віровчення по-
своєму, актуалізуючи й переосмислюючи в ньому ті моменти, які знаходили відгук у 
традиційній духовній культурі. Олександр Саган серед факторів, що сприяли 
онаціоналенню християнського культу в Україні, виділяє фактор етнопсихе, психологію 
народу; характер світосприйняття народу; своєрідність мистецтва; національні культурні 
традиції, обряди й звичаї; особливості життєвих потреб і соціальних інтересів етносу; 
характер міжнаціональних відносин; і національну мову [6, с. 23]. 

Процеси зміни віри фіксувалися в сакральній та секулярній мовах, які взаємодіяли й 
взаємовпливали, незважаючи на різницю в сфері вживання й комунікативних завданнях. 
Так само, як переосмислили по-християнському українці свій аграрний календар, 
додавши до нього імена іноді абсолютно невідомих християнських мучеників і святих, 
так само вони адаптували церковнослов'янську мову, зближаючи її з народною, 
змінюючи незвичні українському вуху наголоси й вимову, забираючи незрозумілі слова. 
Адже їм здавна було властиво віддавати пріоритет змісту дії, а не її формі, ставити в 
основу утилітарно-практичні інтереси, а не догматично дотримуватися букви Писання. 
Найяскравіше цей процес відобразився в книгах діячів так званого українського 
Передвідродження XVI ст., насамперед у знаменитій «Граматиці» Мелетія Смотрицького 
(1619р.), «Граматиці словенської» і «Лексисі» Лаврентія Зизанія (1569р.), «Лексiконі 
славеноросському» Памви Беринди (1627р.). 

Мірою поділу християнства на західну гілку (із переважанням у якості сакральної 
мови латині) і східну (що тяжіла до грецької мови), відбувається і поділ сфер впливу цих 
мов на місцеві мови. Показова в цьому зв'язку доля українського народу, адже межа 
поділу християн на західних і східних пройшла безпосередньо по цих землях. Саме 
релігійний чинник зробив вирішальний вплив на формування письмово-літературних і 
ширше – загальнокультурних традицій західного (Slavia Latina) і східного (Slavia 
Ortodoxa) слов'янства, західних і східних регіонів України. 
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Проте українці практично разом із прийняттям християнства одержали завдяки 
святим «учителям слов'янським» Кирилу і Методію власну мову богослужіння –  
церковнослов'янську. Саме ця надетнічна мова стає конфесійною мовою православ'я в 
українців. Але  фактом її зрозумілості в момент створення на всій території слов'янського 
світу, церковнослов'янська мова розширює свої функції, стаючи універсальною 
культурною мовою-посередницею у всьому ареалі Slavia Ortodoxa.  

У цих країнах розвиток книжково-писемної культури призвів до гібридизації 
церковнослов'янської і народних мов, коли тексти церковнослов'янською мовою 
сприймалися як «високий стиль», а тексти народною мовою – як «простий» стиль тої 
самої мови. Причому в різних жанрах словесності «пропорції» сполучення 
церковнослов'янської і народних мов були різними. Тільки до середини XVII ст. в 
Україні і Білорусі, багато в чому під впливом Реформації, з'являється сприйняття 
церковнослов'янської і народної вимови як двох різноманітних мов. Саме тоді починають 
з'являтися переклади з церковнослов'янської на етнічні мови. 

Як ми бачимо, наслідки прийняття Святого Писання «своєю» або «чужою» мовою 
для національних культур різноманітні. У філософії і культурології існують протилежні 
думки стосовно цього. З одного боку, висловлюється думка, що переклад на 
церковнослов'янську мову Святого Писання був у культурному змісті шкідливим, тому 
що віддалив від православних народів текст оригіналу, тим самим відірвав православне 
слов'янство від класичної культури грецької мови, духовних багатств античності, 
патристики тощо. 

З іншого боку, більшість дослідників відзначають, що для того, щоб перекласти 
Біблію, перекладач повинен духовно піднятися до оригіналу. Безумовно, переклад 
Святого Писання і створення літургії церковнослов'янською мовою поклали початок 
формуванню самобутньої християнської духовності слов'ян в ареалі Slavia Ortodoxa. 

Національні мови розвивалися на основі конфесійних, використовуючи їх як вищий 
зразок для імітації. Жодна конкуренція між конфесійними мовами християнства і 
національними мовами європейських народів була в принципі неможливою. 

Конфесійна мова займала в культурі того або іншого народу те місце, що посідала в 
його житті релігія. З розвитком у суспільстві секуляризаційних процесів, що збіглися 
історично з епохою формування націй і національних мов, на зміну конфесійним мовам у 
сфері науки, освіти і культури приходять мови національні. Але це вже мови 
християнських націй, що несуть у собі багатовіковий досвід християнства. У цей період 
сфера функціонування конфесійних мов звужується до суто конфесійних потреб.  

Жива народна мова українців стає літературною мовою практично тоді, коли, 
внаслідок об'єктивних внутрішніх тенденцій розвитку сакральних мов, 
церковнослов'янська мова перетворюється в повністю закриту сакралізовану й строго 
кодифіковану систему й практично перестає розвиватися. Негативну роль у цьому 
відіграла церковно-державна мовна політика імперського російського Священного 
синоду, що встановив у приказному порядку як стандарт варіант сакральної мови, досить 
далекий від того, котрий був створений Кирилом і Методієм. Це з'явилося мовним 
відображенням прагнення знищити національну самосвідомість, коли природна етнічна 
самоідентифікація «ми – українці» підмінювалася релігійною надетнічною формулою 
«ми – православні» [4, с. 5-6]. Отже, національне замінювалося конфесійним, зрештою, 
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це стосувалося також інших конфесій (католиків, лютеран, юдеїв та ін.), але проблема ж 
була в тому, що Православна церква повністю й особливо контролювалася державою, 
виражаючи політику російського монархічного самодержавства. Однак форма й обсяги 
входження української мови в церкви різних конфесій є різними [див.: 2]. 

Ключовою проблемою релігійної мови, з якою зіштовхнулися представники всіх 
християнських конфесій України після набуття нею незалежності, стало питання про 
перехід у богослужінні й проповіді на національну мову. Підхід до рішення цього 
питання зазнав яскраво вираженого політичного забарвлення. Допущення або 
недопущення державної мови в церкву стало сприйматися багатьма як своєрідний 
індикатор «лояльності» тієї чи іншої християнської конфесії до держави і вимірником 
«національної самосвідомості» українських християн.  

Як виразно бачимо,  мовна традиція українського християнства історично виступала 
чинником консолідації нації з часів її утворення та зберігала цю функцію в складних 
історичних та геополітичних обставинах, що простежується і в сьогоденні. 

Висновки. Процес поступового входження української мови в християнські церкви 
чітко корелюється з процесом зміцнення української мови як державної мови і як мови 
більшості населення. Тут проблема української мови «в миру» і «в церкві» тотожна і її 
рішення залежить від лінгвістичної ситуації в країні. Конфесійні ж відмінності мовної 
практики різних християнських Церков України визначаються особливостями 
конфесійної мовної політики, яка, в свою чергу, ґрунтується на конфесійних 
інтерпретаціях загальнохристиянського біблійного розуміння Слова. 

Поза сумнівом, мовна традиція українського християнства в її конфесійних 
інтерпретаціях може стати сьогодні чинником національної консолідації українського 
суспільства, якщо ієрархи християнських конфесій, попри конфесійно-догматичні 
протиріччя, об’єднають свої зусилля задля досягнення єдиної для всіх громадян України 
шляхетної мети – створення єдиної демократичної держави на гуманістичних 
загальнолюдських принципах, що не заперечують християнської морально-етичної 
доктрини. Стратегічний напрям євроінтеграції України невіддільний від процесів 
конфесійної самоідентифікації провідного християнського напряму українців, в якому 
мовний аспект відіграє одну з ключових ролей.  
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Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 
КРИЗА БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
У статті аналізуються проблеми, які постали перед українською богословською 

освітою на сучасному етапі розвитку. Доведено, що основними проблемами є спад 
інтересу до богослов’я серед молоді, неможливість для більшості духовних закладів 
вищої освіти виконати вимоги державної акредитації та ліцензування. Доводиться, що 
головні перспективи розвитку богословської освіти пов’язані із становленням 
конфесійних університетів. Проаналізовано основні досягнення Українського 
католицького університету. Показано, що аналогічні проекти можна реалізувати 
протестантам і православним. 

Ключові слова: богослов’я, богословська освіта, конфесійний університет, 
католицизм, православ’я, протестантизм. 

 
Шкиль С.О. Кризис богословского образования в Украине. В статье 

анализируются проблемы, стоящие перед украинским богословским образованием на 
современном этапе развития. Доказано, что основными проблемами являются спад 
интереса к богословию среди молодежи, невозможность для большинства духовных 
высших учебных заведений выполнить требования государственной аккредитации и 
лицензирования. Доказывается, что главные перспективы развития богословского 
образования связаны со становлением конфессиональных университетов. 
Проанализированы основные достижения Украинского католического университета. 
Показано, что аналогичные проекты можно реализовать протестантам и 
православным. 

Ключевые слова: богословие, богословское образование, конфессиональный 
университет, католицизм, православие, протестантизм. 

 
Shkil S. The crisis for Theological Education in Ukraine. The article analyzes the 

problems that confront the Ukrainian theological education at the present stage of 
development. It has been proved that the main problems are the decline of interest in theology 
among young people, the impossibility for most spiritual institutions of higher education to 
fulfill the requirements of state accreditation and licensing. It is argued that the main prospects 
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for the development of theological education are related to the formation of denominational 
universities. The main achievements of the Ukrainian Catholic University are analyzed. It is 
shown that similar projects can be implemented by Protestants and Orthodox. 

Keywords: theology, theological education, denominational university, Catholicism, 
Orthodoxy, Protestantism. 

 
Актуальність теми дослідження. Прийняті в 2014 році законодавчі зміни 

передбачають визнання богослов’я як науки, державне визнання духовної освіти та її 
результатів. До цього визнання державу спонукали основні українські церкви та релігійні 
організації, які вели багаторічну лобістську кампанію. Однак, не усі духовні заклади 
освіти після дозволу на державні акредитацію та ліцензування пішли цим шляхом 
розвитку. Розпочалися нові дискусії про перспективи богословської освіти в Україні, 
перші підсумки яких були підведені у монографії Віталія Хромця «Богословська освіта в 
Україні: релігійний і світський контекст».  

Мета і завдання статі. Метою статті є оцінка перспектив розвитку богословської 
освіти в Україні з урахуванням позитивного досвіду останніх років та з рефлексією над 
можливостями застосування апробованих оптимальних моделей становлення 
конфесійних закладів освіти. 

Стан розробки проблеми. Сьогодні розпочалися нові дискусії про перспективи 
богословської освіти в Україні, перші підсумки яких були підведені у монографії Віталія 
Хромця «Богословська освіта в Україні: релігійний і світський контекст». Ці дискусії 
далекі від завершення та їм не вистачає об’єктивного аналізу наявного стану богослов’я 
та богословської освіти у розвитку систематичної кризи теоретичної форми релігійного 
світогляду. 

Основний виклад матеріалу. Сьогодні розвиток богословської освіти в Україні 
має амбівалентні тенденції, пов’язані з різного роду новими викликами, на які релігійні 
організації, які зацікавлені у богословській освіті, не завжди можуть адекватно 
відповісти.  

Першим викликом є загальне падіння освіченості абітурієнтів, які вступають 
навчатися на спеціальність «богослов’я». Не секрет, що рівень викладання в українській 
середній школі в цілому по країні знижується, і вже не дивним є поява студентів першого 
курсу, які не відрізняють Гомера від Гесіода. Духовні навчальні заклади найменше готові 
надавати вчорашнім абітурієнтам загальну освіченість, що мало б компенсувати брак 
повноти шкільної освіти. Таким чином, виникає парадоксальна ситуація, коли для 
духовної надбудови не вистачає раціонального фундаменту. На саму наявність проблеми 
і необхідність її вирішення звертають увагу лише ті духовні навчальні заклади України, 
що належать до католицької системи освіти. Прямим наслідком браку належної загальної 
освіченості та культури є різке скорочення у межах вищих духовних закладів за останні 
кілька років числа захистів на звання кандидата і доктора наук з богослов’я.  

Другим викликом став брак належної мотивації для викладачів вищих духовних 
закладів. Практично усі такі викладачі змушені шукати додаткових заробітків. Це сприяє 
баченню служіння на парафії як основного покликання. Також викладачі орієнтуються на 
викладання закордоном, на виконання грантових проектів. Значна кількість викладачів, 
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серед яких бачимо навіть численних деканів, стомилися боротися за виживання та 
емігрували.   

Третім викликом стали численні новації у сфері освіти, запроваджувані 
Міністерством освіти і науки України. Основною метою цих новації є скорочення 
державних університетів, ініційоване міністерством фінансів для економії бюджетних 
коштів. Оскільки просте закриття вищих навчальних закладів є непопулярним в 
суспільстві і тому практично неможливим, держава обирає стратегію постійного 
підвищення вимог до університетів та викладачів при паралельному позбавленні їх 
різноманітних бонусів. Щорічні скорочення навчальних програм та численних 
викладачів стали буденністю. Вищі духовні навчальні заклади ніколи не претендували на 
державне фінансування. Але тепер вони не можуть отримати ніяких послаблень вимог, 
що ставляться перед гарантами освітньо-професійних програм, перед доцентами і 
професорами. Також для духовних вищих навчальних закладів значними є труднощі 
виконання стандартів щодо забезпечення фондами навчальних аудиторій тощо.   

Четвертим викликом став відтік значної кількості студентів за кордон, де вони 
часто забезпечені не лише комфортнішими умовами проживання, а й мають більше 
можливостей. Не секрет, що західні бібліотеки часто є кращими, стипендії – вищими. 
Також студент отримує унікальну можливість контекстуалізації в суспільстві, куди він, 
як правило, розраховує емігрувати. 

П’ятий виклик пов’язаний з браком нових покликань. Після падіння СРСР існував 
значний інтерес інтелектуально обдарованих студентів до духовної освіти. З часом стало 
зрозумілим, що не у всіх релігійних організаціях існує винагородження значних зусиль, 
що витрачаються на здобуття вищих компетентностей. Навпаки, в Україні релігійні 
лідери часто демонстрували побоювання, що долучення до керівництва обдарованих 
людей призведе до критичного переосмислення звичайного авторитарного стилю 
управління. А тому висування нових лідерів відбувалося за умови абсолютної лояльності 
до наявних лідерів. Розвиток принципово нових проектів, без підтримки та розуміння з 
боку традиційних лідерів, часто призводив до вигорання молодих лідерів. І тому 
студенти з початку 2000 років перестали орієнтуватися на сферу вищої духовної освіти 
як новаторську, цікаву та важливу. Близько 2010 року сформувалося стійке уявлення, що 
краще стати професіоналом у будь якій суспільно важливій сфері, а духовному 
розвиткові присвячувати свій вільний час. Також на брак покликань до духовної освіти 
впливало загальне для всіх пострадянських суспільств падіння інтересу до проблем 
духовності. Якщо від 1992 до 2000 року навчальні аудиторії вищих духовних навчальних 
закладів були переповнені високо мотивованими студентами і вільними слухачами, то від 
2010 року важко відбувалися набори вже будь яких бажаючих навчатися, навіть за умови 
надання повного матеріального забезпечення для студентів. Часто керівники релігійних 
організацій та ректори семінарій втішають себе думками, що головне – це формування 
служителів у духовній атмосфері, в не отримання нових інтелектуалів, які малопридатні 
для практичних умов пострадянської дійсності. Однак, церкви відчувають брак експертів 
та викладачів, що видно з того, що на конференціях виступають одні й ті самі спікери, по 
різним освітнім проектам, особливо протестантським, забезпечує викладання одна й та 
сама команда викладачів. Розширення кола інтелектуалів є гостро необхідним, але воно 
відбувається дуже повільно, і часто нові кадри не є кращими за старі. 
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Шостим викликом став брак цілісних богословських традицій, що були б свідомо 
сформовані для потреб церков. Наприклад, Православна Церква України позиціонує себе 
як центр розвитку «відкритого православ’я». Новий етап боротьби за українське 
православ’я показує, що представники багатьох православних церков зачаровані не лише 
матеріальними вигодами від РПЦ, а й високим авторитетом російської духовної традиції. 
За цих умов нагальним постає завдання наявності принципових успіхів київського 
християнства у богослов’ї, екуменічному діалозі, релігійній філософії. Історичний досвід 
формування багатьох богословських та релігійно-філософських шкіл доводить, що 
необхідними складовими успіху та впливу є: наявність надійної спонсорської підтримки; 
формування національної спільноти богословів; участь богословів у основних 
інтелектуальних дискусіях цілого соціуму. Так було при формуванні російської 
релігійної філософії, паризької школи богослов’я, грецького православного богослов’я 
1960-х років, сучасного американського православного богослов’я. Аналогічно творилася 
і києво-могилянська традиція. Сьогодні у світовому православ’ї триває ідейна боротьба 
між відкритим православ’ям та фундаменталізмом. ПЦУ свідомо підтримує модель 
відкритого православ’я, що перемогла в грецькому, американському та румунському 
православ’ях, має значний потенціал до історичного успіху у всіх інших церквах. 
Формування ідейно багатого національного відкритого православ’я можливе лише в 
умовах долученності до світових богословських дискусій. За цих умов критично 
важливим є надання богословському середовищу та вірним ПЦУ нових перекладів 
американських та грецьких богословів. Свого часу переклад творів Йоана Зізіуласа 
змінив еклезіологічні уявлення українських богословів, а потім єпископату, оскільки 
інтуїції Лотоцького та інших ідеологів класичного українського автокефалізму отримали 
надійне підґрунтя. Аналогічно сьогодні переклад близько 30 книжок закордонних 
православних авторів міг би значно змінити  ідентичність українського богослов’я. 
Важливо також частково перекласти значну кількість цих творів і на російську, маючи на 
меті отримання ефекту захоплення ідеями відкритого православ’я в середовищі 
богословів та вірних РПЦ. Особливо важливими є книги з політичної теології, соціальної 
етики, богослов’я діалогу, екологічного богослов’я. У подальшій перспективі важливим є 
підвищення загального рівня культури богословів, священства і вірних завдяки 
систематичному перекладу основних праць сучасних православних богословів з 
проблематики систематичної теології, біблеїстики, патристики. Також необхідним є 
оригінальне переосмислення сучасного православного богослов’я у вигідному для 
ідейного позиціонування ПЦУ руслі. Для цього не вистачає вже рівня конференцій, але 
необхідним є написання кількох впливових книжок. Однак за рік існування ПЦУ 
практичних кроків у бік реалізації цих нагальних завдань так і не було зроблено. 

Католицькі церкви України мають найбільш розвинуте соціальне вчення і на 
початку 2000-х докладали великих зусиль задля його популяризації. Однак, коли ці 
зусилля почали приносити перші плоди, стався спад зацікавленості церковних лідерів в 
активних формах насадження християнських цінностей. І під час двох українських 
революцій 2004 і 2013-2014 років, коли від католицьких церков очікували формування 
цілісного ідеалу «нової України» не було зроблено нічого для контекстуалізації та 
утвердження принципів католицького соціального вчення.  
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Протестантські церкви України де-факто стали лідерами соціального служіння. 
Також вперше в історії склалися умови, коли значні суспільні маси схильні прийняти 
різноманітні протестантські ідеї. Однак, протестантські церкви оцінюють себе як 
маргінальну силу, вплив якої обмежується вразливими верстами населення. Ця 
абсолютно помилкова світоглядна установка приводить до нехтування численними 
можливостями для проповіді та трансформаційного впливу на суспільство. 

В цілому, в українській історії певні церкви спочатку оцінювалися як загроза, а 
потім вони ж ставали агентами націєтворчих змін. Так, християнство було сприйняте як 
амбівалентна за своїм впливом сила, однак, вже через кілька десятиліть воно було 
провідним культуротворчим фактором. Українська греко-католицька церква спочатку 
сприймалася як виклик, а у XIX столітті вона стала провідною силою для творення 
модерної української ідентичності. Сто років тому українські протестанти в цілому 
суспільством сприймалися негативно, але сьогодні вони можуть стати впливовою 
меншістю, яка здатна змінити хід історії. 

Ідейне лідерство церков у суспільстві реалізується не лише завдяки активності 
релігійних провідників, а й завдяки впливу на інституції. Наприклад, Український 
католицький університет задає певні стандарти для вищої освіти, стає прикладом для 
багатьох світських закладів. При цьому сам стиль УКУ поєднує певний науково-освітній 
прогресизм, який ми бачимо в Києво-Могилянській академії з традиціями виховання 
студентів богословських семінарій. Нажаль, протестантські церкви не змогли 
забезпечити створення єдиного для України протестантського університету, який був би 
джерелом інновацій для всієї освіти та суспільства. Частково певні функції цілісного 
богословського простору на себе взяла ЄААА, яка у співробітництві з Національним 
педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова змогла здійснити певні революційні 
кроки, досягши захисту значної кількості докторських і кандидатських дисертацій. 

Разом із тим, наявність богослов’я в світському університеті в умовах 
пострадянської дійсності була пов’язана з рядом труднощів, очевидних для богословів з 
хорошою філософською та релігієзнавчою освітою.  

Теологія – це частина релігійного світогляду. А саме, теологія – це вільний дискурс, 
що виражає та аналізує релігійний світогляд. Відповідно, при вираженні релігійного 
світогляду теологія є реалізацією пророчого покликання віруючих та релігійних спільнот. 
При аналізі релігійного світогляду теологія стає філософсько-апологетичною або 
філософсько-критичною рефлексією стосовно релігійного світогляду у його основних 
складових. А саме, теологія аналізує релігійні знання, релігійні цінності, релігійні етичні 
настанови, форми релігійного культу.  

Основною для теології є її пророча функція, при реалізації якої теологи 
намагаються осмислювати все з точки зору Бога, використовуючи для цього роботу уяви, 
розуму та дії релігійних текстів на індивідуального і колективного суб’єктів.  

Звичайно теологія в університеті присутня перш за все як філософсько-
апологетична та філософсько-критична рефлексія. Реалізація пророчої функції теології в 
університеті майже неможлива. Разом із тим, у діалозі наук, що існує в університеті, 
теологія виступає як філософський дискурс, який, тим не менш, черпає світоглядні 
ресурси із теології як реалізації пророчої функції релігійного світогляду. 
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Існування теології в університеті є проблемним, і це пов’язувано із проблемним 
статусом самої теології в цілому. Наскільки б філософсько-рефлексивною теологія не 
була б, вона завжди посилається на релігійний досвід вірних, але бере останній не у його 
феноменологічній безпосередності, а у богословській пророчій осмисленості. 

Переважним місцем буття теології як пророчого мислення є церква, а богословами-
пророками мають бути релігійні лідери. Однак, досвід євромайдану і постмайданної 
України довів, що лідери можуть мовчати, а пророками стануть рядові богослови. 
Наприклад, так де-факто сталося у протестантському середовищі. 

Таке явище можливе тоді, коли для виконання пророчого служіння християн у 
сучасному суспільстві стає важливим критичний стиль мислення академічних теологів.  

Переважним місцем для критично-рефлексивної теології є конфесійний університет. 
У крайньому випадку – богословський факультет, який має конфесійну визначеність та 
культивує як філософсько-апологетичний, так і філософсько-критичний тип 
богословського мислення. Такий університет або факультет успішний тоді, коли 
автономний організаційно-бюрократично, але бере активну участь у суспільному 
дискурсі. 

Розповіді теологів про можливість участі теології у загальноуніверситетському 
науковому дискурсі містять відверті перебільшення. По-перше, релігія та наука ніколи 
безпосередньо не взаємодіють в одному конструктивному дискурсі. Релігія взагалі і 
теологія зокрема для ефективної взаємодії з наукою завжди використовують певну 
філософію, зазвичай – релігійну філософію. Раніше це була метафізика, і взаємодія наук 
була пов’язана із спекуляціями щодо завершення ієрархії наук не у такій універсальній 
світоглядній дисципліні як філософія, а у такій мета-універсальній дисципліні як 
теологія. Сьогодні роль посередника грають інструментальні філософські стратегії, 
якими є аналітична філософія релігії та сучасна феноменологія релігії. По-друге, релігія 
взагалі та теологія зокрема за своїм дискурсом і наративами нагадують ідеології, які 
невипадково називаються сьогодні «світськими» або «громадянськими» «релігіями». 
Щоб примусити науку до безпосередньої дискусії в університеті, сучасні теологи, 
особливо із школи радикальної ортодоксії, намагаються довести ідеологічність науки, 
засновуючись на аналізі ціннісних основ наукового світогляду. Тим самим можливість 
діалогу мінімізується, оскільки доказ таких тез можливий лише завдяки використанню 
певної моделі філософії науки, і саме в її межах залишаються теологи, а також науковці, 
що зацікавляться теологічними спекуляціями. Також можливість діалогу мінімізується, 
бо деконструкція співбесідника – це вкрай невдала стратегія для початку діалогу. Так, 
Дж.Мілбанк деконструює соціологію заради досягнення теологією єдиного релігійно-
наукового дискурсу із соціальними науками. З точки зору останніх така стратегія є 
фундаменталізмом та намаганням повернути теології монологічну позицію, і навіть 
спробою забезпечити монополію на світоглядні судження.  

У таких умовах постає питання, що може зробити університет для теології, якщо 
теологія як теоретичний вираз релігійного світогляду має очевидні проблеми у діалозі з 
університетською наукою? Очевидно, що університет може лише допомогти у 
становленні повноцінної конфесійної церковної теології. По-перше, університет може 
бути прихистком для молодих науковців, які мають пророче бачення і критичне 
мислення, яке завжди схвально приймається церковною ієрархією. По-друге, університет 



Р е л і г і є з н а в с т в о  51

може допомогти у підготовці магістрів, аспірантів та докторантів заради посилення 
кадрового потенціалу духовних закладів освіти. Ця підготовка наукових кадрів можлива 
виключно для тих осіб, які здобули основну формацію через навчання і виховання на 
бакалавраті у духовних вищих навчальних закладах. Саме це і здійснює сьогодні 
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова у співпраці з центром 
«Реаліс» заради підготовки капеланів та психологічних консультантів на рівні 
магістратури, і у співпраці з ЕААА на рівні магістратури, аспірантури та докторантури. 
Без такої співпраці усі ці ланки освіти були б неможливі. 

Досвід наукової співпраці показав, що богословський та релігійний консенсус на 
рівні вченої ради можливий, оскільки усі прояви теології можуть бути науково оцінені як 
спільнотою богословів різних конфесій, так і релігієзнавцями як представниками 
гуманітарної науки, що є експертами у проблематиці, яка розглядається на захистах. 

Спільність досягається теологами різних конфесій не лише на рівні філософсько-
критичної рефлексії, але і пророчого бачення відносин Бога і сучасної людини, церкви і 
сучасного суспільства. Цей консенсус, дуже динамічний та змінний, позитивно впливає і 
на підготовку магістрів, хоча цьому рівні є певні суперечності між консервативними та 
ліберальними ідеями в свідомості одних і тих самих викладачів. 

Сьогодні єдиним успішним прикладом конфесійного університету є Український 
католицький університет. Досвід його розвитку може послугувати певною моделлю для 
українських протестантів та православних, на якій видно як можливості конфесійного 
університету, так і його обмеженості. 

Український католицький університет виник шляхом трансформації Львівської 
богословської академії. Остання була заснована викладачами невеликого Українського 
католицького університету у Римі, який був ініційований патріархом Йосифом Сліпим. 
Відповідно, ще до падіння радянської влади був створений кадровий резерв для 
провідного навчального закладу, який потім не було розпорошено на різноманітні 
проекти, але задіяно саме для творення Львівської богословської академії, а потім – УКУ 
у Львові. Створення флагманського закладу всебічно підтримувалося ієрархією УГКЦ, 
українською діаспорою, різноманітними міжнародними католицькими структурами. 
Відповідно, при розбудові мережі звичайних семінарій ніколи не втрачалося розуміння 
значення ЛБА, а потім – УКУ. За перші 20 років релігійної свободи близько 300 
випускників були спрямовані на ліценсіатні та докторські програми в університетах 
Заходу, переважно католицьких. Близько 60 з них вернулися в Україну та взяли участь у 
розбудові системи вищої греко-католицької освіти, значна кількість – саме в УКУ. Іншим 
кадровим резервом стало залучення викладів світських закладів освіти з числа 
професійно підготовлених мирян – перш за все істориків. Почавши з підготовки істориків 
та філологів, УКУ не забував і про більш споріднені до богослов’я спеціальності 
практичного спрямування. Значні зусилля були спрямовані на підготовку вчителів 
християнської етики, соціальних працівників тощо. Намагання зайняти лідерські позиції 
у соціальному дискурсі підштовхнуло УКУ до відкриття підготовки журналістів, а потім 
і політологів. При цьому політологія в УКУ є етично спрямованою, соціально 
орієнтованою. Базовим для УКУ завжди залишався філософсько-богословський 
факультет, який готував не лише богословів-науковців. Усі основні дисципліни, крім 
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душпастирського циклу, викладалися богословами факультету для студентів семінарії 
Святого Духа, яка складає окремий підрозділ УКУ.  

З самого початку значна увага приділялася просуванню соціального вчення та 
екуменічних ідей. Видатну роль у цьому процесі відіграв бувший дисидент Мирослав 
Маринович, запрошений на посаду директора Інституту Релігії і Суспільства Львівської 
Богословської Академії. Сьогодні він – віце-ректор УКУ з місії університету. Важливим 
у всій діяльності з популяризації ідей християнського соціального вчення стало рішення 
апелювати до всього українського суспільства. Фактично бувший ректор ЛБА о.Михайло 
Демид, президент УКУ о.Борис Гудзяк, Мирослав Маринович поруч із предстоятелями 
УГКЦ стали голосом церкви скрізь, де їх тільки могли почути діячі політикуму, 
економіки, культури. УКУ розвивалося у діалозі з іншими церквами, поступово долаючи 
провінційність тієї греко-католицької традиції, яка була збережена у підпіллі в 
радянський час. Принципово новим було створення Інституту екуменічних студій, який 
очолив православний богослов із Константинопольського патріархату Антуан 
Аржаковський. Важко собі уявити подібне у протестантському освітньому середовищі 
тих років і навіть сьогодні. 

 Надзвичайно важливе значення надавалося забезпеченню бібліотеки УКУ всією 
необхідною літературою. За найскладніших умов фінансового стану УКУ директор 
бібліотеки мав право на замовлення будь-яких книг і журналів. І це при тому, що кожен 
викладач УКУ міг отримати гранти на заняття у західних бібліотеках. 

Факторами, які стримували розвиток УКУ були невисока платня за викладання та 
неможливість заробити суттєві кошти у вільний від викладання час. Це призводило до 
еміграції багатьох перспективних професорів у США, Канаду, Німеччину, Італію. Лише 
останніми роками становище покращилося завдяки підвищенню заробітної плати і 
можливості отримувати додатковий дохід завдяки викладанню за програмою Еразмус+. 

УКУ видало значну кількість літератури. Також ряд викладачів друкував власні 
переклади та твори в інших видавництвах. Але в цілому не весь потенціал було 
реалізовано, і лише останніми роками видавництво книг, особливо – історичних, і 
журналів стало дійсно помітною подією інтелектуального життя. 

Впливу УКУ на суспільство сприяла постійна підтримка цієї Церкви, особиста 
турбота предстоятелів, які були великими канцлерами університету (тобто очолювали 
раду попечителів, названу «сенатом»). Дуже важливим фактором для постійного 
зростання такого впливу було постійне відкриття нових, затребуваних у суспільстві 
спеціальностей (наприклад, підготовки висококваліфікованих комп’ютерників) та участь 
в розвитку Львівської бізнес-школи. Пропоновані західними університетами та бізнес-
школами стандарти освіти та взаємодії з суспільством активно використовувалися УКУ в 
повсякденній діяльності. 

Випадок УКУ цікавий для рефлексій протестантського освітнього середовища і 
православних освітян тим, що цей конфесійний університет свідомо обрав орієнтацію на 
отримання як церковної міжнародної, так і української державної акредитації. Київська 
духовна семінарія УГКЦ започаткувала цікаву практику інтеграції з філософсько-
богословським факультетом заради як використання їх ліцензій, так і для ефективного 
підвищення рівня викладання у семінарії. Відповідно, УКУ – це приклад ефективного 
духовного навчального закладу, який зумів досягти: 1) визнання змісту власної освітньої 
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та просвітницької діяльності; 2) акредитації та ліцензування освіти в межах українського 
законодавства; 3) визнання усіх програм УКУ міжнародною системою католицької 
освіти. Можна прогнозувати, що в майбутньому вся система духовної освіти УГКЦ буде 
інтегрована з УКУ, а також в цілому матиме і державне, і міжнародно-церковне 
визнання. 

УКУ надає конструктивний приклад для розвитку подібного протестантського або 
православного університету, який би поєднав завдання підготовки служителів та 
завдання виховання лідерів-професіоналів для систематичного позитивного впливу 
церкви на суспільство. Разом із тим, ефективне існування сучасного конфесійного 
університету неможливе без додаткових зусиль щодо розвитку пріоритетних наукових 
проектів, спеціалізованих журналів, наукових серій монографій.  

Позитивний приклад УКУ може мати велике значення для розвитку протестантської 
освіти з огляду на можливість через університет реалізувати пророчу місію богослов’я. 
Адже сама по собі церква не завжди відверто пропонувати альтернативу Царства для 
суспільства, шукаючи компромісу. Цікаво, що церкви як раз семінарії звичайно 
звинувачують за викривлення у вихованцях традиційної ідентичності. Але справедливим 
є і протилежне спостереження: часто викладачі семінарій радикальніше відстоюють 
християнську традицію, ніж «церковні системи». 

За нашими спостереженнями багато елементів класичного конфесійного 
університету для всіх протестантів України вже існують. По-перше, існує розповсюджена 
мережа семінарій та інститутів, а також «християнських університетів», які сьогодні теж 
скоріше є інститутами. По-друге, стихійно склалося певне співтовариство богословів, які 
періодично викладають у більшості з цих закладів. По-третє, існує спільний науково-
дослідний центр при ЄААА, спільні журнали, спільні наукові проекти найвищого рівня 
складності (як то «Слов’янський біблійний коментар»). По-четверте, активно розвивають 
нетрадиційні форми освіти (особливо тут треба згадати «Школу без стін»), які 
реалізуються за рахунок потенціалу тієї ж самої когорти викладачів, що згадані у 
попередньому пункті. В цілому виникає ситуація, коли спільнота викладачів може 
поставити перед власними церквами питання про формування хоча б більшої координації 
зусиль для ефективного розвитку протестантської освіти.  

Перш за все, слід звернути увагу на покращення якості кожної ланки з наявної 
мережі «віртуального університету». Сильнішими мають стати окремі семінарії, 
наповнивши власну кадрову таблицю кваліфікованими викладачами, а власні курси – 
теоретично та практично значущими сьогодні дисциплінами. Глибшою повинна стати 
співпраця між різними закладами протестантської освіти в Україні, відображаючи і 
розвиваючи той консенсус, що вже склався у співтоваристві викладачів завдяки роботі 
над спільними науковими проектами. Також важливою є подальша інституалізація 
нетрадиційних форм освіти, їх інтеграція у загальний протестантський науково-освітній 
простір. 

Православні сьогодні конфесійний університет подібний до УКУ створити не 
змогли би як через брак ресурсів, так і через побоювання розмити власну ідентичність 
через невідворотне долучення фахівців, які сьогодні працюють у світських ВНЗ. Також 
православному богословському середовищу бракує єдності, якості коучінгу, наявності 
систематичної підтримки наукових проектів.   
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Висновки. Формування систематичних відповідей на численні виклики 
богословській освіті в України сьогодні можливе лише через створення конфесійних 
університетів, подібних до Українського католицького університету. Однак, 
протестантське і православне середовища все ще не готові до формування таких 
університетів. 

 
Література: 

1. Добко Т. Роль християнської освіти та виховання у формуванні громадянського суспільства / 
Тарас Добко // Богословія. – 2000. – № 64. – Книги 1–4. – С. 68–78.  

2. Закон України “Про вищу освіту”. Відомості Верховної Ради 37–38 (2014). – Режим доступу: 
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

3. Соціально зорієнтовані документи УГКЦ (1989–2008) / заг. ред. Леся Коваленко. – Львів : Вид-во 
УКУ, 2008. – XXVIII + 711 c.  

4. Хромець В. Л. Богословська освіта в Україні: релігійний і світський контекст / В. Л. Хромець. – 
Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 2018. – 312 c. 

5. Черенков М. К идее христианского университета. – Режим доступу: 
https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/open_theme/41160/. 

6. Чорноморець Ю. П. Позитивні тенденції у розвитку українського православ'я сьогодні: нова 
якість освіти та наукових розвідок конфесійних вчених / Ю. П. Чорноморець // Державно–
церковні відносини в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку / [за ред. В. Д. Бондаренка та 
І. М. Мищака]. – К. : Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 499–515.  

7. Чорноморець Ю.П. Легітимізація теології як науки в пострадянському православному ландшафті 
// Філософська думка-Sententiae: Спецвипуск № 2 (2011) «Теологія і філософія релігії». – 
Вінниця: ВДТУ, 2012. – сс. 7-14.  

 
 
 
УДК 361.6 

Шевчук П.В. 
Національний педагогічний  університет імені М. П. Драгоманова 

 
ПОСТЛІБЕРАЛЬНИЙ ПРОЄКТ ДЖОНА МІЛБАНКА 

ТА АНДРІАНА ПАБСТА 
 

В статті аналізується особливості проєкту постліберального устою, що пропонує 
візію більш доброчесної політики. Найважливішими компонентами цього проєкту 
постають: християнський соціалізм, політичний плюралізм, справжній корпоративізм, 
культура честі й гідності, створення спільнот, які будуть об’єднані навколо цінностей і 
чеснот. Було розглянуто погляди авторів на роль церкви в суспільстві, яка може стати 
трансформуючим осередком громадського, культурного та політичного життя, 
сприяючи організації місцевого самоврядування. 

Ключові слова: постлібералізм, доброчесність, Джон Мілбанк, Адріан Пабст. 
 
Шевчук П.В. Постлиберальний проект Джона Милбанка та Адриана Пабста. В 

статье анализируется особенности проекта постлиберального политического 
устройства, что предлагает видение более добропорядочного политики. Важнейшими 
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компонентами этого проекта являются: христианский социализм, политический 
плюрализм, настоящий корпоративизм, культура чести и достоинства, создания 
сообществ, которые будут объединены вокруг ценностей и добродетелей. Были 
рассмотрены взгляды авторов на роль церкви в обществе, которая может стать 
трансформирующим центром общественной, культурной и политической жизни, 
способствуя организации местного самоуправления. 

Ключевые слова: постлиберализм, добродетель, Джон Милбанк, Адриан Пабст. 

Shevchuk P. Postliberal project of John Milbank and Adrian Pabst. The article analyzes 
the features of the draft post-liberal order, which offers a vision of a more virtuous policy. The 
most important components of this project are: Christian socialism, political pluralism, true 
corporatism, a culture of honor and dignity, the creation of communities that will be united 
around values and virtues. The authors' view on the role of the church in society, which can 
become a transformative center of public, cultural and political life, contributing to the 
organization of local self-government, was considered. 

Key words: postliberalism, virtue, John Milbank, Adrian Pabst.ф 

Актуальність теми дослідження. В умовах панування постправди та 
маніпулятивних технологій у вітчизняному публічному просторі, а також поглиблення 
розчарування в ліберальному устрої, проєкт постлібералізму може виступити 
альтернативою, перш за все, через пропоновану візію більш доброчесної політики. 
Актуальними виявляються, пропоновані Джоном Мілбанком та Адріаном Пабстом 
структурні реформи у політичній та економічній сферах, а також їх особливий наголос на 
потребі в децентралізації, що може сприяти активізації участі громадян в демократичних 
процесах.  

Мета та завдання дослідження. Метою статті є аналіз ідейних основ 
альтернативного суспільно-політичного проекту постлібералізму, що був 
запропонований Дж. Мілбанком та А. Пабстом. 

Стан розробки проблеми. Проєкт постлібералізму, що його запропонували 
радикальні ортодокси, наразі є мало дослідженим, адже програмна праця «Політика 
доброчесності: постлібералізм та майбутнє людства», була виданою лише в 2016 році і 
ще не знайшла належного осмислення в богословському середовищі. Опублікованими є 
лиш короткі критичні рецепції Роуена Вільямса та Джонатана Коула. 

Основний виклад матеріалу. В основу концепції «постлібералізму» покладено 
ідею політики втілення загального блага та намагання поєднати традиції доброчесності із 
більшою участю народу у місцевому самоврядуванні [6, c.14]. В економічній сфері, 
постлібералізм пропагує відхід від ліберального ринкового капіталізму та побудову 
більш справедливих моделей економічних відносин, також наголошуючи на поверненні 
до ідеї соціального призначення, згідно якій цінність людини визначається її внеском в 
загальне благо спільноти. На противагу сучасному індивідуалізму та егалітаризму, 
постліберали відстоюють принципи соціальної солідарності та братерських 
взаємовідносин. В сфері політики пропонується перехід від «політики меншості» 
(захисту інтересів виключної групової ідентичності) － до «політики більшості», 
заснованої на балансі інтересів та спільної соціальної ідентичності). 
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Найважливішими компонентами цього проєкту постають культура честі й гідності, 
створення спільнот, які будуть об’єднані навколо цінностей і чеснот, християнський 
соціалізм, політичний плюралізм, справжній корпоративізм. Під останнім розуміється 
повернення до католицького вчення про суспільство, що виникає з потреби індивідів у 
самореалізації в межах певної общини: сім’ї, церкви, мікрорайону, волонтерської 
організації чи професійного співтовариства. Корпоративи виступають координаційними 
центрами по між різними класами суспільства: власниками приватних підприємств з 
одного боку та працівниками з іншого, які можуть бути об’єднані в межах даного 
кооперативу на основі принципів братерства та солідарності, субсидіарності та 
персоналізму. 

 Дж. Мілбанк і А. Пабст прагнуть створити нові підходи до вибудовування 
внутрішньої та зовнішньої політики, збільшуючи значення самого суспільства, культури 
та міжособистісних відносин, на противагу домінуванню централізованої держави. Отож, 
«постлібералізм» – це альтернативне бачення суспільно-політичного устрою, в основі 
якого лежать поєднання принципів доброчесності та громадської участі. 
Фундаментальною передумовою цього проєкту постає оптимістична антропологія, що 
впливає на розуміння суспільних інститутів як інструментів для виховання громадян та 
плекання доброго в людській природі. Тобто політика має повернутися до розуміння себе 
як «політики душі», тобто виховання доброчесних громадян та скеровування їх до 
спільної мети – загального суспільного блага.  

Мілбанк і Пабст пропонують конкретні кроки для розбудови етичних підходів до 
корпоративного управління, відновлення людського становлення як економічного 
покликання, переваг регіонального, кооперативного виробництва та виробництва 
продуктів харчування, обмеження заборгованості, тобто для повернення етичної 
економіки [6, c. 81]. Постліберали виступають за використання інструменту 
посередництва у вирішенні конфліктів, а також намагаються спонукати громадян до 
більш доброзичливого суперництва в процесі досягнення цілей. Вони відмовляються від 
реактивних підходів до вирішення проблем, які пов’язані з боротьбою зі злочинністю, 
безробіттям тощо, котрі є лише наслідками більш глибоких тенденцій, пропонуючи 
зайняти активну позицію в боротьбі саме з першопричинами. Приймаючи стратегію 
раннього втручання, постліберали, зокрема, пропонують створювати освітні програми з 
виховання дітей для неблагополучних батьків. Сучасний бізнес-етос, який зорієнтований 
на фінансову вигоду як єдину мотивацію, може забезпечити стабільний економічний 
прогрес, однак він призводить до нерівності, а також стимулює відверту злочинність. 
Тому, для забезпечення стабільності та стійкості економічної сфери, необхідно 
сформулювати новий внутрішній етос, основу якого становить мотивації індивіда до 
збереження ним власної гідності. На їхню думку, це прагнення має глибші психологічні 
коріння, ніж поривання до влади та матеріальних благ. Отож, прагнення до визнання 
оточуючими за професійні здібності та вклад у суспільний добробут, стає невід’ємності 
аспектом соціальної мотивації, адже логіка взаємної поваги є вкоріненою у людську 
культуру [6, c. 61]. Така етика здатна призвести до зміни світоглядної парадигми, коли 
обмін похвалою стане самоцінною соціально-економічною валютою, адже дедалі більше 
і більше споживачів прагнутимуть до життя, наповненого повагою. На противагу 
імперсоналізму ліберальних інституцій і їхній політиці акцент переноситься на ідею 
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«цілісності людини», яка виражається в єдності тіла, розуму і душі. Цей образ стає свого 
роду моделлю для побудови нового соціального порядку, що є більш фундаментальним, 
ніж держава чи ринок. 

Постліберальна політика доброчесності окреслює контури нової економічної та 
державної політики, що будується на основі взаємної довіри і колективних зусиль. У 
період Пізньої античності та Середньовіччя здійснення політичної влади розглядалося як 
втілення вічного порядку, а іноді і як божественний дар благодаті, який мав бути 
належним чином отриманим через трансформативне й архітектонічне вдосконалення 
природи, в якій виражається доброта Бога. Телос постліберальної політики полягає у 
тому, щоб втілювати, наскільки це можливо, справедливість та гармонію первинного 
творіння Бога в межах громадянського чи імперського устрою.  

Задля активізації населення в демократичних процесах Мілбанк і Пабст пропонують 
здійснити реформу «децентралізації», сутність якої полягає у запровадженні відносного 
самоврядування регіонів, груп меншин і вільних асоціацій. Ця реформа здатна не тільки 
покращити економічне становище на місцях, але й ефективно вплинути на політичну 
ситуацію в країні загалом. За такого підходу, «ціле» розуміється як динамічний синтез, а 
не як сукупність суб’єктів, над якими держава здійснює правління через ієрархічні 
структури нав’язування власної політики. Пропонований суспільний устрій передбачає 
не розділення, а органічне співробітництво, що здійснюється шляхом балансування 
інтересів центральної і місцевої влади. Отже, прибічники постлібералізму ставлять за 
мету перетворення централізованої, унітарної держави на федералізовану, в якій політика 
здійснюватиметься за принципом делегування повноважень. Цей принцип має 
реалізовуватися на нижчих рівнях, таких як регіональне або місцеве самоврядування, а 
також на рівні церковних парафій. Водночас вирішення наднаціональних і глобальних 
інституційні проблеми залишаються актуальними, що вимагають міжнародної співпраці. 
Зокрема, мова йде про міграцію, транскордонну злочинність, тероризм, руйнування 
довкілля та фінансові зловживання. 

Перезавантаження демократичних процесів, на думку Мілбанка та Пабста, 
неможливе без оновлення місцевого самоврядування. Ключовим фактором у цьому 
процесі можуть стати нові способи самостійного вирішення питань внутрішнього 
керівництва, зокрема, створення широкої мережі громадських об’єднань та соціальних 
підприємств під керівництвом очільників населеного пункту, а також сприяння діалогу 
громадськості з місцевими чиновниками. Отож, органи місцевого самоврядування 
покликані не просто надавати послуги громадянам або знаходити найдешевшого 
постачальника цих послуг, але стати координатором між громадськістю та приватними 
сектором. Мілбанк і Пабс особливо наголошують на важливості загальної участі у 
виборах до органів місцевого самоврядування, проведення відкритих «праймеріз» для 
кандидатів на виборах мера і депутатів міських рад, де мешканці можуть висунути 
пропозиції щодо ключових аспектів побудови місцевої політики.  

Автори розвивають власну концепцію суспільства, що складається з трьох 
прошарків: «усіх», «небагатьох» і «одного», зазначаючи, що в умовах ліберальної 
демократії відсутній найважливіший прошарок «небагатьох», так званих «доброчесних 
експертів», які були би прикладом у всіх галузях суспільства, природно взаємодіючи з 
різноманітними корпоративними групами, інтереси яких вони втілюватимуть. Вживаючи 
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більш звичний термінологічний апарат, ми можемо визначити поняття «небагатьох» як 
«впливову меншість», згідно Михайлу Черенкову [1]. На думку Мілбанка і Пабста, 
людство має потребу в більш справжній еліті (на кожному рівні, у кожній галузі), яка 
діятиме не шляхом маніпулювання індивідами, а, скоріше, через виховний вплив на 
людей і спільноти. Свобода – це дар, який може бути забезпечений для всіх і різними 
способами через правильні процеси формування. Автори вбачать шлях до збереження та 
зміцнення демократії у віднайденні згоди «багатьох» －з порадами «небагатьох» та 
виконавчих рішень «одного». Такий баланс поміж цим групами радикальні ортодокси 
називають «змішаним урядом», або «змішаною конституцією», яка покликана об’єднати 
ці три групи на основі моральних і соціальних чеснот – мужності, щедрості, подяки, 
вірності, братерства [7]. 

Виходячи з такого погляду на суспільство, Мілбанк і Пабст актуалізують роль 
«одного», тобто обстоюють утвердження конституційно-монархічного устрою. Завдяки 
своїй унікальній ролі символу державного устрою, монархи володіють здатністю 
«піднімати» політиків до трансцендентного ідеалу. Монарх або президент, що стоїть 
вище виконавчої влади, може привернути увагу до стратегічних питань довгострокового 
національного розвитку, запобігаючи маніпулюванню тимчасовим обіцянкам політичних 
партій. Доказом надзвичайного значення монарха є збереження єдності чотирьох 
британських націй, незважаючи на змінні уряди та короткострокові фракційні або 
ідеологічні інтереси. Монархи, на думку авторів, можуть більш ефективно втілювати 
інтереси країни, які не отримують належної уваги тимчасовою більшістю. Отож, 
монархічна влада постає в ролі арбітра, який забезпечує демократичні процеси, 
дотримуючись принципів справедливості. Мілбанк і Пабст наголошують на тому, що 
конституційні монархії славляться своєю повагою до конституції та інститутів закону, а 
також високим рівнем економічного розвитку. За рейтингом якості життя конституційні 
монархії займають сьоме місце з першої десятки і шістнадцяте з перших двадцяти країн 
світу. Це показовий факт, адже держави з республіканською формою правління 
перевищують кількість монархій у співвідношенні 5 до 1 (150 проти 31). 

Для Мілбанка і Пабса велике значення має те, що хоча в Великобританії королева 
уособлює владу над країною, однак принципи і стандарти, якими вона керується, 
походять від Бога, їх справжнього джерела, а не сформовані нею самою чи урядом. Після 
розриву Генріха VIII з Римом Англіканська церква прагнула зберегти баланс між 
священством і монархією, що відображає патристичний і середньовічний акцент на 
священницькій і царській владі Христа. Річард Хукер, засновник англіканської теології, у 
своїй основоположній праці Закони церковної політики (1594) пояснює унікальність 
англійської корони, яка об’єднує в особі монарха як голову Англіканської Церкви, так і 
очільника держави. Монарх є частково відповідальним за сприяння доброчесності своїх 
підданих. Він виступає у ролі посередника христологічного зближення божественного з 
людським. Єдність обох еклезіологічних ролей відповідає уявленню про те, що церква 
має духовну владу і разом зі світською владою утворює державу під керівництвом 
світського, але помазаного, монарха. У таких умовах церква визнає авторитет «держави», 
яка має свою регіональну світську легітимність, але відкидає її абсолютний авторитет [4, 
c,154]. Політична роль церкви полягає не в тому, щоб освячувати державу, заміняючи 
представницький уряд, а, навпаки, у навчанні представників державного та громадського 
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секторів принципам доброчесності, адже без цього демократія не може добре 
функціонувати [5, c. 11]. У такому разі, конституційна монархія постає більш 
збалансованою формою правління на відміну від світського регулювання, що балансує 
між крайнощами тиранічної абсолютизації влади, з одного боку, і схильністю до 
анархічного релятивізму – з іншого.  

Отже, Мілбанк і Пабст наголошують на потребі збільшення ролі монарха, 
максимального використання ним своїх можливостей пропонувати урядові шляхи 
вирішення довгострокових проблем країни, а також порушувати критичні запитання 
стосовно поточної політики. Відтак монарх або його символічний еквівалент (яким може 
бути президент) стає здатним оновити, пожвавити та демократизувати свою традиційну 
роль. По-перше, як арбітр, він може сприяти дотриманню усіма учасниками політичного 
процесу своїх конституційних повноважень і верховенства права, по-друге, він може 
виступати у ролі посередника і гаранта того, що уряд, парламент і судова система 
братимуть належну відповідальність за забезпечення загального блага та досягнення 
довгострокових національний цілей відповідно до інтересів суспільства [6, c. 159].  

Хоча британські прибічники радикальної ортодоксії розробили цілісний і 
переконливий теолого-політичний проєкт, він все ж не позбавлений певних недоліків. 
Зокрема, варто звернути увагу на зауваження Роуена Вільямса, який констатує історичну 
недостовірність твердження про те, що Іспанська і Британська імперії до XVII століття 
продовжували традиції середньовічних монархій і «певною мірою утверджували загальне 
благо». Вільямс цілком виправдано підкреслює, що обидві імперії здебільшого 
забезпечували власне процвітання за рахунок работоргівлі. Крім цього, критики 
неолібералізму ігнорують небезпечні тенденції неоімперіалізму в політиці Росії та 
Китаю, зокрема, їхні яскраво виражені територіальні амбіції, відродження абсолютизму 
та ксенофобії [10]. 

 Наступним важливим елементом постліберального влаштування суспільно-
політичного устрою є визначення місця та ролі Церкви. Мілбанк і Пабст радикально 
протистоять секулярним тенденціям, що уявляють державу і Церкву абсолютно 
незалежними політичними структурами, які постійно конкурують між собою. Вирішення 
цієї проблеми лежить у переосмисленні ролі Церкви як такої, що покликана 
запропонувати кращі законодавчі і політичні ініціативи, оскільки рішення ліберальної 
держави часто сприяють дехристиянізації нації.  

Британські богослови наголошують, що церква здатна стимулювати більш активну 
участь населення в системі місцевого самоврядування. Зокрема, Англіканська церква, 
підтримуючи парафіяльну систему, яка має широку мережу соціальних і громадських 
ініціатив, може допомогти в процесі структурування і координації місцевого життя, 
беручи активну участь у різних сферах суспільного розвитку, таких як освіта, охорона 
здоров’я, бізнес. Церква володіє мережою соціальних і громадських ініціатив: 
молодіжними гуртками, групами для мам та їхніх малят, кредитними спілками і 
медичними службами, а також надає різноманітні економічні й соціальні послуги, такі як 
допомога харчовими продуктами, проведення благодійних обідів для літніх людей, 
надання притулку для бездомних, фінансове консультування. Соціальний простір церкви 
охоплює різних представників, тому церква здатна досягти своїм впливом більшу 
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кількість людей і груп, ніж будь-яка інша форма асоціативного об’єднання членів 
суспільства. 

  Отже, у практичному сенсі саме Англіканська церква, підтримуючи парафіяльну 
систему, допомагає структурувати і координувати місцеве життя, створюючи платформу 
для ширшого залучення людей в покращенні життя у власному осередку та забезпеченні 
розвитку таких сферах як освіта, охорона здоров’я, бізнес, тощо. Активізація 
парафіяльної системи потенційно може збільшити вплив і контроль церкви над державою 
та вільним ринком, які останнім часом почали домінувати через зменшення ролі церкви у 
громадянському, соціальному, освітньому та культурному житті суспільства [9, c. 34]. 
Внаслідок цього багато людей британців не бачать зв’язку між місією церкви та 
основними сферами власного публічного і приватного життя. Оскільки більшість людей 
мислять прагматично, християнство стає для них малозрозумілим, адже вони вже не 
бачать його практичного втілення [8. c. 23].  

 У такій ситуації Мілбанк і Пабст пропонують реалізовувати принципи 
постліберальної політики, згідно з якою церква не може мислити себе лише категоріями 
виживання й оновлення, розуміючи свою роль тільки в проголошенні трансцендентних 
істини. Роль церкви вбачається у створенні справжньої спільноти, що прагне до свободи і 
справедливості, які сприймаються як етичні категорії. Ці спільноти можуть бути 
об’єднаними лише навколо спільної етичної мети суспільного буття – «бути разом у 
вільній гармонії» [5, c. 7]. Врешті, автори наполягають на потребі не лише активізації 
місцевого самоврядування та регіонального представництва, але насамперед участі 
окремих осіб і груп у громадських політичних дебатах та прийнятті рішень. У той час як 
ліберальна демократія схиляється до «демократичного деспотизму» і тиранії масової 
думки, постліберальна «політика доброчесності» підкреслює необхідність справжнього 
плюралізму, в якому можуть бути озвучені та розглянуті різні ідеї. Джерелом 
життєздатності такої представницької системи є сукупність різних ідей та наявність 
вибору між реальними альтернативами щодо телеологічного прагнення до спільного 
майбутнього. У такий спосіб автори намагаються віднайти новий шлях в реалізації 
принципу єдності в різноманітті.  

В результаті дослідження стану розробки проєкту Мілбанка й Пабста було 
виявлено, що він не викликав помітної критичної рефлексії в богословському 
середовищі, за винятком окремих рецензій їх робіт. Зокрема, американський богослов 
Джонатан Коул зазначає, що постліберальні політичні богослови, пропонуючи 
відроджувати такі поняття та практики, як «солідарність», «взаємні зобов’язання», 
«плюралістичний організм», «конституційний корпоративізм», «персоналізм» та 
«субсидіарність», випускають з уваги той факт, що насправді ці явища існують різною 
мірою, хоча фрагментарно і непослідовно, у різних країнах ліберального світу [2]. Коул 
зазначає, що автори не пропонують по-справжньому структурних змін, які могли б 
вирішити системні проблеми лібералізму. Такі ідеї, як повага до кожної суспільної ролі, 
потрібність альтернативного ділового етосу, покликані перетворити людську гідність на 
«соціальну валюту». Однак ці пропозиції закликають перш за все до культурних змін та 
переосмислення суспільних ролей, але не пропонують радикальних, знову ж таки, 
структурних змін [2]. Видається, що Коул припускають, що постлібералізм позиціонує 
себе як антилібералізм, однак, виходячи з робіт радикальних ортодоксів, можемо 
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стверджувати, що концепт постлібералізму – це спроба віднайти новий вимір ліберальної 
політики, виявити та виправити її системні недоліки. Запропонувавши цілу низку 
конкретних пропозицій стосовно реформування соціально-політичної сфери, їх проєкт 
виступає цілісною альтернативою сучасному лібералізму, залишаючись водночас в його 
системі координат. Як писав історик Юваль Харарі: «Проект постлібералізму міг би 
стати поштовхом для переродження лібералізму в нову форму. У минулому лібералізм 
уже зазнавав криз, подібних до сучасних. Етап становлення глобалізації та лібералізації 
закінчився Першою світовою війною, потім світ побачив розквіт фашизму. Після «часу 
Гітлера» в 1950–1970-х роках настав «час Че Гевари», коли соціалісти звинуватили 
лібералів у тому, що їхні ідеї – лише фіговий листок для прикриття потворності 
глобального капіталізму. Після всіх цих криз лібералізм став сильнішим, ніж раніше. 
Причина полягає в тому, що ліберальна система виявилася більш гнучкою і динамічною, 
ніж ті, які їй протиставляли: імперії, фашизм, комунізм. Частково це відбулося завдяки її 
здатності адаптувати кращі ідеї останніх, наприклад, охорону здоров’я і соціальне 
забезпечення тощо»[3]. Отож, в умовах наявної глобальної кризи лібералізму, маємо 
підстави зробити висновок, що завдяки спробам його переосмислення, зберігається 
можливість віднайти новий вимір лібералізму. Не відкидаючи ідейні та етичні основи 
постлібералізму радикальних ортодоксів, але доповнивши його більш зваженим, 
реалістичним поглядом на людську природу, видається можливим за умови подолання 
секуляризму як пануючої парадигми сучасності, вибудувати лібералізм «з доброчесним 
обличчям», або ж окреслити його як «постсекулярний лібералізм». 

Висновки. Мілбанк і Пабст обґрунтували проєкт постліберальної соціально-
політичної теорії «політики доброчесності», яка прагне сприяти індивідуальному 
розвитку та взаємному вдосконаленню. Постлібералізм спрямований на те, аби відновити 
давні й різноманітні традиції «консервативного християнського соціалізму», який 
відстоює ідею спільнотності та співучасті, наголошуючи на потребі в ціннісному й 
етичному вихованні населення та забезпеченні рівноправ’я. Автори наполягають на 
активізації широкого народного руху задля формування політики загального блага, який 
зможе подолати бінарні поділи, що розділяють західні країни та весь світ: молодих проти 
старих, капіталістів проти робітників, місцевих щодо іммігрантів, міста проти сільської 
місцевості, релігійних проти світських. Постліберали пропонують віднаходити нові 
способи об’єднання окремих осіб і груп з протилежними цінностями та інтересами, щоб 
стати більш широким міжкласовим і міжкультурним рухом. Завдання християнських 
церков, згідно з послібералізмом, полягає у збільшенні їх впливу на суспільство не лише 
через політичні партії, але й через активну участь в економічній, культурній, освітній та 
політичній сферах життя суспільства.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ У СКЛАДІ ЄВРО-АЗІЙСЬКОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ 
 

У статті представлена  основа богослов’я і богослов’я освіти ЄААА, на якій  
побудоване навчання і виховання у закладах вищої освіти, що входять до її складу. Євро-
Азіатська акредитаційна Асоціація формує та запроваджує богослов’я та богослов’я 
освіти, які є провідними у роботі шкіл, що входять до її складу. Навчальні та виховні 
програми, а також організація та проведення навчально-виховних процесів у даних 
школах мають  відображати характеристики даного богослов’я та богослов’я освіти. 
Шляхи, якими формується та запроваджується у школах ЄААА богослов’я та богослов’я 
освіти ЄААА визначаються структурою самої Асоціації. 

Ключові слова: Євро-Азіатська акредитаційна асоціація, богослов’я, богослов’я 
освіти, заклади вищої освіти, історія виникнення ЄААА, місія Бога, місія ЄААА. 

 
Рязанцева Т.А. Богословское основание образовательной деятельности высших 

учебных заведений в составе Евро-Азиатской Аккредитационной ассоциации. В 
статье представлена основа богословия и богословия образования ЕААА, на которой 
построено обучение и воспитание в  высших учебных заведениях, входящих в ее состав. 
Евро-Азиатская аккредитационная Ассоциация формирует и внедряет богословия и 
богословия образования, являются ведущими в работе школ, входящих в ее состав. 
Учебные и воспитательные программы, а также организация и проведение учебно-
воспитательных процессов в данных школах должны отражать характеристики 
данного богословия и богословия образования. Соединение формируется и вводится в 
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школах ЕААА богословия и богословия образования ЕААА определяются структурой 
самой Ассоциации. 

Ключевые слова: Евро-Азиатская Аккредитационная ассоциация, богословие, 
богословие образования, высшие учебные заведения, история возникновения ЕААА, 
миссия Бога, миссия ЕААА. 

 
Ryazantseva T. Theological foundation of educational activities of higher educational 

institutions as part of the Euro-Asian Accreditation Association. The article presents the basis 
of the EAAA theology and theology of education, on which education and upbringing in the 
higher educational institutions that are part of it are built. The Euro-Asian Accreditation 
Association forms and implements the theology and theology of education, and is leading in the 
work of its member schools. Educational and educational programs, as well as the organization 
and conduct of educational processes in these schools should reflect the characteristics of the 
given theology and theology of education. The connection is formed and introduced in the 
EAAA schools of theology and theology of education. The EAAA is determined by the structure 
of the Association itself. 

Key words: Euro-Asian Accreditation Association, theology, theology of education, higher 
education institutions, the history of the EAAA, the mission of God, the mission of the EAAA. 

 
Актуальність теми дослідження. Освітня діяльність будь–якого богословського 

навчального закладу чи організації має спиратися на певні богословські підвалини. Саме 
вони і є тією відправною точкою, яка визначає загальний напрямок та траєкторії руху, 
сфери діяльності, кінцеву мету та методи її досягнення. Вони являються  «маячками», які 
не дають зійти з визначеного шляху, та  платформою, на якій будується  уся діяльність. 
Школи, що входять до складу ЄААА, звичайно, мають функціонувати за загально 
прийнятими  богословськими догмами та сприяти  розвитку і поширенню відповідного  
богослов’я у церквах. 

Мета і завдання статті. Метою статті є виявлення основ богослов’я та богослов’я 
освіти Євро–Азіатської Акредитаційної Асоціації, які стали платформою для освітньої 
діяльності усіх закладів вищої освіти, що входять до її складу. 

Стан розробки проблеми. Аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел та 
дисертаційних досліджень дає підстави стверджувати, що, не зважаючи на цілий ряд 
праць  з питань богословської освіти ( Д. Шмонін, Д. Келсі, Р. Бенкс, Б. Едгар, М. Лєна, 
К. Кенгель, У. Бенсон, Г. Хендрікс, Д. Гроппо, Е. Планшар, П. Пеннер, В. Хромець, Я. 
Пелікан, М. Черенков, К. Тетерятников, А. Пузинін, Т. Дятлик тощо) та богослов’я освіти 
(Г. Аумада, Д. Гроппо, П. Тілліх, Д. Келсі, Б. Едгар, Р. Бенкс, М. Хігтон, Д. Шмонін, Г. 
Вдовина тощо), дослідження богослов’я, богослов’я освіти ЄААА та богословської 
освіти, яку надають школи, що входять до її складу, ще не стали предметами глибокого 
наукового аналізу та потребують детальнішого вивчення. 

Виклад основного змісту дослідження. Для того, щоб з’ясувати богословські 
основи освітньої діяльності сучасних  закладів вищої освіти, що входять до складу 
ЄААА, варто визначити причини виникнення ЄААА, її місію, основні характеристики її 
богослов’я та богослов’я освіти. Кінець 80-х та початок 90-х років ХХ століття, коли 
ставлення держави до релігії і богословської освіти набуло ліберального характеру й 
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спричинило активність євангельських церков і релігійних організацій, а разом з цим 
сприяло виникненню цілої плеяди різноманітних богословських навчальних закладів, 
можна характеризувати, як період загальної тяги до богословської освіти у 
протестантському середовищі. Коріннями вона уходить до принципів Реформації (а саме, 
принципу бібліоцентризму (Solo Scriptura) і принципу загального священства) і 
призводить до усвідомлення потреби у системних біблійних і богословських знаннях, які 
спроможна дати саме систематична богословська освіта [5, с. 69]. Тобто, сприятлива для 
становлення євангельської богословської освіти політична ситуація, що виникла в 
Україні,  відіграла роль лакмусового паперу, через який у протестантському середовищі 
проявилася загальна жага до отримання компетенцій, що надає (формує) богословська 
освіта. Потреба задовільнити цю жагу та зазначені вище принципи Реформації (які 
наголошували на тому, що кожна віруюча людина є священиком і має знати Біблію, яка є 
першоджерелом і підставою віри), стали  імпульсами (поштовхами), що спричинили рух 
євангельських віруючих у напрямку отримання богословської освіти. Це було 
позитивним історичним явищем, яке призвело до формування й розвитку української 
євангельської богословської освіти. Проте, не зважаючи на сплеск інтересу до 
богословської освіти того часу, все ж таки з боку багатьох церков відчувалася певна 
стриманість, причина якої крилася у сформованому роками релігійної неволі світогляді, в 
якому «інтуїтивне пізнання істини переважало над аналітичним» [5, с. 70]. І хоча ця 
стриманість була однією з перешкод, проте не стала настільки вагомою, щоб  зупинити 
масове виникнення богословських шкіл різноманітного формату. Масові євангелізації, 
які через нестаток богословської освіти у їхніх організаторів та учасників, нерідко 
призводили до того, що відштовхували від церкви високоосвічених та мислячих людей 
[5, с. 70], також стали показниками  необхідності формування та поширення  
національної богословської освіти належного рівня. Релігійна свобода в Україні не тільки 
давала церквам можливості, але й ставила перед ними виклики. Все це актуалізувало 
важливість і необхідність якісної систематичної богословської освіти [5, с.70]. Однак, 
велика кількість богословських шкіл різного рівня, які стали відповіддю на освітню 
потребу того часу, не були належного рівня й не давали якісної богословської освіти, не 
стали достатньо контекстуалізованими і були не спроможними розвивати й 
запроваджувати національне богослов’я. Стала відчутною нагальна потреба у загальній 
координації роботи усіх навчальних закладів, створення єдиної стратегії їх 
функціонування, взаємодії та розвитку, а також прийняття єдиних освітніх стандартів 
належного рівня. Нестача богословських підручників рідною мовою, кваліфікованих 
національних кадрів професорсько-викладацького складу, спроможних адаптувати 
богословські та освітні здобутки західних науковців до українського церковного та 
суспільного контекстів, доповнили низку причин, що свідчили про необхідність  
виникнення богословської освітньої організації, яка б стала адекватною відповіддю на ці 
насущні проблеми. Потреба у створенні освітньої організації, яка б об’єднала 
євангельські школи, запропонувала їм єдині високі освітні стандарти, була зумовлена 
прагненням «підвищити академічний, прикладний та духовний рівень євангельських 
християн – баптистів й привести його у відповідність до міжнародних акредитаційних 
стандартів» [9] та координувати роботу богословських шкіл між собою і допомагати їм у 
співпраці з церквами. Тому на конференції «Богословська освіта у братстві ЄХБ», яка 
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відбулася у жовтні 1993 року в Москві, було прийнято рішення по створенню єдиної 
системи акредитації богословських навчальних закладів. А у жовтні 1997 року на 
конференції «Богословська освіта – 3», яка також проходила у Москві, офіційно була 
заснована Євро-Азіатська Акредитаційна Асоціація (ЄААА), засновниками та першими 
членами якої стали 31 навчальний заклад (15 – із Росії, 13 – із України, 1 – із Молдови, 1 
– із Казахстану та 1 – із Узбекистану). 6 організацій стали її асоційованими членами.
Відразу ж було прийнято Статут ЄААА, проект «Стандартів та критеріїв акредитації», 
«Сповідання віри ЄААА» та надіслано листа до Міжнародної ради з євангельської освіти 
(ICETE) з проханням прийняти ЄААА до міжнародної спілки акредитаційних  агентств 
[5, с. 71–72]. Ця подія стала історичною для розвитку богословської освіти в країнах СНД 
взагалі, та в Україні зокрема. Вона стала вагомим внеском у розвиток українського 
національного богослов’я та євангельської богословської освіти. На початку 
планувалося, що ЄААА буде саме баптистською  акредитаційною асоціацією. Проте, 
зацікавленість до ЄААА богословських навчальних закладів інших євангельських союзів 
та подальша  співпраця асоціації з міжнародними євангельськими акредитаційними 
агентствами сприяли створенню широкої міжєвангельської площини для взаємодії [9]. 

Отже, причини, які зумовили виникнення ЄААА були досить вагомими й 
актуальними, а тому вимагали негайного вирішення цього питання. Неупорядкована, 
різноформатна, різнорівнева, низькопробна, не адаптована до українського 
богословського та соціального контексту тогочасна євангельська богословська освіта в 
Україні потребувала упорядкування та підвищення якості, яке вбачалося можливим лише 
через створення єдиної акредитаційної асоціації на власному полі. 

Місія ЄААА. Місія представляє собою важливе завдання, доручення, високе 
призначення та відповідальну роль. Євро-Азіатська Акредитаційна Асоціація  має власну 
місію, яка є  виконанням великої Missio Dei (місії Бога) через богословську освіту. 
Крістофер Райт у своїй праці «Місія Бога» зазначив, що головною темою Біблії виступає 
місія [8, с. 11]. Він обґрунтовано доводить, що «місія належить не нам, а Богові…і…місія 
Бога є тією первинною реальністю, з якої виникає будь-яке наше служіння» [8, с. 47]. Не 
можливо не погодитися з твердженням, що «суть не в тому, що у Бога є якась місія для 
Його церкви у світі; скоріше, у Бога є церква для здійснення Його місії у світі. Не місія 
створена заради церкви, а церква створена заради місії – місії самого Бога» [Там само]. 
Варто усвідомити те, що  «місія належить Богові…і…Бог запрошує нас прийняти участь 
у ній» [8, с. 53]. Як і Пол Кларк, ми переконані, що наше розуміння місії Бога впливає на 
розуміння нашої місії у контексті богословської освіти [4]. Працюючи заради здійснення 
Missio Dei,  християнські освітяни мають чітко розуміти сутність Божої місії та свою 
роль у її виконанні. Саме вони мають формувати та розвивати богослов’я, яке б 
допомагало розуміти Бога, Його місію, наше місце у цій місії та стало б провідною 
зіркою у її виконанні. К. Райт наголошує, що «не повинно існувати богослов'я, яке не 
було б пов'язано з місією церкви, – воно або прямо виростає з місії церкви, або надихає і 
формує цю місію. І точно так само не повинно бути місії церкви, яка б здійснювалася без 
глибокої богословської вкоріненості у біблійний ґрунт. Як підкреслює Н.Т. Райт, немає 
богослов'я без місіонального ефекту, і немає місії без богословської підстави. Місія 
церкви та богослов’я взаємопов’язані та невідривні одне від одного і становлять 
підґрунтя  для богословської освіти. Про це влучно підмітив у своїй доповіді Р. Соловій, 
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наголошуючи, що «церква існує завдяки місії Бога та заради неї, а богословська освіта 
існує заради церкви та богослов’я, як теоретичного осмислення  її самосвідомості. І 
церква, і богослов’я мають місіональну природу: церква має місіонерське покликання, 
коріння богослов’я та практики знаходяться у Божій місії та місіональній ідентичності 
церкви. Богослов’я допомагає церкві усвідомити своє місіонерське покликання та участь 
у місії Бога. Богословська освіта також має місіональній характер. І якщо розглядати 
богословську освіту через призму Missio Dei, то варто зазначити, що вона існує задля 
того, щоб допомогти церкві глибше усвідомити своє місіонерське покликання та 
відкрити найактуальніші шляхи діяльної участі у місії спокутування та перетворення, яку 
виконує у світі Триєдиний Бог» [10]. Виходячи з того, що церква створена заради 
здійснення місії Бога, що богословські школи допомагають церкві у її виконанні, а ЄААА 
надає допомогу богословським школам, доходимо висновку, що через свою роботу 
ЄААА безпосередньо бере участь у виконанні місії Бога і місія Асоціації  визначається 
розумінням Missio Dei. Розділяємо погляд П. Пеннера, що «богословська освіта – це і 
підготовка до місії, і місія» [7]. Підготовка та спорядження служителів до здійснення 
місії Бога також є місією. При цьому  якість виконання першої напряму залежить  від 
якості виконання другої. Як зазначено у Кейптаунському зобов’язанні: «Богословська 
освіта – це частина місіонерської діяльності, окрім благовісту. Місія Церкви на землі – 
служити справі Бога, а місія богословської освіти – зміцнювати і сприяти справі Церкви. 
Богословська освіта служить в першу чергу тому, щоб навчити тих, хто буде направляти 
церкву в якості пасторів-вчителів, готуючи їх до того, щоб передавати істину Слова 
Божого з вірністю, обґрунтованістю і ясністю; і в другу чергу воно служить тому, щоб 
підготувати весь Божий народ до виконання його місії, яка полягає в тому, щоб розуміти 
і адекватно передавати Божу істину людям у будь-якому культурному контексті» [3]. 
Отже, богословська освіта є одним із інструментів місіонерства. Вона не відокремлена 
від місіонерської діяльності, вона певною мірою і є місіонерською діяльністю. Вона має 
власну місію у Божій місії.  

П. Пенер окреслює місію богословської освіти таким чином: навчати з різних 
дисциплін і предметів про місію Бога; підготувати до участі у місії Бога; показувати 
життям участь у місії Бога [7]. Місію богословської освіти мають виконувати 
богословські навчальні заклади. Саме вони готують служителів для церкви, яка має 
здійснювати місію Бога. Проте, як зазначалося вище, щоб якість освіти відповідала 
високим стандартам та випускала якісний «продукт» своєї праці, закладам освіти 
потрібна Асоціація, яка б  об’єднувала їх  та допомагала  досягати й утримувати  високий 
рівень якості богословської освіти. Стисло кажучи, основна місія Євро-Азіатської 
Акредитаційної Асоціації полягає у наданні допомоги східно – європейським 
богословським школам в підготовці до виконання місії Бога. Якщо розглянути ширше, 
то загальна місія ЄААА, як зазначено у її документах, полягає в наступному: допомогти 
навчальним закладам Євразії досягти міжнародних стандартів; підтвердити їх 
академічний та духовний рівень акредитацією, яка визнана у світі; об'єднати фахівців у 
галузі богословської освіти; забезпечити програмами, книгами, консультаціями та іншою 
професійною підтримкою; розвивати східно-європейське євангельське богослов'я; 
формувати академічну і дослідницьку культуру; надавати дослідникам методологічну та 
ресурсну підтримку [9]. Отже, місія Асоціації знаходиться у контексті місії Бога та 
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випливає з неї. А відповідно і уся діяльність ЄААА підпорядкована єдиній меті – 
виконанні  Missio Dei. Це є свідченням важливості існування  та функціонування 
Асоціації. Через те, що ЄААА є «законодавчим органом» та «гарантом стандартів» для 
богословських шкіл, які входять до її складу, то їхня місія і богословські підвалини  
навчально – виховних програм  мають знаходитися у відповідності з місією Бога (Missio 
Dei) та богослов’ям ЄААА. 

Основні характеристики богослов’я та богослов’я освіти ЄААА. Якщо 
розглядати широко, то богослов’я можна розуміти як роздуми про сенс, зміст та дії 
християнського віровчення [2, с. 7]. Погоджуємося з Ю. Чорноморцем, що «богослов’я – 
це єдність різноманіття». Саме певне богослов’я є тим підґрунтям,  на якому будується 
споруда вчення та діяльності церкви,  богословських  організацій та закладів освіти. 
Богослов’я освіти – це теологічно обґрунтоване розуміння того, що таке освіта і якою 
ми прагнемо її бачити. На думку Д. Шмоніна, це теорія, яка допомагає побудові мосту 
між богослов’ям та практично орієнтованою педагогікою [11, с. 247]. Богослов’я дає 
«критичне християнське відображення» методів освіти і вбачає за головну мету допомогу 
людині в моральному та інтелектуальному перетворенні, покращенні [12, с. 217]. 
Предметом дослідження як богослов’я, так і богослов’я освіти є Слово Боже. Богослов’я 
орієнтоване на визначення світогляду і цінностей, а богослов’я освіти – на 
виокремлення богословських ідей стосовно освіти і виховання та шляхів  їх втілення у 
навчально – виховні процеси. Виходячи з цього, можна стверджувати, що богослов’я 
ЄААА – це світоглядні та ціннісні  погляди ЄААА, а  богослов’я освіти ЄААА – це 
богословські ідеї, на які ЄААА орієнтує у освітньо-виховній діяльності всі школи, що 
входять до її складу, та пошук шляхів їх запровадження у навчально – виховні процеси. 
Спираючись на основоположні документи ЄААА («Статут ЄААА», «Місія ЄААА»,  
«Сповідання віри ЄААА», «Цінності ЄААА») та виходячи з діяльності ЄААА, можна 
виділити основні характеристики богослов’я освіти ЄААА. Кожне богослов’я має 
педагогічні, тобто, навчально – виховні можливості, які реалізуються через навчально – 
виховні процеси та педагогічну діяльність. Протестантське богослов’я спонукає до 
отримання знань щодо особистості Триєдиного Бога, Його Слова, спокутування, 
значення жерти Христа, Божої місії, моделей поклоніння та сфер служіння Йому. Також 
воно орієнтоване на виховання особистості, яка має особисті стосунки з Богом, прагне  
до уподібнення Христу, переживає власний релігійний досвід, навернення та 
відродження у Христі. Тобто навчання і виховання мають відповідати особливостям саме 
протестантського богослов’я.  Отже, педагогічна діяльність та навчально – виховні 
процеси у школах ЄААА повинні забезпечувати умови для розкриття усіх педагогічних 
можливостей протестантського богослов’я та сприяти формуванню особистості з 
християнським протестантським світоглядом. Освіта, як пізнавальна діяльність щодо 
отримання або вдосконалення знань, умінь та навичок, має власну мету та стикається з 
різноманітними проблемами на шляху її досягнення. Площина діяльності та інтересів 
ЄААА – богословська освіта, тобто визначення сфери знань, умінь і навичок, які вона 
має надавати. Вивчення і аналіз  результатів освітньої діяльності богословських шкіл.  А 
також визначення проблем, які постають перед богословською освітою, та винайдення 
шляхів їх уникнення або засобів щодо їх усунення. І все це має відбуватися через призму 
протестантського богослов’я. Навчальні та виховні програми та заходи у школах ЄААА 
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мають базуватися на символі віри, який визнають протестантські конфесії, та формувати 
у студентів систему християнських цінностей. Кожна школа, що входить до складу 
ЄААА, має дотримуватися загально прийнятих акредитаційних норм та стандартів щодо 
навчальних та виховних програм, проте, не порушуючи їх та не виходячи за їх межі, 
може бути досить вільною у виборі предметів, професорсько – викладацького складу, 
розкладу, навчального плану, робочих програм, методів та засобів навчання і виховання,  
навчально – виховних заходів тощо. Кожна школа має право запроваджувати як 
акредитовані, так і не акредитовані програми різних освітніх рівнів. Виховна діяльність 
шкіл мусить бути орієнтованою на формування особистості, яка має право вільного 
вибору, здатна робити правильний власний вибір, нести відповідальність за наслідки 
свого вибору, уміти спілкуватися та співпрацювати з іншими, тобто буди соціально 
адаптованою відповідальною особистістю, яка здатна будувати здорові стосунки з Богом 
та людьми, та має право на власний вибір. 

Бог є Богом єдності, тому, виховуючи студентів, працівники шкіл ЄААА мають 
через власний приклад особистих стосунків, через предмети та виховні заходи 
формувати у них розуміння єдності та уміння  працювати в команді. Не всі студенти, які 
навчаються у богословських школах, ще до свого вступу мали чітке уявлення про своє 
покликання і свої дари та розуміли, де саме їхня ніша у різноманітті церковних служінь. 
Під час навчання вони мають або затвердитися у тому покликанні, яке вони уже 
усвідомили, або зрозуміти його. І не тільки зрозуміти, а й стати активними служителями, 
які виконують своє покликання. Цьому мають сприяти предмети, заходи, стосунки з 
педагогами та працівниками школи, стосунки з іншими студентами, проходження 
практики у помісних церквах. Під час навчання у богословській школі у студентів має 
формуватися усвідомлення себе частиною церкви та долучення до певного служіння. 
Цілісність особистості передбачає відповідність змісту внутрішнього стану людини та її 
переконань із зовнішньою діяльністю. Також це здатність зберігати свої принципи, 
життєві позиції та цінності у критичних ситуаціях. Цілісна особистість має стійкий 
світогляд та систему цінностей. Вона не схильна до внутрішніх протиріч. Чим стійкіші 
цінності особистості, міцніші її переконання, життєві принципи та ідеали, тим краще 
проявляється цілісність. Формування цілісної особистості відбувається через зовнішнє 
оточення, взаємодію з ним та його вплив. Тому атмосфера, яка оточує студентів 
богословських шкіл, має бути сприятливою для формування їхньої цілісності, для 
виховання християнських норм моралі та поведінки. Здорове  духовне зростання не може 
відбуватися ізольовано від взаємодії особистості з іншими особистостями. Власні 
особисті стосунки з Богом кожного студента мають бути пріоритетними у виховному 
процесі. Проте спілкування і вплив студентів та співробітників один на одного є 
важливими для їхнього духовного зростання. Тому школа має формувати у  студентів 
усвідомлення, що їхнє духовне зростання є не лише їхньою особистою справою, а є 
справою загальною. Навчально-виховні заходи повинні допомагати  студентам стати 
відкритими для отримання допомоги чи надання допомоги іншим. Богословські школи 
мають сприяти дослідницькій діяльності студентів та викладачів та допомагати у 
практичному застосуванні отриманих результатів досліджень. ЄААА пропонує своїм 
школам високі міжнародні стандарти якості богословської освіти, отже і очікує 
дотримання цих стандартів. Тому навчально – виховні процеси мають постійно 
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вдосконалюватися і  відповідати поставленим стандартами вимогам. Науково-
дослідницька діяльність викладачів та студентів шкіл ЄААА повинна бути якісною та 
практичною. Науково-дослідницькі праці мають бути на високому академічному рівні і 
стати корисними для розвитку тих галузей, у яких відбувалося дослідження. Навчально-
виховна діяльність у школах ЄААА має сприяти професійному розвитку і зростанню 
студентів у сферах їхніх служінь, допомагати розвивати вміння та навички, які б 
максимально розкривали їхні дари і таланти, та були реалізованими. Прищеплення 
студентам бажання ставати все більш ефективними у своїх служіннях, а через це 
формування прагнення до вдосконалення своїх умінь мають бути одними із основних 
задач навчально-виховних процесів. Випускники богословських шкіл повинні мати 
сформовані богословські погляди, чітко орієнтуватися у догматах протестантського 
богослов’я, бути апологетами своєї віри, уміти передавати іншим здорове богослов’я. 

Висновки. Отже,  богословські  підвалини освітньої діяльності  закладів вищої 
освіти, які входять до складу ЄААА, ґрунтуються на богослов’і та богослов’і освіти 
Асоціації. Саме вони є основою навчальних та виховних програм, за якими відбувається 
підготовка студентів, і тими орієнтирами, на які мають у своїй роботі держати курс усі 
богословські школи ЄААА. Євро-Азіатська акредитаційна Асоціація формує та 
запроваджує богослов’я та богослов’я освіти, які є провідними у роботі шкіл, що входять 
до її складу. Навчальні та виховні програми, а також організація та проведення 
навчально-виховних процесів у даних школах мають  відображати характеристики 
даного богослов’я та богослов’я освіти. Шляхи, якими формується та запроваджується у 
школах ЄААА богослов’я та богослов’я освіти ЄААА визначаються структурою самої 
Асоціації. 
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ДВІ СПІЛЬНОТИ ПАВЛА В СОЛУНАХ: 

СПРОБА ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ. 
 
У статті аналізуються два тексти, Дії Апостолів 17:1-9 та Перше послання 

Апостола Павла до Солунян. Головне завдання дослідження – це спроба історичної 
реконструкції присутності Апостола Павла в місті Солуни. Доводиться, що текст Луки 
та послання Павла не суперечать один одному. Вірогідно під час місіонерської подорожі 
в Македонії, Павло в Солунах започаткував як мінімум дві громади Так, вірогідно Лука 
описує присутність Павла в Солунах  в цілому, а лист Павла звернений виключно до 
язичницької громади міста Солун. 

Ключові слова: Солуни, Дії Апостолів, спільнота, язичники, юдеї. 
 
Степанченко С.В. Две общины Павла в Фессалониках: Попытка исторической 

реконструкции. В статье анализируется два текста, Деяния Апостолов 17:1-9 и первое 
послание Апостола Павла к Фессалоникийцам. Главное задание исследования – попытка 
исторической реконструкции присутствия Апостола Павла в гороже Фессалоники. 
Доказывается, что текст Дуки и послание Павла не противоречат друг другу.  
Вероятно во время миссионерского путешествия по Македонии, Павел основал в городе 
Фессалоники как минимум две общины. Таким образом, вероятно Лука описывает 
присутствие Павла в городе в общий чертах, а послание Павла обращено конкретно 
языческой общине города. 

Ключевые слова: Фессалоники, Деяния Апостолов, община, язычники, иудеи. 
 

Stepanchenko S. Two Paul’s communities  in the Thessaloniki. Attempt of historical 
reconstruction. The article analyzes two texts, Acts 17: 1-9 and the First letter of the Apostle 
Paul to the Thessalonians. The main task of the research is an attempt at historical 
reconstruction of the presence of the Apostle Paul in the city of Thessaloniki. It is proved that 
the text of Luke and the Epistle of Paul do not contradict each other. Probably during his 
missionary trip in Macedonia, Paul founded at least two congregations in the city of 
Thessaloniki. Thus, Luke probably describes Paul's presence in the city in general terms, and 
Paul's letter is addressed specifically to the pagan community of the city. 

Key words: Thessaloniki, Acts of the Apostles, community, pagans, Jews. 
 

Актуальність теми дослідження. Існує дві точки зору на події описані в Діях 
17:1-9 та в Першому листі Павла до Солунян. Перша точка зору полягає в тому, що 
інформація Луки історично не достовірна. Лука пише теологічний текст, який лише 
частково може бути історично достовірним. Лука тут слідує своїй звичній практиці 
циклічного опису присутності Павла в містах де він проповідує. Такий опис – теологічно 
мотивований наратив. Друга, полярна позиція – і Лука і Павло все вірно описують, не 
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вступаючи в протиріччя один з одним. Лист Павла стосується проблем, які зачіпають 
лише язичницьку частину однієї солунської спільноти. Але, можна запропонувати третю, 
альтернативну гіпотезу. Лист до Солунян був написаний спільноті, яка складалась 
виключно з язичників і не мала ніякого дотику до общини, яка складалась з навернених з 
юдаїзму та богобійних. Тобто Павло в Солунах утворив як мінімум дві общини. 

Мета і завдання статі. Метою статті є аналіз опису присутності Апостола Павла в 
місті Солуни та опис цієї ж події в Першому посланні Павла до Соунян.  

Стан розробки проблеми. Ще на початку XIX ст. були висловлені думки, що 
Лука в своєму тексті Дії Апостолів здебільшого не містить історично достовірну 
інформацію. Не всі історичні події та персоналії знаходили підтвердження в 
позабіблійних текстах. Окрім цього, тексти Апостола Павла вступали в протиріччя з 
описами Луки. Пізніше, біблеїсти почали вважати що Дії Апостолів це здебільшого 
богословський текст і шукати в ньому історичні факти не має сенсу. З кінця 1970-х років 
з розвитком соціологічного підходу у Біблійних студіях дискусія пожвавилась, але 
консенсусу досягти не вдалось. 

Основний виклад матеріалу. Відомо що в дослідженнях Нового Заповіту останні 
декілька десятиліть превалюють дослідження в межах суспільних наук, наприклад 
реконструкція локальних особливостей тих міст, де працював Павло і мав листування з 
ними. Так, нижче ми розглянемо спільноту в Солунах, та вірогідні особливості цієї 
громади.  

Два джерела які допомагають реконструювати як була утворена община і які 
особливості мала – це текст Дій Апостолів 17:1-9 та Перше послання до Солунян.  

Дії 17:1-9 
«Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ τὴν Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην ὅπου ἦν 

συναγωγὴ τῶν Ἰουδαίων. κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα 
τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν χριστὸν ἔδει 
παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν καὶ ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστὸς [ὁ] Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω 
ὑμῖν. καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ, τῶν τε 
σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολύ, γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. Ζηλώσαντες δὲ οἱ 
Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες 
ἐθορύβουν τὴν πόλιν καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ Ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν 
δῆμονꞏ μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας βοῶντες 
ὅτι οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, οὓς ὑποδέδεκται Ἰάσωνꞏ καὶ 
οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσιν βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι 
Ἰησοῦν ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα,мκαὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν 
παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς.» 

Відповідно до цього уривку, до Павлової нової спільноти навертаються три групи 
людей «καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σιλᾷ, τῶν τε 
σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολύ, γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι», частина з євреїв 
синагоги, велика кількість богобійних (σεβομένων) геленів та немало перших жінок (або 
жінок перших чоловіків, як в тексті D). Ми бачимо, що опис подій Лукою в Діях 17 
зазначає навернених лише з синагоги, тобто по суті вже віруючих людей, які 
навертаються другий раз, але в християнство. По перше це стосується першої групи, 
євреї з синагоги, які були юдаїстами, по друге мова йде про безліч богобійних, відомий 
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термін, який позначав язичників, які навертались в юдаїзм і які мали особливі вимоги, 
третя група, перші жінки теж стосується вже навернених в юдаїзм.  

Отже, в описі Луки ми бачимо лише навернених з синагоги, які вже перебували в 
юдаїзмі. Хоча, зазвичай при реконструкції Солунської спільноти більшість дослідників 
спирається саме на матеріал Луки. Але, заснування Церкви в Солунах згідно Лука 
створює певні проблеми коли ми порівнюємо його з листами Павла до Солунян. 
Звичайно, заперечувати присутність в Павлових Церквах євреїв або богобійних в цілому 
– немає підстав. Хоча й може здатись що циклічний опис подій в Діях Лукою, коли мова 
йде при місіонерські подорожі Павла – може поставити під сумнів історичність цього 
опису. Але, якщо говорити локально про окремі общини, наприклад, Солунську, 
присутність євреїв там була або мізерна, або взагалі була відсутня. Цю тезу забезпечує 
зміст першого послання до Солунян, в якому натяків на євреїв немає взагалі, і навпаки, 
достатньо інформації щоб стверджувати що лист писався виключно до язичницької 
спільноти.  

Існує дві точки зору на події описані в Діях 17:1-9 та першому листі Павла до 
Солунян. Перша точка зору полягає в тому, що інформація Луки історично не достовірна. 
Лука пише теологічний текст, який лише частково може бути історично достовірним. 
Лука тут слідує своїй звичній практиці циклічного опису присутності Павла в містах де 
він проповідує. Такий опис – теологічно мотивований наратив. Друга, полярна позиція – і 
Лука і Павло все вірно описують, не вступаючи в протиріччя один з одним. Лист Павла 
стосується проблем, які зачіпають лише язичницьку частину однієї солунської спільноти.  

Або можна запропонувати третю, альтернативну, вона буде дещо гіпотетичною. 
Лист до Солунян був написаний спільноті, яка складалась виключно з язичників, і не 
мала ніякого дотику до общини, яка складалась з навернених з юдаїзму та богобійних. 
Тобто Павло в Солунах утворив як мінімум дві общини. Вірогідно спочатку, якщо вірити 
опису Луки, він як зазвичай проповідує в синагозі, навернені звідти утворюють його 
першу общину, яка вірогідно після конфлікту з синагогою збиралась в будинку Ясона. 
Друга община утворюється Павлом на його робочому місці, і яка складалась виключно з 
язичників, які вірогідно належали до однієї професійної асоціації. На можливість даної 
тези вказує деяка інформація з тексту першого листа до Солунян та матеріал Луки, нижче 
розглянемо ключові тези: 

1. Бажання термінової зустрічі. 
В жодному з інших послань Павло не виражає бажання термінової зустрічі. В 1 

Солунян присутня думка, що Павло переживає сильно за общину, саме через його 
відсутність і його неспроможність особисто навчити їх. Якби це була церква із змішаним 
наповненням, такої термінової потреби не було б. Оскільки навернені з юдаїзму маючи 
схожий бекграунд з Павлом могли заповнити пробіли у вченні Павла, через його 
відсутність, як мінімум це могло стосуватись етичних настанов 1Сол. 4:3-8. Такий 
терміновий характер листа і бажання Павла додати того чого не дістає вірі спільноти – 
може свідчити про те, що це спільнота виключно язичницька, яка буквально не знає як 
продовжувати існувати в умовах нового світогляду. 

2. Навернені від ідолів. 
Зі свідчення Павла в тексті, Солуняне навернулись від ідолів до служіння Богу 

живому «αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔσχομεν πρὸς ὑμᾶς, καὶ πῶς 
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ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ» 1 Сол. 1:9. 
Більшість авторів стверджують, що така характеристика не могла стосуватись євреїв або 
богобійних [2; 3; 6]. Хоча Хольтц наголошує, що цей уривок може стосуватись 
«богобійних [4]. Тобто Павло звертається до них, акцентуючи увагу на тому часі, коли 
вони ще не навернулись в юдаїзм. Але це занадто сміливе припущення, для якого немає 
підстав. Особливо, зважаючи на уривок 1Сол. 2:14-16 «Ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, 
ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ 
ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, τῶν καὶ τὸν 
κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς προφήτας καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων καὶ θεῷ μὴ 
ἀρεσκόντων καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα 
σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς 
τέλος». З цього тексту очевидно, що Павло розрізняє переслідування Солунян зі сторони 
своїх земляків «ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν» і переслідування тих в Юдеї «καὶ αὐτοὶ ὑπὸ 
τῶν Ἰουδαίων». Це вказує на те, що Солунська спільнота, до якої пише Павло не була з 
Юдеїв і не мала з ними проблем, з юдеями, в Солунах. 

3. Окрім цього, в тексті немає ніяких натяків на юдейський контекст общини, 
жодних імен, ніяких відсилок до подій пов’язаних з юдеями, буцім то в синагозі, або поза 
нею. Відсутність такого матеріалу, спровокувала деяких авторів поставити під сумнів 
історичність уривку 2:13-16. Один з перших хто зауважив це, був Ф. Баур[1]. Пізніше до 
дискусії долучилось багато авторів, зокрема Біргер Пірсон та Ернст Бест, головний 
аргумент яких полягав в контексті критики форм, що уривок є пізнішою інтерполяцією, 
оскільки тут присутня ідея що солунська спільнота імітує або наслідує  християнську 
спільноту в Юдеї [7; 2]. В недавній статті Метью Дженсен переконливо спростував що 
даний уривок пізніша інтерполяція. Критика форм, граматичні, синтаксичні, історичні та 
теологічні особливості уривку прекрасно інтегруються у весь текст послання [5]. 

4. Відсутність посилань на Єврейську Біблію чи Септуагінту. 
Відомо що Апостол Павло знав і прекрасно володів мовою LXX [3; 8]. Мова і 

стиль Септуагінти в своїй суті були природні для Павла. Тому знання цього тексту і його 
стилю особливо відображається коли він підіймає в своїх посланнях теми, які стосуються 
доктрин чи повчальних частин. Інколи ми можемо прослідкувати, що він свідомо 
вибирає формулювання з Септуагінти і адаптує його відповідно своїх цілей. Але досить 
часто можна спостерігати, що лексика LXX та окремі фрази з’являються в тексті без 
зусиль з його сторони, і в деяких місцях, те, що може виглядати як пригадування цитати з 
Септуагінти, може бути лише простою мовленевою випадковістю. Тобто інколи стиль 
Павла підсвідомо наслідує стиль LXX. Тому окрема лексика, яка співпадає з 
Септуагінтою і Павловими листами, (це не стосується особливої або незвичної лексики) 
не обов’язково означає запозичення чи посилання.  

Таким чином слово «ἐξήχηται»  в 1 Сол. 1:8 та «ἐξήχησαν» Йоіля 4:14 не 
обов’язково повинно мати зв’язок. Теж саме можна сказати і про «εἴσοδον» в 1 Сол.1:9 та 
«εἴσοδον» в 2 Цар. 19:27. Навіть фраза «ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν» в 1Сол. 
1:10 має лише поверхневу зовнішню подібність з «ἀνεμείναμεν κρίσιν» Іс. 59:11, очікувати 
з надією на повернення Сина, це не те саме, що очікувати даремно Божої милості.  
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Але є 8 випадків, які пропонує Адольф Пламмер[8], і які з першого погляду 
здаються більше переконливими, що Павло все ж таки свідомо використовує мову 
Септуагінти в своєму посланні. Нижче в таблицю будуть наведень ці приклади: 

 
1 Солунян LXX 
2:4 
«ἀλλὰ τῷ θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας 
ἡμῶν». 

Єр. 12:3 
«καὶ σύ κύριε γινώσκεις με δεδοκίμακας τὴν 
καρδίαν μου» 

2:16 
«εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας 
πάντοτε». 

Бут. 15:16 
«οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν 
Αμορραίων ἕως τοῦ νῦν» 

2:19 
«στέφανος καυχήσεως» 

Пр. 16:31 
«στέφανος καυχήσεως» 

4:5 
«τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν» 

Пс. 79:6 
«ἔθνη τὰ μὴ γινώσκοντά σε» 
Єр. 10:25 
«ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα σε» 

4:6 
«διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων» 

Повт. Закону 32:34 
«ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀνταποδώσω» 

4:8 
«τὸν θεὸν τὸν καὶ δόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ 
ἅγιον εἰς ὑμᾶς» 

Єз. 37:14 
«καὶ δώσω τὸ πνεῦμά μου εἰς ὑμᾶς» 

5:8 
«ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ 
περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας». 

Іс. 59:17 
«καὶ ἐνεδύσατο δικαιοσύνην ὡς θώρακα καὶ 
περιέθετο περικεφαλαίαν σωτηρίου ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς» 

5:22 
«ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε» 

Йов 1:1 
«ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος» 
Йов 2:3 
«ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς κακοῦ» 

 
Отже, з таблиці однозначно видно, що всі наведені випадки це не прямі цитати. 

Ми не можемо бути впевненими що тут є місце для свідомої адаптації мови Септугаінти. 
Вірогідність що це могла бути випадкова схожість формулювань така ж сама як і 
вірогідність свідомої адаптації [3].  

Висновки. Зважаючи на розглянуті вище тези, можна зазначити ключові 
висновки. По перше, Павла започаткував як мінімум дві спільноти в Солунах. 
Язичницька спільнота складалась з майстрів ручної роботи, і вірогідно спочатку була 
частиною добровільної професійної асоціації, вихід з якої потягнув за собою негативні 
наслідки – «утиски». По друге, між інформацією Луки і матеріалом листування Павла із 
Солунянами немає суперечності. В такому разі можливо припустити, що Лука в своєму 
описі подій перебування Павла в Солунах просто узагальнює матеріал, розставляючи 
акценти так, як вигідно для його оповіді.  
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АНТИНАТАЛІЗМ: ФІЛОСОФІЯ «ВІДМОВИ ВІД ІСНУВАННЯ» 

 
Стаття присвячена характеристиці новітнього етико-філософського напрямку – 

антинаталізма. Аналізуються ідеї Девіда Бенатара, Кена Котса, Джима Кроуфорда, 
Пітера Цапффе, Томаса Ліготті про недоцільність продовження людського роду з 
огляду на потенційні страждання, які зазнаватиме людина у цьому житті. 
Проводиться порівняння антинаталізму та рейексивізму як напрямків сучасного 
філософування. Філософія антинаталізму фокусує увагу на важливих питаннях 
біоетики. Прибічники рейексивізму та антинаталізму ставлять на меті запобігти 
стражданням усіх живих істот, особливо людей, через відмову від народження. 
Надається оцінка антинаталізму, вивчаються причини виникнення і популярності цих 
напрямків у сучасному суспільстві. 

Ключові слова: антинаталізм, прокреація, рейексивізм, життя, біоетика. 
 
Шелест В.В., Додонова В.И. Антинатализм: философия «отказа от 

существования». Статья посвящена характеристике новейшего этико-философского 
направления – антинатализма. Анализируются идеи Дэвида Бенатара, Кена Котса, 
Джима Кроуфорда, Питера Цапффе, Томаса Лиготти о нецелесообразности 
продолжения человеческого рода с учетом потенциальных страданий, которые будет 



Випуск  42(55) ,  2020  76

испытывать человек в этой жизни. Проводится сравнение антинатализма и 
рейексивизма как направлений современного философствования. Философия 
антинатализма фокусирует внимание на важных вопросах биоэтики. Сторонники 
рейексивизма и антинатализма ставят целью предотвратить страдания всех живых 
существ, особенно людей, посредством отказа от рождения. Дается оценка 
антинатализма, изучаются причины возникновения и популярности этих направлений в 
современном обществе. 

Ключевые слова: антинатализм, прокреация, рейексивизм, жизнь, биоэтика. 
 
Shelest V., Dodonova V. Anti-natalism: the philosophy of "rejection of existence". The 

article is devoted to the characteristics of the newest ethical and philosophical trend – Аnti-
natalism. The ideas of David Benatar, Ken Coates, Jim Crawford, Peter Zapffe, Thomas Ligotti 
on the inexpediency of the continuation of the human race, taking into account the potential 
suffering that a person will experience in this life. The article compares Аnti-natalism and 
Reyeksivism as directions of modern philosophizing. The philosophy of anti-natalism focuses on 
important issues of bioethics. Proponents of Reexivism and Аnti-natalism aim to prevent the 
suffering of all living beings, especially humans, by refusing to be born. An assessment of Аnti-
natalism is given, the reasons for the emergence and popularity of these trends in modern 
society are studied. 

Keywords: antinatalism, procreation, reyexivism, life, bioethics. 
 

Вступ. ХХІ століття розпочалося з так званої «бездітної революції»: в економічно 
розвинених країнах усе більше людей не хочуть мати дітей. Причин цієї «революції» 
багато. Однією із них є переконання у тому, що для створення нового життя необхідно 
піддавати людину – без потреби і без її на то згоди – ризику страждань, включаючи 
потенційні медичні аномалії, інвалідність, можливість захворіти COVID-19, СНІДом, 
іншими інфекційними і генетичними захворюваннями тощо [4]. Ця віра та ґрунтована на 
її основі філософія відома як антинаталізм, який вважає існування – прямо чи 
опосередковано, тобто як продовження роду – вельми проблематичним і небажаним.  

Антинаталізм – це філософське переконання у тому, що люди не повинні 
виробляти потомство, тобто народжувати дітей. Антинаталізм не є нігілістичним 
напрямком за своєю суттю. Він не ставить на меті переривати все можливе життя людей, 
лише стверджує про утримання надалі від надлишкової прокреації з ряду філософських, 
соціальних, енвайроментальних та інших причин [8, с. 2].  

Елементи антинаталістичних поглядів можна знайти у таких філософів як 
А. Шопенгауер, Е. Гартман, П. Цапффе, Е. Чоран. Подальша розробка ідей антинаталізму 
відбувається у працях західних дослідників, серед яких: Д. Бенатар, К. Котс Д. Парфіт, 
С. Сміланський, Ш. Шифрін, Дж. Макмаган, Р. Вайнберг, Г. Лілігаммер, Д. Арчард, 
А. Сінгх, Е. Салліван-Біссет, Т. Дуглас та ін. Проте, на сьогодні антинаталізм все ще 
залишається малодослідженим українською філософською думкою.  

Отже, метою нашої статті є окреслення основних рис етики антинаталізму як 
напрямку філософування у ХХІ столітті. 

Найбільш послідовний антинаталіст сучасності – Девід Бенатар, керівник відділу 
філософії університету Кейптаун у Південній Африці. У своїй відомій книзі «Краще 
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ніколи не бути» (2006) він виклав основні принципи етики антинаталізму, яка тісно 
пов’язана з абсолютно новим, однак таким, що її доповнює, баченням – філософією 
рейексивізму (або філософією відкидання). Автором даного терміну є Кен Котс. У своїй 
книжці «Антинаталізм: Філософія відкидання від буддизму до Бенатара», він пропонує 
вбачати рейексивізм як «філософську точку зору, що протиставляють існуванню» [2, с. 
80]. 

Філософ пропонує розрізняти антинаталізм та рейексивізм, адже вони мають різні 
визначення. Наприклад, антинаталізм використовують загалом як визначення, що 
протилежне за суттю народженню. Але це занадто загальний термін, говорить Кен Котс і 
звертає свою увагу на результат або ефект, який запобігає народженню, бо антинаталізм 
не каже нам нічого про причини з приводу ненародження. «Саме тут і вступає 
рейексивізм (або відкидання). Він підкреслює, що в цьому випадку антинаталістська 
поведінка ґрунтується на деяких філософських принципах і ставленні до життя загалом. 
Це відрізняється від прийняття рішення про відсутність нащадків з особистих або інших 
загальних причин, наприклад, екологічних» [2, с. 80]. 

Рейексивізм ґрунтований на трьох аспектах, зосібна на глибокому співчутті до 
страждань усіх живих істот, зокрема людей, і на прагненні запобігти цим стражданням. 
Другий аспект стосується значущості, яка могла би виправдати існування. Третій аспект 
– свобода вибору. Дітонародження накладає обов’язок існування на істот, які не мали 
вибору чи бути народженими. Це дорівнює формі закріпачення або призову, які є 
аморальним актом з двох причин: порушенням автономії потенційного буття і викриттям 
болю і страждань. Це – моральні та метафізичні цінності, на яких ідейно ґрунтується 
філософія відкидання. 

Рішення про те, чи мати нащадків чи ні, є одним з найважливіших моральних і 
метафізичних рішень, які ми повинні прийняти у своєму житті. Філософ Крістін Оверол, 
яка не є антинаталісткою, у своїй статті звернула увагу на моральні питання, пов'язані з 
рішенням мати дитину, питання, яке вона обговорює досить всебічно [6]. Зрозуміло, що 
при прийнятті цього рішення слід враховувати й антинаталістичні аргументи. 

Такі антинаталісти, як Д. Бенатар, М. Хейрі [5] та П. Шрівастава [7], стверджують, 
що народження людини, яку про це не питали, є нав’язуванням їй життя і втягуванням у 
його болісні події, а тому являє собою аморальний акт. Ненароджені істоти приходять у 
світ буквально як чужинці, і ми можемо казати, що їхнє життя базується на несвободі, 
адже їх просто «змушують» народитися. Ба більше, їх часто розглядають як засіб для 
досягнення мети, задоволення чужих потреб та інтересів, передавання генів, як 
забезпечення біологічної безперервності тощо. Окрім цієї сумнівної моральності, 
продовження роду також ставить метафізичні питання. Це означає, що схвалення 
існування і робить людей опосередкованим співучасником усіх бід, які спричиняє за 
собою існування.  

Окрім визначення рейексивізму, Кен Котс висвітлює не менш важливе питання 
стосовно того, чи можливо вести нормальний спосіб життя тим, хто є прибічником 
філософії відкидання. Котс стверджує, що «ви не повинні бути аскетом або в будь-який 
інший спосіб позбавляти себе чогось» [2, с. 82]. Утримання від розмноження не скасовує 
можливості усиновлення чи турботи про племінників або братів та сестер, які вже 
існують. Це також не впливає на можливість брати шлюб, життя з партнером та наявність 
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статевих стосунків, адже жодна з цих речей не виступає проти філософії відкидання. 
Останнє стосується запобігання народженню майбутніх людей, але власне існування 
сприймають як уже дане, тому немає жодного застереження щодо дотримання 
нормального способу життя.  

Варто також зазначити, що рейексивізм виступає радше філософським поглядом 
на існування (або одним з можливих екзистенційних виборів). У цьому контексті слід 
розрізнити добровільну бездітність, що базується на прагматичних переконаннях, тобто 
способі життя людини або відсутності інтересу до батьківства, які не мають і не 
включають якогось специфічного «світогляду», від тієї ж добровільної бездітності, 
базованої на філософських принципах, зосібна запобіганні страждань майбутніх людей. 
Важливо відзначити, що останній погляд веде за собою відкидання існування як джерела 
страждань, у той час, як перший – ні. Втім це не значить, що ці два погляди обов’язково 
мають бути відокремлені один від одного, вони цілком можуть співпадати. Незважаючи 
на це, необхідним постає диференціювання прагматичних та філософських причин 
стосовно добровільної бездітності, які іноді об’єднується у термін «антинаталізм» [2]. 

Девід Бенатар не викладає причини своєї віри, очевидно, що припущення про 
хибну свідомість щодо існування, «інстинкт» для виживання та відтворення, соціальні 
норми та їх стійке зміцнення змусять переважну більшість людей прямувати і надалі 
традиційним шляхом, тобто продовжувати прокреацію. Народження завжди завдає новим 
людям непоправну шкоду, одначе відмова від розмноження може принести шкоду уже 
існуючим людям. Але, не можна заради блага нинішніх людей завдавати шкоди 
майбутнім людям, тобто не можна продовжувати виробництво нових поколінь. На його 
думку, створення нових людей може бути виправдане тільки з метою поступового 
зниження чисельності населення.  

Поряд з цим, Бенатар розглядає два можливих шляхи зникнення виду:  «перший 
шлях – винищення, другий шлях – вимирання (або непродуктивне зникнення)» [10, с. 
161]. Винищення означає, що вид зникає, так як його вбивають людські руки чи сили 
природи. Вимирання ж означає, що вид не здатен на відтворення, що призводить до 
закономірного зникнення. Обидва шляхи є ймовірними, але безпідставними, з точки зору 
обґрунтування їх можливості здійснення. Проблема у тому, що у цьому питанні велика 
частка припадає на волю випадку, а не на раціональне та виважене рішення самих людей 
забезпечити вимирання виду.  

Безсумнівно, Бенатар має рацію у своїй широкій оцінці перспектив антинаталізму, 
але філософ недооцінює потенціал зміцнення усвідомлення тієї шкоди, що несе життя і 
підстав для прийняття теоретичних засад антинаталізму. Зростання кількості жінок і 
чоловіків, які добровільно вирішують не народжувати дітей, мотивоване іншими, 
нефілософськими чинниками. Часто це вибір способу життя, бажання залишитися 
«бездітним» для того, щоб цілковито дотримуватися певної особистої мети або 
принципу, або просто через відчуття, що не зацікавлений бути батьком. Для багатьох 
жінок добровільна бездітність – це шлях до свободи. Вона передбачає відмову від 
історичної жіночої ролі матері і дружини. Незважаючи на соціальний тиск, незважаючи 
на спроби уряду в розвинених країнах, де добровільна бездітність досягла швидкого 
прогресу, надавати фінансові та інші мотивації, малоймовірно, що хвиля антинаталізму 
може бути повернена назад. 
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Філософські ідеї, технології та економічний розвиток сприяють розповсюдженню 
антинаталістського ставлення до життя й особистого вибору. Зокрема, слід згадати 
секуляризацію, занепад релігійного контролю репродуктивної свободи, досягнення 
контрацепції та, зрештою, економічний та освітній розвиток у підвищенні можливостей 
жінок для працевлаштування та будування кар’єри. Кен Котс припускає, що 
філософський антинаталізм прогресує, хоча наразі досить складно говорити про кількість 
осіб або пар, які свідомо вирішили не відтворювати подібних до себе істот. «Філософська 
бездітність», імовірно, буде дуже маленьким відсотком добровільної бездітності на тлі 
наявного наталізму і спонтанної бездітності. Проте, Котс закликає сприймати це не як 
статичну ситуацію, а радше як еволюцію стану справ. «Бенатар, – пише Котс, – може 
мати рацію щодо певного «песимізму» в короткостроковій перспективі, що стосується 
впливу його ідей та поширення антинаталізму. Але в довгостроковій перспективі справи, 
безумовно, кращі, або принаймні більш обнадійливі» [2, с. 52]. 

З іншого боку, Джим Кроуфорд, автор «Зізнання антинаталіста» виказує доволі 
песимістичну точку зору з приводу поширення антинаталістичних ідей у маси. Він 
стверджує, що кількість пронаталістів не зменшиться і «його філософська позиція навряд 
чи переверне світ» [3, с. 145]. Втім, мислитель підмічає, що деякі суспільства стають все 
більш секуляризованими, і тенденція до продовження роду поступово сходить нанівець. 
Тому, будь-яке запобігання прокреації вже є «маленькою перемогою».  

Пітер Вессель Цапффе (1899-1990) виступав за поступове припинення людського 
існування через непродовження роду або через зменшення народжуваності. Саме 
Цапффе вважається першим рейексивістом, йому приписується ідея антинаталізму як 
«виходу з існування» для людини [2]. Особливу увагу Цапффе зосереджує на існуванні, 
яке має для людини обтяжливий характер, оскільки вона здатна усвідомлювати його 
повною мірою. І як наслідок, це існування породжує у людині страх перед життям і перед 
власним буттям загалом. Окрім цього, ще присутній і страх смерті, який не 
послаблюється з часом, оскільки уява людини вимальовує нові і «жахливі перспективи за 
гранню смерті» [12, с. 244], так, що навіть смерть не стає для людини кінцевим 
притулком. Зважаючи на ці вбудовані протиріччя і парадоксальну природу людського 
виду, Цапффе задається питанням, чому він не вимер через нездатність впоратися з цими 
фундаментальними умовами життя. Як зазначає філософ, більшість людей навчилася 
обмежувати зміст своєї свідомості за допомогою різних стратегій і засобів, розроблених 
культурою і суспільством, задля пристосування у фундаментальних умовах життя. 

У своєму есе «Останній Месія» Цапффе розглядає чотири основні типи 
механізмів: ізоляція, анкерування, відволікання і сублімація. Ізоляція покликана 
«повністю витіснити із свідомості усі хвилюючі та руйнівні думки та почуття» [12, с. 
246]. У повсякденному житті ізоляція зустрічається у формі змови або коду взаємного 
мовчання щодо фундаментальних питань існування – сексу, смерті тощо. Анкерування 
передбачає цілий ряд інституцій, переконань і соціальних норм, які захищають людську 
свідомість від обтяжливих аспектів життя. Цапффе пише про анкерування «як фіксацію 
точок, будування стін навколо хаосу свідомості» [12, с. 247]. Культура та ідеології є 
основним джерелом анкерування, які часто впливають на людину несвідомо. Бувають 
також і свідомі способи анкерування, наприклад постійне переслідування цілей та 
присвята одній справі усього життя. Бог, церква, держава, нація –  головні приклади 
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ресурсів для анкерування. Відволікання є свідомою тактикою, що здатна переключити 
увагу від критичних подій до різноманітних вражень. Цей механізм найбільш помітний у 
дітей, яких дорослі намагаються усіляко розважити аби позбавити нудьги існування. У 
дорослих відволікання може приймати форму ігор і всякого роду розваг. Воно 
виражається у формі постійного прагнення та бажання втіх. Сублімація, четвертий засіб, 
ставить на меті трансформувати екзистенціальну тривогу та відчай у продукт творчості 
(література, живопис), ставши формою звільнення від страждань. Звичайно, цей 
конкретний засіб доступний небагатьом і тому може вважатися найменш важливим з 
чотирьох методів подолання проблеми свідомості. Цапффе стверджує, що незважаючи на 
ефективність механізмів у минулому, вони не можуть слугувати такими рятівниками 
завжди, а отже треба шукати нові способи подолання страждань.  

Основна передумова, на якій філософ будує свою причину для антинаталізму, а 
саме, що людські істоти не можуть нести тягар свідомості, може бути поставлена під 
сумнів. Люди розробили цілий ряд переконань й інституцій, серед яких чи не найбільшу 
роль відіграє релігія, щоб впоратися з проблемою існування, включаючи його 
легітимацію. Віра у «прогрес», керований наукою і технікою, та перспектива підвищення 
рівня матеріального життя для більшої кількості народів землі є достатнім аргументом за 
продовження життя. Окрім того, захисні механізми, про які йшлося вище, покликані 
обмежувати зміст свідомості, хоча й послабилися, але не зникли повністю. Більше того, 
не слід відкидати людську здатність вигадувати нові способи для закріплення та 
увічнення існування. Таким чином, важко прийняти думку Цапффе про те, що 
усвідомлення суперечливості або парадоксальності людського життя призведе до 
загибелі виду.  

Тим не менш, філософський погляд Цапффе щодо питання відкидання існування є 
доволі аргументованим, хоча і метафоричним. Міцною основою для відкидання (або 
рейексивізму) є не тільки безглуздість самого існування й усвідомлення людиною цього, 
але й те, що мислитель називає «братством страждань» усіх істот. Цапффе закликає до 
етичної обізнаності, адже жити – це страждати, і люди повинні не тільки боротися зі 
своїми стражданнями, але й усвідомлювати біль і страждання всіх інших істот. Тому, 
найбільш прийнятним рішенням є добровільний вибір зникання людського виду із Землі 
[2, с. 43]. 

Американський письменник містичних жахів та хорору, Томас Ліготті дещо 
метафорично викладає свої антинаталістичні погляди у книзі «Змова проти людської 
раси». «Немає жодного сумніву у тому, що людство ніколи не зможе взяти 
відповідальність за звільнення себе. Ілюзії завжди будуть залишатися нашим усім, 
створюючи при цьому кращий спосіб життя, побудований на болі, страху і запереченні 
того, що муляє око, і такий стиль існування буде передаватися через нескінченні 
покоління» [11, с. 41]; «якщо природа здійснила помилку, створивши істот, у яких 
свідомість виросла наче гриб, вона все ж достатньо мудра, щоб закласти у них інстинкт, 
який слугує виду та пришпорює його членів, чиїми домінуючими мотивами є виживання 
та розповсюдження самих себе, у стрімкій втечі від можливості полону та смерті. І 
незважаючи на те, що колись у майбутньому філософи, можливо, зуміють встановити, 
що життя не варте того, аби жити, звичайні смертні і звичайні хірурги завжди 
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намагатимуться зберегти міф про цінність життя, яким би жалюгідним цей міф не був» 
[11, с. 80].  

Отже, з усіх згаданих представників напрямку лише Кен Котс вірить у подальшу 
популяризацію рейексивістських поглядів. Але, разом з тим, дослідник говорить, що 
рейексивізм «сповідує» невелика частка населення й вона, ймовірно за все, ростиме. Та 
втім, на даний момент важко визначити перспективи розвитку як антинаталізму, так і 
його відгалуження – рейексивізму, оскільки наразі маємо мало інформації стосовно 
ставлення людей до існування і того, як це ставлення розгортатиметься у контексті 
втрати соціальною конформністю впливу на населення, а також поширення більшої 
обізнаності у етичних та метафізичних проблемах, які входять у питання прокреації. 

При розгляді питання морального права на репродукцію та несправедливості по 
відношенню до ще ненародженої людини, основний акцент у полі біоетики робиться на 
твердження, що життя з серйозними каліцтвами і інвалідністю не настільки важке, щоб 
його не починати. Проблема безособовості полягає в тому, що, хоча таке життя і 
відрізняється своєю складністю від життя «повноцінних» людей, неможливо сказати, що 
не-існування, як альтернатива, краще, адже неіснуюча людина не може відчувати блага 
від свого неіснування. Відповідно, досить складно стверджувати, що поява на світ 
заподіяла шкоду народженому.  

Словосполучення «зіпсоване життя» в більшості праць антинаталістів 
використовується, коли йдеться про інвалідів з серйозними обмеженнями, чиє життя є 
настільки нестерпним, що не існувати для них було б краще, ніж існувати. Поширена 
думка, що етично неправильно (свідомо чи з необачності) допускати народження дитини 
з серйозними обмеженнями здоров'я, наприклад – сліпого, глухого, паралізованого тощо. 
Більшість людей погодиться з тим, що якщо існує ризик серйозної інвалідності, краще не 
починати життя. Деякі дослідники стверджують, що інваліди мусять мати право подавати 
позови до суду на своїх батьків за «зіпсоване життя». 

Поряд з цим, принесення будь-якого життя у світ уже вважається безумовною 
шкодою, такою, що неіснування завжди виступає кращою перспективою, адже якість 
будь-якого, навіть найкращого життя все одно гірша ніж здається на перший погляд. Сам 
антинаталізм є гуманним за своєю суттю напрямком, адже він не ставить на меті 
перервати усі існуючі життя, а навпаки силкується перервати «порочне коло» безглуздої 
прокреації, аби не нашкодити майбутнім створінням. Варто тільки пригадати дві 
категорії напрямку: філантропічний та мізантропічний антинаталізм, де основною метою 
є захищати інтереси та благополуччя ненароджених людей.  

З цього витікає, що слід взагалі відмовитися від прокреації і зважати на наявність 
морального обов’язку навіть до потенційних істот. Запропонована Д. Бенатаром 
концепція асиметрії між стражданням та задоволенням якраз підкріплює попереднє 
твердження: а) відсутність страждань – добре, навіть якщо немає кому відчути її 
відсутність; б) коли задоволення немає у існуючого – це погано; в) коли задоволення 
немає у неіснуючого – це не погано [10, с. 27-28]. Однак, більшість людей все одно має 
переконання, що життя (з обмеженнями чи без) все одно є благом і варте того, щоб 
продовжувати приносити нових істот в існування.  

Д. Бенатар переконаний, що будь-яке життя є «зіпсованим» і можливість подати 
позив на батьків за «зіпсоване» життя має бути не тільки у інвалідів з серйозними 
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обмеженнями, а у кожного, хто вважає своє життя таким. Оскільки, існує законне право 
мати дітей, тоді і діти, у разі, якщо життя їх не задовольнить, повинні мати право подати 
позов за «зіпсоване» життя. Але існує деяка складність, позаяк для обґрунтування позову 
необхідно буде довести, що відповідач діяв нерозумно, однак це неможливо довести, 
коли існує закон, який гарантує право на дітонародження. Тож, єдиним вирішенням 
цього протиріччя виступає глибинне відчуття морального обов’язку та відповідальності 
за свій вибір з боку майбутніх батьків, які обирають народжувати дітей чи ні.  

Рівка Вайнберг, розглядаючи «асиметрію Бенатара» переконаний, що моральний 
обов’язок та відповідальність мають поширюватися не на гіпотетичну неіснуючу істоту, 
а на істот, які вже існують або будуть існувати, адже «гіпотетичні створіння не мають 
морального становища а отже, не можуть пред'являти до нас жодних моральних вимог» 
[9, с. 28]. Відповідно до цього зауваження, науковець вважає за необхідне дещо 
переінакшити формулювання Бенатарової асиметрії, де: а) наявність страждань – погано; 
б) наявність задоволення – добре; в) відсутність страждань – не добре і не погано; г) 
відсутність задоволення – не добре і не погано. Тому, за відсутності суб’єктів, 
страждання та задоволення є безцільними термінами, оскільки їх можна розглядати лише 
у контексті інтересів існуючих істот. Але неможливо заздалегідь знати, чи буде дитина 
щаслива, й отримати згоду потенційної дитина на народження, тобто все одно ключову 
роль тут грає прогноз батьків щодо майбутнього дітей. Абсолютна відмова від прокреації 
може бути поставлена під сумнів, якщо не брати до уваги інтереси потенційних істот, а 
брати до уваги лише з ті випадки, коли істота вже існує. Разом з тим, важко судити про 
ступінь зіпсованості життя, як інвалідів, так і «повноцінних» людей, оскільки в обох 
випадках кожен оптимістично оцінює якість свого життя, навіть коли воно об’єктивно 
може бути не настільки хорошим, аби його продовжувати або взагалі починати.  

Більшість аргументів пронаталістів за прокреацію зазвичай не базуються на 
інтересах людей, яких буде принесено у світ. Навпаки, більшість з них базується, так чи 
інакше, на інтересах уже існуючих людей. Прокреація та подальше батьківство 
представляються запорукою щасливого та повноцінного життя. Серед більшості людей 
існує переконання, що стосунки у парі покращуються з появою дітей, з’являється спільна 
мета тощо. Діти також розглядаються у якості гарантії, що буде кому доглянути та 
піклуватися про батьків у старості. Також дітей розглядають як засіб для досягнення 
батьками власних егоїстичних цілей, задоволення потреб їх та інтересів, передавання 
генів, задля забезпечення біологічної безперервності роду та виду в цілому.  

Останню причину Д. Бенатар називає таким собі генетичним нарцисизмом [1, с. 
125]. На його думку, до дітонародження людей підштовхують: 1) бажання продовження 
роду; 2) бажання злягання; 3) бажання відчути себе у ролі батька [10, с. 77]. Бажання 
продовження роду означає зацікавленість у появі на світ нової людини – генетичного 
нащадка. Відмова від відтворення в такому випадку призведе до фрустрації. Бажання 
злягання означає потребу в сексуальному акті, сполученні. Задоволення цієї потреби 
тісно пов'язане із задоволенням бажання продовження роду. Більшість людей були 
народжені не в результаті усвідомленого рішення батьків, а лише тому, що ті 
задовольнили своє бажання злягання. Бажання батьківства – це бажання виховувати 
дитину та встановити теплі родинні стосунки. Найчастіше дане бажання задовольняється 
за допомогою виховання генетичного нащадка, однак це не повинно вважатися 
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правилом, адже можна виховати і встановити родинні стосунки з дитиною, яка не є 
кревним нащадком, тобто всиновити дитину.  Тож, задовільнити бажання відчути себе у 
ролі батька можливе без народження нової дитини. Поки існують кинуті, осиротілі діти, є 
необхідність та можливість реалізовувати свій батьківський інстинкт, не проносячи 
власних дітей у світ, а даючи надію на краще життя уже існуючим. Не секрет, що 
всиновлення є складним процесом, витратним як емоційно, так і економічно. На таке 
рішення частіше наважуються ті, хто не можуть мати власних дітей, але є й люди, які 
вважають, що всиновлення краще, незважаючи на фертильність.  

Дітей заводять з різних причин. Але усі ці причини здебільшого витікають не з 
усвідомленого вибору батьків майбутньої дитини, а виходячи з інтересів уже існуючих 
людей. Наприклад, на радість майбутнім бабусям і дідусям, для підтримки держави або 
заради збереження нації. І навіть якщо батьки роблять це усвідомлено та за власним 
бажанням, інтереси «інших», все одно будуть збігатися  з бажаннями батьків. Поява 
онуків припинить скарги бабусь і дідусів, відтворення заради держави або народу 
подарує певний статус. Значить, побічно батьки так само отримають вигоду. Вони 
задовольнять бажання продовження роду і батьківства, зможуть виховати дітей, 
встановити з ними близькі стосунки, ті потім принесуть онуків, зміцнять соціальні 
гарантії, подбають про батьків в старості. Діти дарують батькам деяку безсмертність, 
носячи їх гени, їх ідеали та ідеї, передаючи це наступним поколінням. Все це можна 
вважати вагомими суб’єктивними причинами, і все ж вони не виправдовують прокреації. 
Хоча б тому, що всі ці вигоди доступні і при усиновленні дитини. Звичайно, при цьому 
якісь бажання – наприклад, бажання передати свої гени – не будуть задоволені. 

Т. Ліготті наводить схожі з Бенатаром стимули, що ведуть до розмноження: 
«неухильний рух біологічного годинника; надію відчути легендарні радості батьківської 
долі; бажання поліпшити стосунки з партнером; бажання порадувати своїх батьків 
онуками; бажання отримати страхування, яке нащадки потім зможуть оплатити своїм 
батькам; неприємне відчуття провини по причині егоїзму від невиконання своєї ролі і 
обов’язку як людської істоти» [11, с. 92]. 

Більшість сучасників не погодяться з положеннями антинаталізму, через те що на 
їх суб’єктивне переконання життя не постає жахливим і вони не шкодують про факт 
свого народження. Зараз не будемо вдаватися детально у причини подібних переконань, 
але, безперечно, «парадокс Цапффе» є одним із них. Те, що людина задоволення своїм 
життям тут і зараз не гарантує, що вона так само буде задоволена ним у майбутньому. 
Тому, неможливо заздалегідь отримати згоду потенційної істоти на народження. Тобто 
все одно ключову роль відіграє прогноз батьків про майбутнє дітей. Якщо допустити, що 
потенційні діти свідомо згодні народитися, нам буде дано право (виходячи з цього 
аргументу) задовольнити бажання стосовно прокреації. Ці бажання можуть бути 
задоволені незалежно від того, народилася щаслива або нещасна людина, і в останньому 
випадку, народження нещасної дитини на світ – неправильне, навіть якщо дитина не 
заперечує стосовно свого народження. Якщо майбутні батьки хочуть задовольнити власні 
бажання, вони зобов'язані зробити це з найменшими втратами для майбутніх людей. 
Однак часто ціна така велика, що користь для батьків не переважує шкоду для дитини. 

Антинаталізм та рейексивізм виступають за відмову від прокреації як однієї з умов 
відкидання існування. Противники цих поглядів можуть заявити, що відмова від 
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відтворення – занадто велика вимога. Але якщо пригадати тези першого підрозділу, де 
зазначалося, що більшість людей готова утриматись  від дітонародження, скажімо, якщо 
життя майбутньої дитини буде вкрай нещасним у випадках серйозних каліцтв та 
інвалідності, та тези з даного підрозділу про те, що задля задоволення егоїстичного 
бажання відчути себе у ролі батька та створення власної ланки суспільства не 
обов’язково народжувати дітей, а можна всиновити – відмова від дітонародження 
виявляється не таким вже і складним рішенням.  

Зрештою,  важливим постає у котре наголосити на тому, що принесення нової 
істоти у світ – це серйозна та неабияка відповідальність, на яку більшість людей, прикро 
усвідомлювати, зовсім не готові та нездатні. Відчуття морального обов’язку мусить 
існувати у двох випадках: у питанні про потенційне принесення будь-якого життя у світ 
та життя, яке заздалегідь є зіпсованим: хвороби, що передаються у спадок, серйозні 
каліцтва, інвалідність, низький рівень соціального життя батьків тощо. Варто 
відмовитися від прокреації особливо тоді, коли шкода нанесена існуванням серйозна та 
передбачувана, адже радості та насолоди існування ніколи не перевершать його 
страждань.  Та назагал, існування людини навіть з високою якістю життя у будь-якому 
випадку «рівносильно нічному кошмару» [11, с. 93]. 

Висновки. Філософія антинаталізму (попри помітний песимізм даної течії) 
фокусує увагу на важливих питаннях біоетики. Прибічники рейексивізму та 
антинаталізму ставлять на меті запобігти стражданням усіх живих істот, особливо людей, 
і маючи глибинне співчуття, запобігти стражданню, яке можна уникнути, тобто 
принесенню у життя. При цьому, люди можуть вести «нормальне» повноцінне життя, 
піклуватися про племінників або ж виховувати всиновлених дітей. Погляди рейексивізму 
не позбавляють його прибічника від таких можливостей, обмеження стосується лише 
запобігання народженню майбутніх людей з метою уникнення їх подальших страждань. 
Однак, через те що досі неможливо спрогнозувати наскільки «якісним» буде життя 
принесеного у світ, через велику кількість різноманітних факторів, що стоять на 
перешкоді: генетичні захворювання, рівень якості життя та здоров’я майбутніх батьків, 
умови існування, екологія, соціальне та матеріальне становище сім’ї тощо, акцент 
стосовно цього рішення має робитися на свідомість майбутніх батьків, відчуття 
глибинного морального обов’язку та відповідальності.  

На даний момент важко визначити перспективи розвитку як антинаталізма, так і 
рейексивізма, оскільки наразі маємо мало інформації стосовно ставлення людей до 
існування і того, як це ставлення розгортатиметься у контексті втрати соціальною 
конформністю впливу на населення, а також поширення більшої обізнаності у етичних та 
метафізичних проблемах, які входять у питання прокреації.  
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ВІРИ БАГАЇ В ЯПОНІЇ: 
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ 

Віру багаї визначають одним із найбільш розповсюджених  нових релігійних рухів. 
По мірі становлення місцевих громад віри багаї проходить адаптація цієї релігії до умов 
конкретних соціумів. Процес прийняття та розповсюдження віри багаї в Японії 
проходить в контексті суспільно-культурних та політичних трансформацій, які 
відбулись в Японії після закінчення революції Мейдзі (1868 р.). Стаття присвячена 
дослідженню особливостей становлення та розвитку японської громади віра багаї. 

Ключові слова: віра багаї, нові релігійні рухи, японська релігійність, сучасна 
релігійність.  

Бибик А.Н. История становления веры бахаи в Японии: к постановке вопроса. 
Веру бахаи определяют как одно из самых распространенных новых религиозных 
движений. По мере становления местных общин веры бахаи проходит адаптация этой 
религии к условиям конкретных социумов. Процесс принятия и распространения веры 
бахаи в Японии проходит в контексте общественно-культурных и политических 
трансформаций, которые произошли в стране после окончания революции Мэйдзи (1868 
г.). Статья посвящена исследованию особенностей становления и развития японской 
общины вера бахаи. 

Ключевые слова: вера бахаи, новые религиозные движения, японская 
религиозность, современная религиозность. 
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Bibik O. To the question of history the Bahai Faith in Japan. The Baha'i Faith is 
defined as one of the most widespread new religious movements. Along with the development of 
the local communities of the Baha'i Faith, this religion is adapting to the conditions of specific 
societies. The process of adopting and spreading the Baha'i Faith in Japan takes place in the 
context of the socio-cultural and political transformations that took place in Japan after the end 
of the Meiji Revolution (1868). The article is devoted to the study of the peculiarities of the 
formation and development of the Japanese community of Baha'i Faith. 

Keywords: Bahai Faith, new religious movements, Japanese religiosity, modern 
religiosity. 

 
Вступ. Віра багаї – одна з новітніх релігій сьогодення, що постійно розвиває свої 

територіальні та соціальні межі, зародилася в Ірані у середині XIX ст. Зростаючий вплив 
віри багаї на сучасне суспільство в цілому, активна позиція послідовників даної релігії та 
стрімкий розвиток обумовлюють актуальність її дослідження. Як одна з найбільш 
розповсюджених на даний момент релігій, віра багаї проходить процес адаптації до 
особливостей як західних, так і східних соціумів. Дослідження місцевих особливостей та 
умов історичного розповсюдження даної релігії в світі допоможе глибше зрозуміти як 
саму віру багаї, так і особливості прийняття нових релігійних рухів в контексті різних 
суспільств. Тому вивчення як історії віри багаї в цілому, так і історії окремих її громад 
видається нам актуальною. 

Об’єкт статті – історія розповсюдження віри багаї в світі. Предметом дослідження є  
особливості становлення віри багаї в Японії. Мета роботи –розкрити особливості 
розповсюдження віри багаї в Японії. Відповідно до поставленої мети, виділялись і 
завдання роботи: 1. Простежити історію розповсюдження віри багаї в Японії; 2. Розкрити 
особливості пристосування нового релігійного руху до умов японського соціуму; 3. 
Висвітлити сучасний стан віри багаї в Японії. 

У рамках сучасного українського релігієзнавства дослідження проблем, пов’язаннях 
з історією, вченням та діяльністю багаї знаходиться на етапі становлення. Перші 
українські дослідження віри багаї належать О. Кісельову, Я. Чорноіван, А. Кримському 
та висвітлюють загальні проблеми історії, віровчення та соціальної структуру віри багаї. 
Проблеми історії становлення віри багаї в Японії висвітлені в роботах А. Александер та 
Барбари Р. Сімс. Сучасний стан та особливості пристосування віри багаї під контекст 
японської релігійності на даний момент залишають за рамками актуальних досліджень. 

Методологія. Основним для дослідженні особливостей становлення громади віри 
багаї в Японії було обрано історичний метод. Для розкриття умов прийняття нової релігії 
японським соціумом, причин та наслідків розповсюдження нової релігії в Японії були 
використані методи аналізу, синтезу, систематизації та уніфікації. Специфіка перекладу 
віровчення віри багаї на японську мову було досліджена за допомогою герменевтичного 
методу. Питання контексту прийняття нової релігії та сучасного стану віри багаї в Японії 
було розкрито за допомогою методу дискурс-аналізу.    

Результати. Представлена стаття є першим комплексним дослідженням 
особливостей становлення віри багаї в Японії. В результаті дослідження: 

- Простежено особливості становлення віри багаї в Японії; 
- Розкрито сучасний стан цієї релігії в контексті японської релігійності; 
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- Висвітлені особливості адаптації даної релігії під контекст японського соціуму та 
культури. 

Дискусія. Починаючи розгляд історії тієї чи іншої релігійної громади, у першу 
чергу, необхідно звернути увагу на соціально-політичне та культурне середовище, у 
якому ця громада розвивалася. Кінець XIX – початок XX ст. для Японії був періодом 
суспільних та культурних трансформацій. Розпочатий революцією Мейдзі (1868–1889 
рр.) процес виходу країни на загальнополітичну арену привів до участі Японії у 
декількох великих війнах, і завершився поразкою країни у Другій світовій війні. 
Труднощі повсякденного життя та кардинальні зміни у структурі соціального та 
економічного строю держави спонукали населення шукати обґрунтування цим процесам 
у релігії. В цей період Японія стає відкритою європейським впливам, що відкриває шлях 
до цієї країни не тільки економічним, технічним та науковим досягненням західної 
культури, а й традиційним та новітнім релігіям й релігійним рухам. Тому можна сказати, 
що сама соціально-політична та культурна ситуація Японії цього часу дала можливість та 
стала однією з передумов виникнення громади багаї в цій країні. 

Другою причиною виникнення багаї в Японії є зусилля з боку самих багаї, 
направлені на поширення своєї релігії. Постулати віри багаї – намагання створити Новий 
світовий порядок та досягнути єдності людства, обумовлюють значущість поширення 
ідей цієї релігії для її послідовників. Інтерес багаї саме до Японії з’являється на початку 
XX ст. Про появу цього інтересу свідчать окремі листи та Скрижалі Абдул-Бага. Так, у 
листі 1908 р. Абдул-Бага писав американському багаї Говарду МакНутту: «Подорож 
віруючих у Бога на Схід дуже важлива і стане причиною чудового зв’язку між двома 
релігіями... Можливо, якщо буде на те воля Бога, в Японії ви зможете закласти 
фундамент Царства [Божого]» [3, 5]. У «Скрижалі Божественного Приречення», яка була 
написана Абдул-Бага до громад багаї США і Канади, Японія згадується шість разів, 
японська мова – один раз. У цій Скрижалі Абдул-Бага знову акцентує увагу на 
значущості подорожі багаї в країни сходу: «Добро було б відправити групу наставників, 
чоловіків та жінок, у подорож Китаєм та Японією – щоб зміцнити там узи любові, щоб 
самою цією подорожжю затвердити єдність світу людей, покликати людей до Царства 
Божого, поширити в тих віддалених землях Божественне Вчення» [1]. Згодом бажання 
Абдул-Бага здійсниться і саме така подорож стане початком розвитку віри багаї в Японії. 

Розглядаючи причини та передумови появи в Японії віри багаї, треба припустити 
можливість того, що причиною виникнення у Абдул-Бага інтересу до Японії стали самі 
японці. Про це свідчить діяльність Каничі Ямамото (1879–1961 рр.) – першого 
представника японської нації, який прийняв віру багаї. Пан Ямамото був родом з 
префектури Ямагучі, але іммігрував на Гаваї, де жив та працював у сім’ї віруючих. Ідеї 
багаї він сприйняв у 1902 р., від міс Елізабет Мазер, яка була частиною цієї сім’ї. У листі 
від 8 вересня 1902 р. міс Мазер пише: «Коли я стала віруючою, я відчула, що коли-
небудь зможу розповісти це (містеру Ямамото). Я молилася, щоб його серце було 
готовим до прийняття правди. Незважаючи на те, що передати йому Послання було 
важко, оскільки його англійська не була ідеальною, Бог допоміг мені та він чудово 
зрозумів і зрадів в Знанні Істини» [5, 20]. 

У 1902 р. Каничі Ямамото пише лист до Абдул-Бага, і тим самим стає першим 
японцем, що звернулися офіційних представників керівництва Віра Багаї. Послухавши 
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поради Елізабет Мазер і через невпевненість у своїй англійській, пан Ямамото пише лист 
японською мовою. У цьому ж році Абдул-Бага у відповідь посилає йому Скрижаль, 
написану англійською мовою. Після цього Каничі Ямамото ще не раз писав до Абдул-
Бага. Скрижалі, що були послані йому у відповідь, датовані 1903, 1904 і 1906 р. 
Аналізуючи тематику цих Скрижалей, можна помітити, що, якщо перші з них написані у 
дусі настанов у питаннях віри, то в наступних більший акцент робиться на 
проповідницькій діяльності, до якої Абдул-Бага закликає свого учня: «О ти, єдиний з 
Японії та унікальний на Далекому Сході! Ця країна досі була позбавлена божественного 
дихання, так прославимо ж Його зараз! <...> Зараз настав час, коли ти повинен повністю 
відмовитися від комфорту, легкості, радості, і життя цього мінливого світу та стати 
провідником для людей Японії, щоб освітити їхні обличчя, наповнити пахощами їх 
ніздрі, і, за допомогою небесних сил, стати переможцем в серцях людей цього регіону» 
[5, 23-24]. Незважаючи на те, що даний заклик залишився нереалізованим, Каничі 
Ямамото до кінця свого життя підтримував зв’язок з Абдул-Бага. Підкреслимо, що 
згадування Японії у Скрижалях Абдул-Бага з’являються вже після його листування з 
Каничі Ямамото. 

Існують й інші випадки прийняття японцями-іммігрантами даної релігії. У всіх цих 
випадках японці удостоювалися особливої уваги з боку багаї та отримували Скрижалі від 
Абдул-Бага. З одного боку, ці події важливі для історії багаї в цілому, оскільки 
знаменують початок діалогу як керівництва багаї, так і більш широкого числа 
послідовників віри з японською культурою та нацією. З іншого боку, японці, що більшу 
частину життя знаходилися за межами своєї країни, не могли справити істотного впливу 
не тільки на становлення віри багаї в Японії, але й на знайомство японського народу з 
цією релігією. 

Доказом цієї тези може бути історія іншого японця, який прийняв віру багаї – пана 
Саічіро Фудзита (1886–1976 рр.), котрий також дізнався про цю релігію, перебуваючи за 
межами своєї країни. Виходець з префектури Ямагучі, він у підлітковому віці іммігрував 
до США. У 1905 р., навчаючись у школі в Окленді (штат Каліфорнія) він зустрів міс 
Кетрін Франкленд, яка й навчила його основним принципам віри. У 1906 р. Саічіро 
Фудзита отримує свою першу Скрижаль від Абдул-Бага. Як у цій, так і в наступних 
скрижалях (1907, 1911 і 1913 р.) Абдул-Бага не тільки наставляє його в питаннях віри та 
каже про важливість вивчення основних принципів релігії, але й звертає увагу на 
необхідність поширення впливу багаї на територію Японії. Так, в Скрижалі від 29 травня 
1906 р. Абдул-Бага пише: «Японія досягла дивного прогресу в матеріальної цивілізації, 
але вона стане досконалою тільки тоді, коли досягне і духовного розвитку та Сила 
Царства проявиться в ній» [2, 564]. У 1919 р. Саічіро Фудзита закінчив навчання, після 
чого відправився до Хайфи, де служив до кінця життя. Його перебування в Японії з 1938 
р. до 1955 р. не зробило істотного впливу на розвиток у державі віри багаї. 

Початком становлення віри багаї на території Японії можна вважати 1909 р., коли 
два американських багаї – містер Чарльз М. Ремей і містер Говард С. Струвен, 
здійснюючи кругосвітню подорож, зупинилися в Японії. Мандрівники досягли Токіо у 
грудні 1909 р., та залишалися в місті впродовж шести днів. Метою свого візиту вони 
бачили ознайомлення японців з ідеями та історією багаї. Так 27 грудня 1909 р. відбулася 
перша в Японії публічна лекція, присвячена вірі багаї: «Перське одкровення Багаулли» 
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[6, 24]. Проведення цього заходу стало можливим завдяки допомозі професора 
Баракатулла – індійця, який жив в Японії та був знайомий з Абдул-Бага. Оголошення про 
проведення лекції було надруковано японською й англійською мовами, і поширене серед 
жителів Токіо. Захід відвідало всього 75 осіб, серед яких були японці, індійці, англійці й 
американці. Окрім лекції, мандрівники провели ряд зустрічей та інтерв’ю, що відбулися з 
ініціативи зацікавлених слухачів. Серед таких слухачів відзначимо містера і місіс Додж – 
американських вчителів, які приїхали до Японії з Гонолулу, мадам Гордон – англійську 
дослідницю японського буддизму і пані Уме Тсуда – засновницю англійської школи для 
дівчаток в Японії. Підводячи підсумки своєму візиту, містер Ремей пише Духовним 
Зборам Чикаго: «Духовне поле Японії готове до прийняття працівників. Японцям 
потрібна релігія, і, на відміну від більшості людей, вони розуміють цю необхідність і 
шукають її. В Японії немає антагонізму – абсолютно немає. Навіть буддійські священики 
з радістю вітають іншого Посланника Миру» [3, 7]. 

Після від’їзду містера Струвена та містера Ремея багаї з усього світу починають 
відвідувати Японію. Так, у 1911 р. мадам Аурелія Батлен наносить візит до Японії, під 
час якого активно поширює віру багаї за допомогою бесід і особистих зустрічей. У 1914 
р. з подібною метою в Токіо приїжджає мадам Дрейфус-Барні. Містер і місіс Додж також 
регулярно влаштовують вечори, присвячені вірі багаї. У результаті подібних заходів в 
Японії починає формуватися коло осіб, які цікавляться ідеями багаї. 

Наступною значущою подією для зародження віри багаї в Японії був приїзд двох 
багаї, посланих в цю країну з ініціативи Абдул-Бага. Першим з них був доктор 
Джордж Я. Огур – лікар-гомеопат, який іммігрував з Америки на Гаваї і відвідував 
Японію з професійними цілями. Після того, як він прийняв віру багаї, у нього виникло 
бажання повернутися до цієї країни для того, що б сприяти поширенню ідей багаї. Приїзд 
доктора Огура до Японії припадає на осінь 1914 р. Другою людиною, котра в цей період 
часу приїхала до Японії з тією ж метою була міс Агнес Б. Александер (1875–1971 рр.). 
Вона народилася у 1800 р. в Гонолулу, у процвітаючій християнській родині. Під час 
свого візиту до Риму, у 1900 р., міс Александер прийняла віру багаї, ставши, таким 
чином, першим послідовником багаї на Гаваях. Решту життя Агнес Александер 
присвятила поширенню ідей багаї в тихоокеанському регіоні. До Японії вона приїжджає 
1 листопада 1914 р. 

Так доктор Авгур та міс Агнес Александер починають активну діяльність, 
спрямовану на розвиток віри багаї в Японії. Перша організована ними молитовна зустріч 
відбулася вже в листопаді 1914 р. Зустріч пройшла в будинку, де зупинилася Агнес 
Александер. На ній були присутні двоє японців, одного з яких запросила міс Александер, 
а другий – пан Акінобу Наіто, був учителем англійської мови в японській школі і навчав 
доктора Авгура говорити японською [6, 30]. Зустріч пройшла за читанням молитов 
Багаулли і Абдул-Бага. Згодом такі зустрічі стали проводитися щоп’ятниці в будинку 
Агнес Александер, який у той час став центром для японських багаї. Сама міс 
Александер у листі до свого друга від 29 січня 1915 р. так пише про ці зустрічі: «Як каже 
доктор Огур – якщо ми за кожен день дякуємо Богові, вічність – це не так довго. 
Щоп’ятниці приходять нові душі. Моя кімната присвячена Абдул-Бага, і я попросила у 
нього благословення на це, тому я відчуваю, що не маю ніякого стосунку до того, що 
люди приходять на наші зустрічі» [3, 14]. 
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Перший японець, який прийняв віру багаї на території Японії, дізнався про цю 
релігію саме завдяки зустрічам, які організовували доктор Огур і Агнес Александер. На 
ці зустрічі його запросив Акінобу Наіто, у школі якого він вивчав англійську мову. За 
свідченнями самої міс Александер: «Студент Кікато Фукута, або Фукута-сан, як ми 
називали його, регулярно приходив на п’ятничні зустрічі. Він приходив першим і йшов 
останнім. Щотижня він брав книгу з моїй бібліотеки про багаї, потім повертав її 
наступного тижня, і брав іншу» [3, 15]. Інший студент цієї ж школи переписав книгу 
«Десять днів у Світі Акки». Так, поступово, під керівництвом доктора Огура і Агнес 
Александер в Японії починає формуватися громада послідовників віри багаї. Вже 21 
березня 1915 р. в Японії проходить перший Навруз. 23 травня 1915 р. японська громада 
багаї перший раз святкує Декларація Баба. 

У цьому ж році в японських газетах починають з’являтися замітки та статті, 
присвячені вірі багаї. Перша з таких заміток була написана на основі інтерв’ю з Агнес 
Александер і з’явилася в газеті «Асахі». Незабаром після неї в «Асахі» з’явилася ще одна 
стаття на основі схожого матеріалу. У другій статті містився портрет Абдул-Бага, який 
вважається першим друкованим зображенням Центру Завіту в Японії. Після цього, в 1916 
р. Агнес Александер пише статтю «Послання Світу до сліпих жінок в Японії», яка була 
надрукована японською мовою редактором Кётаро Накамура. У цьому ж році доктору 
Авгуру було запропоновано написати статтю для богословського журналу; згодом ця 
стаття була надрукована в Токіо у вигляді брошури «Що таке рух багаї?» [7, 13]. Ці та 
інші видання стали одними з основних засобів поширення віри багаї в Японії. 

Значущою подією для всіх багаї в цей період стала смерть Абдул-Бага 28 листопада 
1921 р. і обрання Шогі Еффенді Хранителем Віри. Зайнявши цю посаду, Шогі Еффенді 
продовжує активну діяльність Абдул-Бага з поширення віри. У 1922 р. він запитує у 
Агнес Александер звіт про багаї в Японії. У наданому звіті міс Александер перераховує 
дев’ять багаї у Токіо і ще дев’ять в інших частинах Японії. У цьому ж році починає 
виходити перше друковане видання, підготовлене японськими послідовниками віри 
багаї. Таким виданням став журнал «Зірки Сходу», що складався з трьох не пов’язаних 
одна з одною серій (з жовтня 1920 р. до грудня 1922 р., з травня 1932 р. до березня 1933 
р. і з листопада 1952 р. до березня 1953 р.). Журнал висвітлював різні новини громад 
багаї, основи віровчення, адміністративної організації та розповсюджувався всією 
Японією. 

У цьому контексті важливо згадати презентацію семи книг американської громади 
багаї японському імператорові Сьова, на честь його коронації, що відбулася у 1928 р. 
Разом з книгами було передано наступний супровідний лист від Шогі Еффенді: «Нехай 
уважне вивчення літератури багаї дозволити Вашій Імператорській Величності оцінити 
велич і проникливу силу Одкровення Багаулли і цей сприятливий випадок надихне вас 
виступити за його тріумф і визнання усім світом» [5, 100]. Пізніше, у 1930 р. імператору 
була презентована збірка Скрижалей Абдул-Бага про Японію та японську громаду багаї. 

У цей же період починається активний розвиток громади багаї в Японії. Знаменною 
подією цього часу стало обрання в 1932 р. Місцевих Духовних Зборів в Токіо, у складі 11 
чоловік. Першим головою Духовних Зборів стала Агнес Александер. На наступний рік 
Духовні Збори було обрано ще раз, у складі тих же 11 чоловік. Необхідно підкреслити, 
що обрання Місцевих Духовних Зборів – важливий етап у розвитку громади багаї на 
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території тієї чи іншої країни. Саме з цієї події сформовану громаду можна вважати 
повноцінною. Однак наступні події, які привели до падіння чисельності та активності 
громади багаї Японії, не дозволяють зробити подібний висновок. 

Початком таких подій став 1933 р., коли Агнес Александер вирішила повернутися 
на Гаваї. Під час відсутності міс Александер активність багаї в Японії знижується. Її 
повернення на період з 1935 р. до 1937 р. не змогло істотно вплинути на цю ситуацію. 
Візити інших іноземних багаї у Японію (зокрема, приїзд у 1937 р. Марти Рут, яка була 
подругою Агнес Александер і не перший раз допомагала її місії в Японії) сприяли не 
розвитку, а лише підтримці громади японських багаї. Подібна ситуація зберігалася до 
1947 р., коли в Японію приїхав новий піонер віри  Роберт Імаджер, який і сприяв 
відродженню громади багаї в Японії. 

Р. Імаджер був американцем японського походження і тому володів японською 
мовою на досить високому рівні. Після того, як він прийняв віру багаї, в Неваді, у 1942 
р., у нього виникло бажання присвятити своє життя поширенню цією релігії в Японії. 
Про це він повідомив Шогі Еффенді, та отримав таку відповідь від імені Хранителя: «Він 
[Хранитель] дуже гостро відчуває, що Ви надасте Справі велику послугу, якщо зможете 
поїхати до Японії і не тільки вчити вірі, але й сприяти згуртуванню існуючих віруючих і 
ще раз зможете залучити їх до активної роботи. <...> Ви можете бути впевнені, що 
улюблений Хранитель буде молитися за те, щоб цей шлях для Вас був відкритий і щоб 
Ви надали Справі безліч пам’ятних послуг у найближчому майбутньому» [7, 23]. 

На час його приїзду в Японії залишається троє багаї: пан Даіун Іноуе – колишній 
послідовник буддизму, пан Горо Хоріока – бізнесмен середніх років і пані Масако Урусі 
– засновниця школи для дівчат [7, 26]. Наслідуючи своїх попередників, Р. Імаджер 
організовує молитовні зустрічі та публічні лекції. Завдяки його діяльності вже в 1948 р. 
громада багаї в Японії знову святкує Навруз. У цьому ж році знову обираються Місцеві 
Духовні Збори міста Токіо. Вже до 1956 р. громади багаї були зареєстровані у восьми 
містах Японії. 

Зараз громади багаї присутні у всіх великих містах в Японії і прагнуть надалі 
розширювати межі свого соціального та територіального впливу. Однак, судячи за 
даними Департаменту у справах релігії Міністерства освіти і науки Японії, віру багаї (яп. 
«bahai kyo:») відносять до «інших релігій» (яп. «sho kyo:»), не виділяючи даній релігії 
окремої графи в щорічних звітах. З цього можна зробити висновок про відносно невелику 
чисельності даної громади. Однак у списку релігійних організацій Японії згадується 
Національні Духовні Збори багаї Японії (яп. «nihon bahai zenkoku gyousei-kai»), 
розташовані в районі Сіндзюку, в Токіо [9, 159]. У звіті за 2014 р. керівником 
Національних Зборів значиться Ватанабє Масао. 

Громада веде активну соціальну діяльність, що включає в себе роботу Інституту 
Рухі та проекти, спрямовані на поліпшення і підтримку екології. Крім того, з 1991 р. в 
Японії функціонує Асоціація дослідження багаї [8]. Дана асоціація проводить щорічні 
міжнародні конференції, присвячені вивченню даної релігійної традиції [4]. Також 
ведуться переговори про можливість міжрелігійного діалогу між багаї та представниками 
Ріссьо Косей Кай. 

Висновки. Віра багаї є однією з релігій, що активно функціонують і розвиваються 
на просторі сучасної Японії. Аналізуючи історію становлення віри багаї в Японії, можна 
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виділити наступні її особливості. З одного боку, виникнення японської громади багаї 
стало можливим завдяки тій культурно-історичній та соціально-економічній ситуації, яка 
склалася в Японії кінця XIX ст. – початку XX ст. і зумовила відкритість країни різним 
іншокультурним впливам. З іншого боку, розвиток громади багаї Японії відбувався за 
рахунок зусиль іноземних місіонерів – піонерів віри багаї, котрі приїжджали до Японії з 
метою поширення ідей своєї релігії. Становлення громади багаї в Японії є знаковим 
феноменом як для японської культури так і для багаї, які прагнуть встановити світову 
єдність. Виникнення в даній площині ситуації міжкультурного діалогу обумовлює 
актуальність подальших досліджень даної теми, які дозволять краще зрозуміти не тільки 
механізми поширення віри багаї, але й специфіку розвитку і функціонування релігії в 
просторі японської культури в цілому. 
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БОГОСЛОВСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БІБЛІЙНИХ МЕТАФОР 

 
У статті автор привертає увагу до проблеми в богослов’і, а саме, – важливості 

біблійних метафор при формуванні богословського вчення, та проблем, які виникають 
при відсутності правильної методологічної бази роботи з біблійними метафорами. 
Автор виділяє десять сфер потенційних проблем у використанні біблійних метафор в 
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богослов’ї, особливо в контексті надзвичайно важливої, але дуже суперечливої доктрини 
про Христове відкуплення. 

Ключові слова: метафора, концепт, доктрина, відкуплення, сотеріологія. 

Ковалив П. Богословские проблемы при использовании библейских метафор. В 
статье автор обращает внимание на проблему в богословии, а именно - важность 
библейских метафор при формировании богословского учения, и проблем, которые 
возникают при отсутствии правильной методологической базы работы с библейскими 
метафорами. Автор выделяет десять сфер потенциальных проблем в использовании 
библейских метафор в богословии, особенно в контексте чрезвычайно важной, но очень 
противоречивой доктрины о Христовом искуплении. 

Ключевые слова: метафора, концепт, доктрина, искупления, сотериология. 

Kovalіv P. Theological problems in the use of biblical metaphors. In the article, the 
author draws attention to the problem in theology, namely, the importance of biblical 
metaphors in the formation of theological teaching, and the problems that arise in the absence 
of a proper methodological basis for working with biblical metaphors. The author identifies ten 
areas of potential problem in the use of biblical metaphors in theology, especially in the context 
of the extremely important but highly controversial doctrine of Christ's redemption. 

Keywords: metaphor, concept, doctrine, redemption, soteriology. 

Актуальність теми дослідження. Кевін Ванхузер якось підкреслив важливий 
аспект богослов’я, який, на жаль, є часто занедбаним, або недостатньо осмисленим: 
«Всюди метафори. Про Бога неможливо сказати жодного слова, яке не було б 
метафорою» [6, c. 197]. Те саме ми можемо сказати не лише про вчення про Бога, але й 
про багато інших аспектів богослов’я, таких як хамартологія, сотеріологія, еклізіологія, 
які в значній мірі формуються на основі інтерпретації біблійних метафор. Але особливо 
актуальною в богослов’і дана тема є в області вчення про Христове відкуплення, сутність 
якого розкривається за допомогою таких метафор як «викуп», «жертва», «Пасха», 
«понесення гріхів», тощо. На жаль, через відсутність здорової методологічної основи для 
роботи з біблійними та богословськими метафорами протягом історії Церкви виникало 
дуже багато неправильних, обмежених, спотворених варіантів інтерпретації метафор 
Писання, особливо у вченні про відкуплення. Так Оріген розмірковував про те, кому 
заплачений «викуп», і визначив, що «одержувачем викупу» є диявол, а реформаторські 
богослови розвиваючи юридичні метафори, говорили про перенесення Богом гріхів чи 
вини людських гріхів на Христа, і покарання Його за провини інших людей. Очевидно, 
що такі тлумачення мають цілий ряд як етичних, так і богословських проблем. Тому 
наголос Аристотеля  «Найважливіше – бути майстерним в метафорах» є актуальним для 
нас і сьогодні. 

Мета та завдання статті. Метою цієї статті є звернути увагу на важливість 
правильного підходу до тлумачення і використання біблійних метафор у богослов’ї, 
особливо у сфері вчення про відкуплення Христове, та закликати до необхідності 
формування здорового методологічного підходу для роботи з біблійними метафорами в 
богослов’і. Для реалізації цієї мети завданням даної статті буде показати конкретні сфери 
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виникнення богословських проблем та проілюструвати їх за допомогою різноманітних 
прикладів в як в богослов’ї, так і в церковній практиці. Визначення цих проблемних сфер 
повинно стати спонукою до більш глибокого богословського осмислення і дослідження 
правильного використання метафор в богослов’ї.  

Стан розробки проблеми. В україномовних і російськомовних джерелах тема 
використання біблійних метафор частково піднімалась в дослідженнях російських 
дослідників П. Шитікова, А. Десніцького, О. Сомова, А. Морозова в контексті перекладу 
Біблії та біблеїстики, та серед українських Ю. О. Чернишовою в сфері перекладу 
релігійних тестів. Однак, практично відсутні роботи, які розглядають біблійні метафори 
саме в контексті формуванні богословських доктрин, з наголосом на проблематиці в цій 
сфері та розробці правильних підходів використання метафор в богослов’і.  

Виклад основного змісту дослідження. Формування правильного підходу до 
тлумачення метафор є комплексним, багатогранним і складним. Тому в даній роботі ми 
зосередимося на виділенні найбільш проблемних моментів, які виникають при 
тлумаченні біблійних метафор та використанні їх при формуванні богословських 
доктрин. 

1. Буквалізм. Одне з найперших перших питань яке часто виникає при тлумаченні 
певного біблійного  тексту, – це необхідність визначення, як нам слід розуміти певне 
слово чи вираз, –  метафорично чи буквально [4, c. 431]. Як слушно зауважує Андрій 
Десницький, «те, що представляється на перший погляд розмовою про лінгвістичні 
способи перекладу метафор, на ділі може виявитися богословським суперечкою про саму 
природу християнства і про сенс благовістя. І там, де один бачить метафору, інший може 
побачити догматичне визначення, а третій – вираз, який слід розуміти буквально» [7, c. 
84]. Особливо це питання стало гострим в сфері вчення про відкуплення. Зазвичай, певна 
богословська теорія відкуплення, в силу самого способу свого формування, часто 
розглядає метафору, або кластер метафор, як саму реальність. Але в такому випадку 
можна дійти до абсурду стверджуючи, що між Богом і людиною існують не тільки 
особисті духовні стосунки, а й юридичні, торгові тощо, і кожна сфера вимагає свого 
особливого способу «відкуплення». Так наприклад, Даррен Самнер заперечує 
метафоричність біблійних юридичних термінів і стверджує, що «Робота Христа не 
просто подібна юридичному заміщенню, вона є юридичним заміщенням» [25, p. 50]. 
Генрі Блоше піднімає питання про те, чи можна взагалі вважати набір юридичних 
термінів, що описують відкуплення метафорою і сприймає юридичну версію відкуплення 
як «найменш метафоричну» [17, p. 645]. Він вважає, що більш доречно говорити про 
аналогії [17, p. 643]. Таким чином, у багатьох протестантських представленнях 
відкуплення, юридична коренева метафора стає не просто головною і центральної ідеєю, 
але ще й представляється як опис самої реальності юридичних відносин між Богом і 
людиною. Ханс Боерсма правильно застерігає: «Хоча Письмо і Традиція 
використовували юридичні метафори для опису взаємовідносин між Богом і людиною, 
це не означає, що ми можемо довести використання метафори до такої крайності, що 
зведемо наші відносини з Богом до юридичних відносин» [18, p. 107].  

Одна з головних проблем, яка виникає в різних теоріях відкуплення, – це 
сприйняття біблійних метафор буквально, як самої реальністі, як ніби Бог насправді 
платить дияволу ціну викупу людини з його рабства або буквально виливає Свій гнів на 
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Свого Сина замість на людей. Джоел Грін і Марк Бейкер вірно відзначають, що ми не 
повинні ототожнювати різні метафори, які описують смерть Христа, з самою реальністю 
відкуплення [21, p. 65]. Метафори відкуплення розкривають суть відкуплення з різних 
перспектив за допомогою образів взятих з численних сфер життя людей того часу. Кожна 
метафора розкриває певний аспект реальності, і тим самим утверджує, поглиблює, 
розширює наше розуміння відкуплення. 

В той же час слід зазначити важливий внесок Девіда Ааарона в сфері 
використання біблійних метафор [14]. Він закликає уникати бінарної класифікації 
(метафора чи буквальний вираз), і пропонує розглядати образну мову через призму 
градації метафоричності. Ааарон вводить поняття «концептуальна аскрипція» (conceptual 
ascription) не як окрему додаткову третю категорію, а радше як шкалу між двома 
крайніми категоріями [14, p. 69]. Таким чином замість розгляду питання: «чи є даний 
вираз є метафоричним, чи буквальним?», ми повинні розглядати питання з перспективи 
степені метафоричності чи буквальності того чи іншого виразу  [14, p. 29]. Деякі вирази 
будуть більш метафоричн,і ніж інші, а слабку метафору часто буде важко відрізнити від 
буквального виразу  [14, p. 30]. Дослідження Аарона заохочує нас сприймати образну 
мову не в категоричних поняттях, а через призму більшої чи меншої метафоричності 
(наближення до реальності тощо). 

Девід Ааарон наголошує, що «наші інтерпретації в своїй основі структуровані 
нашими уявленнями про те, як працює мова… Якщо ми будемо використовувати 
стандартну, стереотипну концептуалізацію смислових категорій, ми зможемо 
здійснювати інтерпретацію лише в їх обмежуючих границях» [14, p. 67]. Таке зауваження 
особливо актуальне, коли ми сприймаємо метафору буквально, і це автоматично 
направляє, детермінує і обмежує наше тлумачення. Вінсент Брюммер приводить дуже 
гарний приклад того, як буквальне сприйняття певної моделі автоматично приводить до 
обмежених висновків: «Детерміністське богослов’я призначення можливо є породжене 
ключовою моделлю, яка розглядає стосунки між Богом і світом виключно як причинно-
наслідкове (in purely causal terms)» [20, p. 21]. 

2. «Випорожнення» метафори. Інша крайність, протилежна до першої – це 
позбавлення метафори реального змісту, де вона стає лише порожньою зовнішньою 
оболонкою, призначеною для «прикраси», чи лише для того, щоб викликати певний 
емоційний відгук у читача чи слухача. Іан Барбур називає таку протилежну крайність 
«корисною фікцією» [15, p. 50]. В такій перспективі метафора використовується як 
творчий спосіб сказати те, що можна було б сказати буквально, але використовується 
саме метафора насамперед для того, щоб викликати естетичне задоволення. Блек називає 
такий підхід «порівняльним поглядом» (comparison view) і показує, що метафору можна 
було б замінити звичайним порівнянням [5, c. 161]. При такому підході метафори 
відіграють роль своєрідних повчальних притч, ціль яких є лише побудити слухача до 
певної етичної поведінки. 
 Починаючи з середини XX століття завдяки роботам таких дослідників як Річардс, 
Блек, Турнер, Рікьор, Лакофф і Джонсон тощо, формується так звана теорія 
концептуальної метафори. Лакофф і Джонсон зазначають, что ще Аристотель зазначив 
здатність метафори «проникати в сутність речей» [9, c. 213], але дослідники мало 
звернули уваги на цю думку. Річардс був першим, хто виступив з критикою класичної 
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теорії метафори і запропонував нову теорію. Він звернув увагу на те, що метафоричність 
– це не просто одна з характеристик мови, але характеристика самого мислення. Ми не 
просто комунікуємо за допомогою метафори, ми пізнаємо реальність через метафори. За 
метафорою, як фактором мови стоїть когнітивний механізм метафоричного мислення 
через який ми отримуємо розуміння нових для нас (особливо абстрактних) понять за 
допомогою їх порівняння зі знайомими нам поняттями, особливо зі сфери фізично-
чуттєвого сприйняття. Таким чином метафори дійсно розкривають реальність, хоч і 
частково. 

3. Культурна невідповідність. Оскільки ми живемо в іншій культурі, відмінній 
від культури першого століття, багато наших понять навіть у нашій повсякденній мові 
можуть істотно відрізнятися від таких же концепцій в тій культурі. Як зазначає 
Чернишова, ми повинні усвідомлювати, що «біблійні образи та символи є складними для 
сприйняття та розуміння сучасного читача, оскільки відображають концептуалізацію 
світу людьми іншого типу мислення» [13, c. 325]. Здавалося б звичайне слово «батько» в 
язичницькій римській культурі першого століття мало набагато ширше значення, аніж 
слово «батько» в наш час. У римлян слово «батько» – це отець сімейства (Pater familias), 
куди входили сім'я, раби і все майно, над якими він мав абсолютну владу, і міг продати в 
рабство, покарати і навіть вбити членів свого сімейства. 
 Андрій Десницький зауважує, що при використанні «релігійного мови, яка 
«висловлює вічні і абсолютні істини людською мовою, пов'язаною з певною культурою, 
світоглядом, досвідом ... метафора «працює», опираючись на цю культуру, викликаючи у 
свідомості слухача певні образи та ідеї» [8, c. 80]. Проблема виникає тоді, коли біблійна 
метафора не викликає у нас тих самих образів, що й в слухачів в першому столітті. 
Більше того, вона може виникати дещо інші, чи зовсім інші образи.  

Саме через невідповідність культур наше сприйняття біблійних ідей виражених за 
допомогою метафори може бути досить обмежене. Прикладом такого обмеження може 
бути ототожнення сучасної ідеї «усиновлення» з новозавітним поняттям «усиновлення». 
Хоча ми розуміємо, що головними елементами цієї метафори є такі ідеї як «входження в 
сім'ю», «встановлення близьких відносин з Богом і іншими віруючими», тим не менше, 
без розуміння культури того часу, ми можемо не побачити ряду інших важливих 
елементів усиновлення епохи першого століття про яких також говорить Новий Завіт 
(право на спадщину, повне підпорядкування батькові, необхідність відповідати новому 
статусу тощо). Однією з форм культурного невідповідності може бути нерозуміння 
сфери домену-джерела метафори. Наприклад, ми можемо розглядати поняття «викуп» 
через призму культового служіння, хоча воно насправді може бути торгової метафорою 
звільнення з рабства, або ж навіть метафорою основаною в старозавітньому образі 
відкуплення Ізраїлю з Єгипетського рабства. 

Ці культурні фактори важливо враховувати не лише при перекладі Біблії, але й 
при формуванні богослов'я на основі образів і метафор Писання, розуміючи, що 
««фонова» інформація неминуче змінюється, особливо якщо культурна і часова 
дистанція між носіями двох мов є значною» [8, c. 80]. 
 Нерозуміння культури в основі метафори дуже часто приводить до неправильного 
переносу, при якому відбувається метафоричне мапування, яке не відповідає ідеям 
автора, який представив дану метафору. Для ілюстрації проблеми неправильного 



Р е л і г і є з н а в с т в о  97

переносу (а також культурної невідповідності, так як часто вони тісно пов'язані між 
собою), наведу кілька прикладів з особистого досвіду. На одному Великодньому 
богослужінні священик пояснював зміст виразу апостола Павла «Христос – Пасха наша» 
(1 Коринтянам 5:7) наступним чином: він ототожнив слово «пасха» (пасхальне ягня, яке 
заколювали під час святкування юдейського свята Пасха (Песах)) із співзвучною словом 
«паска» (хліб, який печуть до християнського свята Пасха (Великдень)), і почав 
проводити паралелі між якостями пасхального хліба і Христа («паска живить і наповнює 
нас, як і Христос», «хліб піднявся на дріжджах, як і Христос воскрес із мертвих» тощо). 
Очевидно, що тут ми маємо справу з повністю помилковим тлумаченням метафори 
«Христос – Пасха наша», як би духовно і «правильно» воно б не звучало. 

Іншого разу, будучи в Середній Азії, я запитав у групи місцевих християн, з чим у 
них асоціюється поняття «викуп». Практично моментально пролунала одностайна 
відповідь: «викуп нареченої». Я думаю, якби ми зв'язали таке тлумачення слова «викуп» 
з іншою біблійної метафорою Церкви як «нареченої» Христа, то ми могли б провести 
багато цікавих паралелей, і навіть могли б сформувати багато «духовних» висновків, які 
були б досить біблійними і правильними, але ми б відійшли від правильного змісту 
біблійної метафори «викупу», головною ідеєю якої є звільнення від рабства.  

Ми побачили два яскраві приклади того, як «метафора оригіналу може бути носіям 
мови перекладу незрозуміла або навіть розумітися в іншому сенсі» [7, c. 90], і в 
результаті відбувається передача неправильного сенсу. Саме тому біблеїст А. 
Десницький підкреслює не лише для перекладачів Письма, а й для богословів, важливу 
істину, що їм, при формуванні богослов'я на підставі біблійних образів і метафор, 
«потрібно «потрапити» в інший концептуальний простір, і передати не тільки думку чи 
образ, але й певну частину світогляду, тільки в рамках якого ця думка і образ щось 
значитимуть для читача» [8, c. 80]. 

4. Змішання метафор. Одна з небезпек яка часто виникає в систематичному 
богослов’і при формуванні доктрин чи вчення, – це змішання метафор, коли елементи з 
різних метафор збираються воєдино в один загальний образ. Так наприклад, Ісус в 
Новому Завіті часто представляється як «жертва». У богословській літературі можна 
зустріти такі випадки, коли для описання змісту і значення цієї «жертви» беруться 
характеристики різних видів жертв Старого Завіту (а часто, ще й логіка язичеських 
жертвоприношень) і змішуються в один «зібраний» образ жертви. Також часто можна 
побачити, коли при богословському поясненні певної біблійної події відбувається 
змішання декількох метафор, які можуть мати певне відношення до цієї події. Таку 
картину ми можемо бачити як на популярному рівні, так і на рівні серйозних 
богословських формулювань. Так, недавно, в одній пасхальній проповіді, я чув як 
проповідник, описуючи події початку книги Вихід, 12 розділ, і пояснюючи про загрозу 
всім жителям Єгипту від ангела-губителя, сказав, що для того, щоб отримати захист від 
смерті, потрібно було заплатити викуп, і цим викупом стала жертва пасхального ягняти. 
Тут ми бачимо очевидну інтерпретативну помилку. Пасхальне ягня ніколи не називається 
«викупом» і не має нічого спільного з образом викупу. Автор наклав на жертву 
пасхального ягняти іншу метафору – викупу з рабства, яка стосується визволення 
Ізраїльського народу з Єгипту. Очевидно, що Бог визволяючи Ізраїльський народ з 
Єгипту, нікому не платить плати за викуп, але використовує метафору «викупу» 
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(відкуплення) як потужний образ звільнення з рабства. Однак проповідник у своєму 
тлумаченні змішав дві різні метафори («Пасхальна жертва» і «викуп»), які стосуються 
різних аспектів події Виходу Ізраїлю з Єгипту, і «зліпив» з них один змішаний образ. 
Така помилка стається досить часто при інтерпретації біблійного тексту і при формуванні 
різних богословських моделей. 
 Змішання різних метафор ми часто зустрічаємо і у ранніх богословів,  і у сучасних, 
і навіть в знаменитих символах віри. Так, наприклад, Августин змішує метафору «жертви 
за гріх» і метафору «плати», тим самим створюючи не зовсім біблійне представлення суті 
відкуплення: «Своєю смертю, яка воістину була найчистішою жертвою, принесеною за 
нас, Він очистив, скасував і заплатив за всяку провину, по якій начальства і сили законно 
вимагали від нас плати» [10, c. 349]. У Вестмінстерському Сповіданні Віри (8.5) ми 
також бачимо змішання відразу декількох метафор: «Господь Ісус, Своїм досконалим 
послухом і переданням Себе в жертву, яку Він одного разу приніс Богу вічним Духом, 
дав повне задовільнення правосуддю Свого Отця. Він придбав не тільки примирення, але 
й вічну спадщину в Царстві Небесному для всіх тих, кого дав Йому Отець». Але жертва 
ніколи не виконувала ролі задовільнення правосуддя, а примирення і спадщину  не 
купують. Як ми бачимо, нездатність розуміти зміст і значення кожної біблійної метафори 
призводить до такого явища, як змішання метафор і, відповідно, до богословського 
каламбуру. 
 Змішання метафор ми бачимо не лише на рівні метафори, але й на рівні 
метафоричної моделі, в якій одна частина моделі взята з однієї метафори, а інша – з 
іншої.  Так наприклад, модель відкуплення, в якій Христос приносить викуп Богу 
побудована, як мінімум, на двох метафорах: жертви і викупу. Сама ідея викупу взята з 
метафори викупу, але біблійна метафора викупу обмежена в своїх інференціях і ніколи 
не представляє об’єкту (особи), кому платиться викуп. Цей об’єкт запозичається з інших 
метафор, таких як «жертва»: «Христос полюбив вас, і видав за нас Самого Себе, як дар і 
жертву Богові на приємні пахощі (Еф. 5:2). В результаті формується помилкова модель і 
навіть ціла теорія, яка обґрунтовує необхідність принесення викупу саме Богу. 

5. Багатозначне використання метафори на основі одного домену-джерела. 
Золтан Ковецес нагадує, що один і той самий домен-джерело може використовуватись 
для різних цільових доменів [23, p. 136]. В Писанні ми дійсно бачимо, як один і той 
самий образ може використовуватись як метафора в різних значеннях. Так «рабство» 
може використовуватись в контексті гріха і нести негативну конотацію. А з іншого боку 
апостол Павло говорить про «рабство» Богу, «рабство» праведності як щось позитивне 
(Рим. 6:16-19). Але навіть в негативному значенні «рабство» може стосуватися до різних 
сфер: «рабства гріха», «рабства смерті», чи навіть «рабства дияволу». Таким чином, 
одинакові фрази, такі як «визволення з рабства», «викуп з рабства» можуть стосуватися 
різних сфер, – визволення з рабства смерті чи визволення з рабства гріха. 
 Таке просте, але не завжди очевидне зауваження має потенціал допомогти у 
вирішенні цілого ряду серйозних богословських суперечок. Наприклад, можливо таке 
розуміння досить вільного використання авторами Нового Завіту метафор могло би 
значно підсилити позицію Вільяма Аткінсона в питанні використання метафори 
«хрещення» в тривалих дебатах щодо вчення про «хрещення Духом Святим». Аткінсон 
відстоює думку, що фразу «хрещення Духом» апостоли Лука, Іван та Павло 
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використовують по-різному по відношенню до різних дій Духа Святого [3, c. 134-135]. 
Один з ключових сотеріологічних термінів «відкуплення» може використовуватись в 
різних аспектах сотеріології і нести різне значення.  

Крім того ми повинні звернути увагу ще на одну сферу тлумачення біблійних 
метафор. Наприклад: в Писанні не лише хрест Христа описується за допомогою різних 
метафор, а й він сам стає метафорою ідеї зречення і послуху в християнському житті [12, 
c. 41-42], ідеї мучеництва, однією з метафор таїнства хрещення (Рим.6). Щось схоже
може ставатися і з іншими метафорами. Частково про це питання розкриває Річард Хейз 
[12, c. 36]. 

6. Невизначенність місця конкретних метафор в загальній картині. Попереднє
питання стає особливо актуальним в контексті формування великої сотеріологічної 
картини. На жаль, часто, як метафора «спасіння», так і метафора «відкуплення», 
розглядаються як однозначний концепт, і наша задача – виявити правильне значення. Але 
насправді метафора «порятунок» («спасіння») може використовуватись дуже по-різному. 
Вона може стосуватись як спасительної місії Христа в цілому, так і одного з його 
складових аспектів. Тому важливо не лише усвідомлювати можливість різного 
використання однієї і тієї ж метафори, але й бачити місце яке займає кожен з цих 
варіантів використання однієї і тієї ж метафори в загальній картині спасіння. 

Так само важливо розуміти, що різні метафори можуть описувати різні аспекти 
сотеріологічного вчення. Так, говорячи про відкуплення певні метафори описують та 
розкривають суть того, що сталося через смерть і воскресіння Христа, в той час як інші 
розкривають наслідки чи результати цієї події. Тому дуже важливо бачити цілісну 
картину спасіння і розуміти, який аспект цієї картини розкриває та чи інша метафора. В 
сотеріології ми маємо справу з багатогранною комплексною картиною, а різноманітні 
біблійні та богословські терміни та метафори (навіть з однаковою назвою) можуть 
використовуватись дуже по-різному, як елементи цієї картини. 

7. Вихід за границі метафори. Грецьке слово «метафора» позначає «перенос».
Коли ми використовуємо метафору, ми здійснюємо перенос одного або декількох 
значень відомого нам слова з однієї сфери в іншу, щоб описати якості досліджуваного 
нами поняття. Наприклад, коли Христос говорить, що Він – хліб життя, то через цю 
метафору відбувається перенос певної схожості властивостей або значення знайомого 
нам поняття «хліб» в сферу, яку ми намагаємось зрозуміти, – сферу взаємовідносин 
Христа і людей. В даному випадку Христос говорить про Себе як про Того, хто 
підтримує наше життя, хто дає для нашого внутрішнього життя ті життєві сили, яких 
потребує людська душа. Але при використанні метафори не відбувається повне 
перенесення всіх аспектів слова домену джерела. В метафорі «хліб» Христос не 
переносить на Себе такі якості хліба як його форма, смак, склад тощо. Ми не проводимо 
паралелей з тим, як з'являється хліб, і що з ним відбувається в процесі харчування. 
Проводити подібний перенос – це виходити за рамки поля значень метафори автора. При 
використанні метафори відбувається обмежений перенос певних аспектів слова або 
виразу, який використовується як метафора. У кожній метафорі є те, що правдиве щодо 
об'єкту, який виражається через метафору і те, що неправдиве, оскільки ці 
характеристики виходять за границі метафори, як її задумав автор. 
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 Таким чином, в роботі з біблійної метафорою ми повинні пам'ятати, що окрема 
метафора тільки частково розкриває реальність показуючи лише певну існуючу схожість 
за допомогою яскравого образу. Метафора також містить в собі елементи, які не мають 
нічого спільного з тією реальністю, яку ми описуємо. Якщо в метафорі ми виділяємо 
елементи схожості за межами наміру автора, ми створюємо те, що Десницький називає 
«паразитичними смислами» [7, c. 67]. 
 Отож, оскільки при метафоричному мапуванні відбувається обмежений перенос, 
кожна метафора має свої границі. Так, наприклад, намагання Орігена визначити, кому 
приноситься викуп – це ніщо інше як вихід за границі обмеженого поля сенсу вкладеного 
в метафору «викуп». Не завжди легко визначити  границі метафори. Формулювання 
принципів визначення границь метафори є однією з важливих задач, над якою слід 
попрацювати богословам. 

8. Вибірковість у використанні метафор. В багатьох богословських вченнях про 
відкуплення, воно часто практично повністю побудовано на одній складній метафорі 
(викуп, покарання. сатисфакція тощо), яка часто розвивається і перетворюється в окрему 
«теорію відкуплення». При побудові цілісного концепту відкуплення ігнорування 
певними метафорами не тільки збіднює, а часто і спотворює загальне представлення 
відкуплення. Кожна метафора не лише «висвітлює» певні аспекти досліджуваного 
концепту, але також і «приховує».   
 При виділенні однієї кореневої метафори і побудови богословського концепту 
лише на одній метафоричній моделі, особливо виникає небезпека буквального 
сприйняття метафори [24, p. 24], оскільки ця модель самостійно одноосібно представляє 
всю реальність. Одноосібні метафоричні моделі мають тенденцію опиратися будь-яким 
конкуруючим моделям [Там само]. Така модель часто сприймається як «єдиний 
правильний» шлях розуміння досліджуваного питання, що дуже часто призводить до 
радикалізму, фундаменталізму та інших нездорових явищ. Прикладом такого 
непримиримого догматизму може бути позиція ряду прихильників теорії замісницького 
покарання, для яких ця теорія є єдиною правильною позицією і навіть стала одним з 
головних тестів ортодоксальності вчення. 
 Проблема також виникає тоді, коли одна метафора стає ключовою парадигмою 
розуміння всіх інших метафор. Так Генрі Блоше розглядає юридичну перспективу як 
«центральне поняття в «перекладі» з однієї метафоричної мови на іншу» [17, p. 645]. 
Якщо прийняти таку позицію, то в богослов’і відкуплення юридична метафора стає не 
просто центральною, ключовою, домінуючою метафорою, але окремої реальністю, яку 
інші метафори лише більш повно розкривають. В такому випадку не уникнути змішання 
метафор і ряду інших проблем, про які ми згадали вище. 

Висновки. У статті ми представили цілий ряд сфер виникнення богословських 
проблем при інтерпретації та використанні біблійних метафор в формуванні 
богословської доктрини. Ігнорування цих питань призводило і продовжує призводити до 
цілого ряду нездорових і помилкових богословських позицій. Ми ще раз побачили 
нагальну потребу в розробці ґрунтовної методології для аналізу біблійних метафор і 
правильного їх використання. 
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ЛЮДИНА В КОНТЕКСТІ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ В 

СУЧАСНІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ ДУМЦІ 
 
У статті аналізується проблема розуміння людини у сучасній християнській 

думці. З’ясовано, що в царині осмислення соціального ідеалу характерний широкий 
раціональний дискурс традиційних та нових поглядів у поєднанні з теоретичним та 
практичним досвідом життєдіяльності людини. Доведено, що універсальність сучасних 
християнських суджень дозволяє змістовно та адекватно вирішувати вічну істину про 
відносини Бога і людини як засобу особистого та соціального цілепокладання. 

Ключові слова: людина, ідеал, суспільний ідеал, любов, свобода, сучасна 
християнська думка. 

 
Кислый А.О. Человек в контексте осмысления социального идеала в 

современной христианской мысли. В статье анализируется проблема понимания 
человека в современной христианской мысли. Установлено, что в области осмысления 
социального идеала характерен широкий рациональный дискурс традиционных и новых 
взглядов в сочетании с теоретическим и практическим опытом жизнедеятельности 
человека. Доказано, что универсальность современных христианских суждений 
позволяет содержательно и адекватно решать вечную истину об отношениях Бога и 
человека как средства личного и социального целеполагания. 

Ключевые слова: человек, идеал, общественный идеал, любовь, свобода, 
современная христианская мысль. 

 
Kyslyy A. Human in the context of understanding the social ideal in modern Christian 

thought. The article analyzes the problem of understanding human in modern Christian 
thought. It was found out that in the field of understanding the social ideal is characterized by a 
wide rational discourse of traditional and new views in combination with theoretical and 
practical experience of human life. It is proved that the universality of modern Christian 
judgments allows us to meaningfully and adequately address the eternal truth about the 
relationship between God and human as a means of personal and social goal-setting. 

Key words: human, ideal, social ideal, love, freedom, modern Christian thought. 
 
Актуальність теми дослідження. При розгляді проблеми соціального ідеалу все 

більш нагальними стають питання знаходження людиною її власного місця, 
самовизначення та самореалізації в сучасному світі. Соціальне буття є виявленням тих 
якостей, властивостей, цінностей, що притаманні виключно людям. Наука, філософія, 
теологія, етика, соціологія, переглядаючи соціальний порядок, зрештою поставили 
антропологію та аксіологію в центр кожного дослідження як джерела та норми істини та 
ідеалу. Хоча у ХХ столітті були досягнуті значні успіхи у розумінні людської 
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особистості, сучасний плюралізм поглядів на людину, коли поруч існують розгульний 
індивідуалізм та колективна ідентичність, як правило, не працює на користь визначення 
нових контекстів соціального ідеалу. Вони звертають увагу теоретиків до найскладнішої 
та найважливішої справи усього людства – пошуку його надійної ціннісної основи. 
Використовуючи людський досвід як критерій для визначення соціальної реальності, 
сучасні мислителі підкреслюють важливість християнської антропології, адже вона не 
починається з людини як соціальної, індивідуальної чи теологічної конструкції, а 
привносить в систему роздумів трансцендентне, ідеальне, Бога. Враховуючи те, що саме 
на основі релігії формується світогляд багатьох людей, а релігійні базисні погляди, 
настанови, норми і правила значною мірою визначають розвиток соціуму, представники 
всіх християнських конфесій вважають доречним розгляд історичних дискусій про 
людську природу, окреслення сучасних викликів для християнської антропології та 
аксіології і насамкінець вироблення конструктивних пропозицій щодо більш глибокого 
розуміння людини і суспільства. 

Ідея людини – це один з рушійних мотивів і регулятивних принципів, що завжди 
глибоко позначався як на свідомості окремої людини, так і на характері діяльності 
соціальних інститутів. При цьому, нинішня секуляризована культура, поставивши під 
сумнів будь-які універсальні антропологічні ідеї й наповнивши їх суб’єктивними 
уявленнями про самих себе, ще більше зацікавила християнських мислителів віднайти 
онтологічні та антропологічні передумови соціального ідеалу. 

Мета і завдання статі. Метою статті є дослідження актуальної проблеми 
розуміння людини в контексті осмислення соціального ідеалу на основі аналізу сучасної 
християнської думки як концепту філософсько-богословського дискурсу. 

Стан розробки проблеми. Підтвердженням повернення християнських 
мислителів до розгляду актуальних питань людини і суспільного ідеалу є роботи 
останніх років, що підкреслюють наявність досить значної аудиторії зацікавлених у їх 
вирішенні. Обговорювана тематика, охоплюючи спектр актуальної антропологічної 
проблематики крізь призму її структурних і методологічних підстав, викликає не лише 
гостру дискусію, але й бажання зрозуміти роль трансцендентних цінностей у сучасному 
особистісному і суспільному житті. Вони відображають настрої не лише скептиків, але й 
багатьох оптимістів сучасності, які констатують про недосяжність євангельських ідеалів 
як таких, але заперечують безглуздість тверджень про їх неприйнятність для людини. 
Саме аналіз людини, на думку провідних сучасних християнських мислителів, свідчить 
про необхідність та важливість ідеалів, ціннісних, духовно-морально орієнтирів як 
цілепокладаючих чинників людської життєдіяльності. 

Християнська думка, починаючи з апостольських часів і до сьогодення, 
накопичила значний масив праць про природу, сутність і розвиток людини. Вона 
включає в себе всю сукупність досвіду Вселенської Церкви, який бере початок від 
Христа, зберігається в Церкві протягом століть і включає в себе Святе Письмо, 
християнське вчення, богослужіння, таїнства і обряди, Символи і правила віри, діяння 
Вселенських Соборів, писання Отців Церкви, житія святих, і, нарешті, особистий 
духовний досвід кожного віруючого з моменту виникнення істинного богошанування аж 
до теперішнього часу. Нині існує велика кількість фахових праць, головне завдання яких 
полягає у встановленні відповідного концептуального християнського погляду на 
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проблеми розуміння людини у християнстві відповідно до сучасних соціокультурних, 
економічних і політичних умов. Хоча всі основні християнські конфесії сьогодні 
займаються тлумаченням сутності та буття людини, у цій царині важко виявити межу 
між богослов’ям, релігійною філософією, філософськими вченнями і науковими 
знаннями, для яких характерний глибокий раціональний дискурс традиційних та новітніх 
поглядів. 

Виклад основного змісту дослідження. Ще з середини ХІХ століття шляхи 
філософії, психології, етики і теології, які довгий час розходились, напружено шукаючи 
предмет власних зацікавлень, все більше і більше сходяться навколо особистості. Такий 
цілісний спільний орієнтир бачиться динамічним та прогресивним. Його підґрунтям є 
повна гармонізація тілесного та духовного, матеріального та ідеального, зовнішнього і 
внутрішнього. Але справжня особистість не може рости та активно формуватися у 
недосконалому середовищі. Для самовираження та реалізації людині бракує матеріалу, з 
якого вона, створюючи світ, прагне зробити себе. Істинними основами може бути лише 
єдність цінностей, всередині якої кожен предмет і інтерес займає своє місце з 
посиланням на вищу цінність. 

Багато християнських мислителів ХХ століття, усвідомлюючи непорушність 
церковних догматів і будучи глибоко в них переконаним, з богословською сміливістю і 
чесністю щиро допускали необхідність переосмислення, переоцінку змісту соціального 
вчення, що є абсолютно необхідним в нових життєвих умовах. При цьому вважали 
неприпустимим поверхове пристосування богословської думки до нової соціокультурної 
реальності. Для вивчення безперервності історичного досвіду християнства 
Г. Флоровський запропонував метод «сучасного прочитання Святих Отців». Він полягає 
у поверненні не до абстрактної богословської традиції, до набору догм і принципів, а їх 
повноцінного використання у церковному, суспільному та особистому житті. При цьому 
він не вимагає адаптації богословських текстів до сучасності або їх сучасну 
інтерпретацію [7, с. 379, 381]. Г. Флоровський визнає два аспекти відродження людини: 
природне і вольове. Жодна людина, по своїй природі не може ухилитися від Волі Божої. 
Людина усвідомлює себе як особистість саме в тому, що сприймає і відчуває себе в світі 
завдань. Однак цілісність особистості людини пов’язана «вільним цілепокладанням». Ця 
властивість не дозволяє зцілити людину за примусом, але дозволяє їй зробити особистий 
і вільний акт вибору злуки з Христом. 

Нова соціокультурна ситуація, що склалася наприкінці ХХ – початку ХХІ ст., не 
тільки не відмовилась від пошуку соціального ідеалу, а й актуалізувала проблему 
християнського розуміння його суб’єкт-об’єктивної природи. «Сучасна християнська 
думка не може ізолювати себе від усього творчого руху світової думки, а черпати в 
ньому мову і засоби для своїх цілей – і тим просвіщати цей рух, знаходячи в ньому 
потенції, співзвучні Доброї Новини, і сприяти їм» [8]. Після «антропологічного 
перевороту» теології кінця XIX – початку XX століть, наявність якого визнається 
більшістю дослідників, людиноорієнтована філософська думка розвивалася за кількома 
магістральним напрямкам. Сьогодні, як і на рубежі минулих століть, йдеться про ті ж 
проблеми, з якими стикається людство: криза системи цінностей, руйнування духовно-
душевного світу людини, культ техногенного насильства, криза власне християнської 
ідеї. Прискорення технічного прогресу і моральної деградації людини знаходяться в тому 
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ж хронотопі, тільки часові інтервали помітно вкоротили простір. Проблема сучасного 
соціального та антропологічного осмислення сутності християнства зазнає вельми 
суперечливих трансформацій. З одного боку, християнська ідея не перестає бути єдиним 
духовним осереддям, навколо якого ведуться пошуки сенсу існування людини. З іншого 
боку, очевидним є те, що людство так і не виробило більш цінніших орієнтирів, ніж 
християнські. Іншими словами, сутність сучасних християнських антропологічних 
горизонтів полягає в апріорно визначеному християнському моральному вченні як 
моделі категоричного імперативу [6]. 

Нинішнє богослов’я критично осмислює ідею гуманізму, яка занизила не лише 
цінність людини, а чинить послідовну руйнівну дію як на людину, так і на природний 
світ. Значні успіхи біологічних наук та медицини істотно змінили ситуацію, адже 
актуалізували питання радикального і небезпечно активного цілеспрямованого 
вторгнення в життя сучасної людини. Беручи до уваги тенденційність такого процесу, 
однією із найбільших небезпек сучасності для людини і суспільства є порушення права 
на життя не стільки для вже сформованих особистостей, скільки для ще ненароджених і, 
мабуть, для майбутнього покоління. 

Ключові позиції християнського розуміння людини закладені в Біблії, перш за все 
в Новому Завіті. Однак систематичного вираження вони досягли в патристиці лише в 
епоху Соборів, починаючи з IV ст. Попри антропологічність самої суті християнства як 
одкровення про людину, богословське вчення про людину, ніколи не було в авангарді 
християнських роздумів і заповнювало лише другорядні розділи досліджень. Під 
богослов’ям закодовані, перш за все, онтологічні аспекти антропології, розкривається 
буттєва форма людини. Відповідно питання людської особи в структурі богослов’я 
розподіляється між тринітарним і христологічним. Перша стверджує християнську 
концепцію особистого буття як спілкування, буття Святої Трійці, єдиносущного Бога в 
трьох Особах (іпостасях); другий установлює відношення і зв’язок людини з цим буттям. 
Цінність Божого одкровення полягає в тому, що Він відкривався людині і на людину 
були спрямовані всі Його дії. Саме з людиною, з людським родом був укладений заповіт, 
або союз, повний уваги і любові до людини. Християнство явило вічну істину про Бога і 
людину – у Христі, тобто Боголюдина стала мірилом всіх і за все [1]. Розвиток людини не 
можливий без її вільної згоди, адже Бог діє там, де людина залишає місце для Нього. Від 
особистого вибору кожної людини залежить, чи буде діючий Хрест Христовий. В Особі 
Христа люди бачать не просто лише мудрого вчителя життя, але цілісний ідеал найвищої 
досконалості – ідеал живий і животворящий, що може впливати на людські душі, що 
дозволяє їм перероджуватися. Цей ідеал живить людей, адже саме в ньому і полягає 
велика перемога над світом, а проповідь високого морального вчення оновлювала людей 
завдяки глибокій живій вірі їх у великий сенс людського життя і велика надія на 
можливість здійснення цього сенсу [4]. 

Християнська антропологія виділяє і розділяє такі види досконалості людини: 
«спрямованість до Бога», єдино доступне людині в межах її життя, і «з’єднання з Богом», 
досяжне лише в есхатологічному горизонті. Обидва ці концепти детально розроблені в 
містиці і практиці ісихазма як подвижництва, що стосується фундаментальних підстав 
людського існування, визначає координати та горизонти людського існування. Його 
повнота полягає у самовіддачі, досконалій жертві як фундаментальній реальності нового 
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життя у Христі. Шлях самовизначення християнина приречено-жертовний, далекий, 
найчастіше, від вишуканості і достатку. Це шлях звільнення від пристрастей, кінцевий 
процес його конкретно-життєвого втілення [8]. 

Розробки християнськими мислителями ідеї людини протягом багатьох віків в 
різних формах це один із дієвих мотиваторів і регулятивних принципів в житті різних 
традицій, соціумів, культур тощо. Вона завжди глибоко відображалась і на свідомості 
окремої людини, і на характері соціальних спільнот, і на їх життєдіяльності. Для багатьох 
сучасників ідея визначення сутності людини не тільки далека, але навіть підозріла і 
просто неможлива. Адже всі вони орієнтують на телеологічне трактування поняття 
ідеалу людини як такої досконалості, що розуміється в сенсі повної відповідності або 
повного здійснення певної мети, повної завершеності, втілення конкретного задуму. 
Тобто досягнення ідеалу потрібно розглядати як реалізацію закладеної в людині 
подібності до божественного: уподібнення Богу. Звертаючись до Новозавітних текстів, 
можна знайти вкрай важливі слова Христа, що в усі епохи були визначальними для 
віруючих, і, разом з тим, предметом роздумів для богословів і філософів. Мова Євангелія 
про досконалість відкривається зверненням. У Нагірної Проповіді Ісус проголошує до 
людей: «Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний» (Мт. 5,48); і вдруге у 
Юдеї Христос каже багатому юнакові: «Хочеш бути досконалим, піди, продай маєток 
свій і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах; і приходь і йди за Мною» (Мф. 
19,21). Але, на думку С. Хоружого, в Посланнях досконалість і досконала людина не 
ставляться в ряд центральних понять християнської антропології. Вони не входять до 
переліку головних термінів і категорій, якими апостоли передають суть Доброї Звістки. 
Формулою цього специфічного елементу християнської Звістки є «нова людина». Її 
вимога – радикальне оновлення людини, розрив з минулим, «старою» людиною і всім 
«старим» життям. Лейтмотивом християнського світовідчуття є «новий світ», «нова 
людина», «нове життя», «нове небо і нова земля». Проте ці моменти новизни і розриву 
занадто мало і слабо були представлені в семантиці «досконалості» і «досконалої 
людини» Нового Завіту. У новозавітному дискурсі, скоріш за все, їм приділяється увага 
для розстановки акцентів, за допомогою яких затверджуються нові, автентично 
християнські позиції в онтології і антропології [8]. 

Грандіозний розвиток людини поступово привів до її панування над всім земним 
світом, але не дав навіть частинки того щастя, в змісті якого дійсність збіглася б з мрією 
людини про втрачений рай. Для його досягнення вже протягом багатовікової історії вона 
витратила безмірну кількість енергії, втім розрив між дійсністю життя і благим бажаним 
не тільки не зменшився, а з кожним кроком у його розвитку виявляється завжди позаду і 
не в якому-небудь далекому минулому, а навіть зовсім недалеко на відстані витягнутої 
руки, на відстані попередніх поколінь. Зміст людського життя насправді ніколи не 
відповідав тим земним принципам, в ім’я яких цей зміст блага життя створюється 
людьми і це постійно змушувало людей звертатися до пошуку його нових надійних основ 
[4]. Найглибша постановка і вище рішення питання про сенс життя розкрилися тільки з 
появою християнства у вченні новозавітного одкровення і в сфері християнської 
філософії. 

Питання про людину для багатьох є лише теоретичним, філософсько-
богословським і далеким від повсякденних потреб сучасного життя, проте реальність 
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підтверджує зовсім інше. Безперервно зростаючі проблеми психології й педагогіки, 
моральності й духовності, політики та економіки врешті-решт сходяться до такого 
фокусу, з якого формуються згодом повноцінні світоглядні системи соціальних ідеалів. 
Потенціал християнських методологічних установок у розгляді людини є досить 
суперечливий. З одного боку, людина визнає свою вторинність, тобто залежність від 
Бога, що є межею досконалості. І разом з тим, Бог є еталоном моральних істин і чеснот та 
відкриває нові глибини в осягненні сутності людини, зміщуючи пріоритети від 
емпіричної повсякденності в напрямі духовності. Людина – не Бог. І як би достойно і 
послідовно вона не йшла боговизначеним шляхом, їй не в силах подолати свою 
просторово-часову обмеженість. Проте цей тернистий шлях перетворення людини – це 
єдиний шлях становлення справжньої духовності, нескінченний рух від людської 
недосконалості до Божественного ідеалу. 

Основоположним в процесі ідентифікації людської особистості є духовність, що 
орієнтує на універсальні абсолютні цінності, на основі яких формується стратегія життя 
людини. Духовність як потенційна можливість самовдосконалення набуває сили через 
моральні і світоглядні принципи й ідеали, через переживання Божої благодаті в 
церковному житті. Освоєння духовних цінностей відбувається як творче спілкування та 
життя в Церковній спільноті. В результаті цього християнські цінності набувають 
характеру особистих через усвідомлення вдячності дару свого життя та готовності до 
самопожертви. Відносини людини з Богом як дарування та вдячності можливі лише у 
євхаристії, тому що Бог приходить до воцерковленої людини, яка у смиренні очікує 
пришестя Бога у церковній спільноті, що є містичним тілом Бога. Церковна єдність 
забезпечується багатьма іншими та залежністю людини від них в умовах спілкування як 
істинного способу існування, що розуміється як щирий взаємозв’язок з Богом та багатьма 
іншими особливими людьми. До такого спілкування належать ті, хто вільно у досвіді 
смирення приймають страждання розіп’ятого Христа, долаючи особисту гріховність. 
Пізнання і єднання з Богом здійсниме лише під час літургії. Намагання побудувати 
досконале суспільство та розкрити красу цього світу можуть реалізуватися лише завдяки 
євхаристичному етосу, який є місцем вільного спілкування Бога і людини [9]. 

Людське існування отримує свою онтологічну сутність із факту божественної 
любові. Створення людини – це акт Божої любові, яка надає буттю реальності. Любов 
конституює буття як екзистенційну подію. Тварна природа людини, її природна 
індивідуальність недосконалі і смертні. У цю природу Бог вклав Свій «образ», «вдихнув 
життя», надав можливість «істинного буття», «життя вічного» – поза природними 
простором, часом і необхідністю. Неповторна людська особистість реалізується і 
виявляється в «екзистенційному акті спілкування та взаємного зв’язку з Богом та іншими 
людьми, у свободі любові» [9, с.13-14]. 

Долучаючись до загальної любові, людина розуміє істину і виконує вкладену в неї 
Богом мету свого життя, насолоджується благополуччям інших і самовіддано живе для їх 
користі. Справжня любов підпорядкована добробуту інших і виявляється в людини, що 
вміє стати вище власних уподобань та бажань як прагнення людини до вічності, до 
Абсолюту, що дарує своєму творінню свободу і справжню творчу силу. Таким чином, 
любов є єдиним онтологічним станом свободи. Тож все більше стає зрозумілою 
суспільна позиція Церкви привести людину до усвідомлення того, що вона є істотою не 
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лише земного, а й трансцендентного світу, який не визначається законами природи  
[2, с. 278]. 

Сучасна християнська думка не може у своїй інтерпретації людини обмежитися 
виключно апологією взаємин любові, взаємного дарування та жертовності. Вона змушена 
розширити спектр розгляду проблеми людини у світі, що визначається економічними, 
політичними та іншими суспільними чинниками. Жорстокість проти гідності, прав, 
свобод актуалізує для християн нові моральні випробування, поглинання світу 
природними неконтрольованими стихіями, виявляє залежність людини від предметного 
матеріального, нижчого, ніж вона сама. Основним вектором розвитку світу стало 
наростання наближення до руйнування та природньої смерті, причиною якої є хвороби 
людини. Християнство пояснює причини такого стану розірваності людини як 
пошкодження образу Божого в людині, як первородний гріх, що таємничий за своєю 
природою і транслюється не просто окремими індивідами, а всім людським родом у 
всьому світі [3, с. 37-38]. Тому людський ідеал, який постав в образі першого Адама, а 
потім Ісуса Христа, але був втрачений, потребує відновлення. 

Виникнення та формування цілісності людської особистої ідентичності – це 
складний та суперечливий процес. Він не може відбутися автоматично, адже не 
позбавлений певних труднощів, викликаних життєдіяльністю у нинішньому 
швидкоплинному світі. Тому принципово важливим у цьому є усвідомлене, 
цілеспрямоване регулювання особистістю ходу і спрямованості процесу 
самоідентифікації. При цьому незаперечним фактом є соціальна детермінованість 
процесу ідентифікації особистості, що може мати дві, однаково згубні для її ідентичності 
крайності – конформізм і егоцентризм. Тому є всі підстави розглядати як необхідну, 
діалектичну за своєю внутрішньою суттю, форму самоідентифікації особистості – саме 
духовність. Однак принципово важливо при цьому, щоб у процесі вибору особистістю 
духовних цінностей не відбулася їх підміна. Тому думка сучасних богословів, філософів і 
вчених спільна в тому, що «тільки справжні духовно-моральні цінності (добро, любов, 
істина, краса, справедливість, свобода та ін.), що іманентно поєднують в собі 
індивідуально-особистісне та соціальне, конкретно-історичне та вічне, колективно-
групове і загальнолюдське, ідеальне і практично-дієве, дають можливість індивіду 
раціонально осмислити і співвіднести ці протилежні інтенції в повсякденних ситуаціях, 
життєвих орієнтаціях і цілях» [5]. 

Християнське розуміння свободи веде до виявлення такої важливої 
характеристики, властивої особистості, як творча діяльність. У творчості сучасного 
християнина практично не залишилось місця для роздумів про трансцендентні цілі своєї 
діяльності. Це відбувається не з-за того, що він зовсім забув слова Христа і святого Павла 
про відносну цінність цього світу, а тому, що вважає недостатніми трансцендентні сенси 
для тієї чи іншої діяльності. Тому легковажними видаються заклики до боротьби за 
поліпшення умов життя і одночасно вселяються думки про байдужість до проблем цього 
світу, стверджуючи, що все, що не робиться, не має великого значення – це лише суєта 
суєт. 

Виявлення в людині того онтологічного рівня, який є специфічно людським і 
відрізняє її від інших сущих, може, на думку митрополита Йоанна Зізіуласа, здійснити 
тільки богослов’я [2, с. 265]. Онтологічно людина є дуже складною, в ній присутні 



Р е л і г і є з н а в с т в о  109

властивості всіх інших. Подібно фізичному тілу вона підпорядковується законам 
природного світу. Однак маючи «душу» й «дух», які вказують на специфічне, абсолютно 
виняткове, людина відрізняється від всього відомого сущого. Її буття розкривається в 
існуванні та реалізації себе в конкретних життєвих ситуаціях як модусів зустрічі з 
подією, яка розгортається у просторі, часі та смисловій сфері. Людина не тільки 
переживає темпоральність свого існування, але й, зливаючись із життям, змінює його, 
пізнає безперервну, нерозривну, процесуальну, якісну тривалість часу як спасіння. 
Сутність людини – це якісно нова можливість, що має моральний характер і являє собою 
основу для виявлення притаманних людині властивостей та ідеалів [2, с. 272]. 
Християнство обіцяє не просто безсмертя людського духу, а повне відновлення всієї 
істоти у воскресінні з мертвих. Цей основний пункт у змісті християнського світогляду 
дозволяє християнам усвідомити себе як земного члена небесного царства адже людина 
існує не для світу, а для самого себе, світ же існує лише як засіб для здійснення верховної 
мети людського життя, що досягається тільки шляхом діяльного саморозвитку та 
самовдосконалення. 

Висновки. Сучасна християнська думка про людину в умовах ХХІ століття 
традиційно спрямовує свої зусилля на пошук виправдання об’єктивної необхідності 
життя у спілкуванні з Богом. Саме це дозволяє говорити про її універсальність у 
можливості найбільш широко поставити питання суспільного ідеалу, висвітлюючи 
сутнісні аспекти людського буття. Прямі посили до авторитетних християнських джерел 
та використання сучасних богословських та філософських концепцій і методологічних 
підходів створює прецеденти необхідності дискусії в цій царині та адекватної 
богословської рефлексії. Побудова християнської антропології в сучасному 
інтелектуальному просторі бачиться нагальною справою і буде корисною не тільки для 
християн, адже окреслює нові перспективи для науки, пропонує зразки особистого та 
соціального цілепокладання для вирішення назрілої суспільної кризи. 
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ВИРАЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОГО ДИСИДЕНТСТВА В СРСР 
 

Стаття присвячена розгляду специфіки функціонування протестного релігійного 
руху як основи вираження релігійного дисидентства в СРСР та його ролі в боротьбі за 
релігійні права і свободи. Зокрема, увагу зосереджено на основних видах та формах 
реалізації протестного релігійного руху, спрямованих на захист прав віруючих. 
Сконцентрувавшись на основних засадах діяльності правозахисних об’єднань, 
простежено в хронологічній послідовності поетапні зміни на шляху до реалізації свободи 
совісті.  
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Полищук А.М. Особенности протестного религиозного движения как основы 

выражение религиозного диссидентства в СССР. Статья посвящена рассмотрению 
специфики функционирования протестного религиозного движения как основы 
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Політичний режим, що встановився спочатку у Росії, а згодом і вУкраїні та на 

інших територіях, внаслідок жовтневого перевороту та громадянської війни, крім всього 
іншого, вирізнявся нетерпимим ставленням до релігії та церкви. Унаслідок заходів, 
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вжитих більшовиками, вже за кілька років їхнього правління церква як суспільний 
інститут була атомізована, а згодом і повністю знищена. Церква вважалася 
позасистемним елементом суспільного устрою, який планували збудувати більшовики, а 
релігія – частиною ворожої ідеології, що раніше допомагала у пригніченні панівними 
класами пролетаріату та трудового селянства. 

У зв’язку з цим священство в СРСР фактично виявилося поза законом і 
піддавалося репресіям та позбавлялося основних громадянських прав, а функції 
релігійних організацій обмежувалися виконанням релігійних обрядів і не мали 
найменших можливостей впливу на інші сфери суспільного життя. Мережа релігійних 
організацій на території країни зменшилася до критичних величин навіть у тих регіонах, 
де традиційно релігійність відігравала величезну роль у житті людей. 

Таку ефективність у боротьбі з релігією і церквою більшовикам могли забезпечити 
лише репресії, що застосовувалися ними до віруючих, священства та церковного 
керівництва і дозволили фізично усунути від організованої релігійної діяльності усіх, хто 
був причетний до її проведення. Натомість правлячий режим пропонував людям різного 
роду духовний ерзац у вигляді нової обрядовості, радянської системи свят, пролетарської 
культури тощо. 

Перелом у ставленні більшовиків до релігії і церкви настав у зв’язку з війною 
СРСР проти фашистської Німеччини. Причиною цьому послужило кілька факторів, серед 
яких особливо слід виділити помітну консолідаційну функцію релігійних організацій для 
населення СРСР, патріотичну позицію Церкви, необхідність демонстрації сталінським 
режимом свободи совісті у зв’язку з необхідністю отримання міжнародної допомоги для 
ведення війни, можливість легітимації з допомогою церкви дій цього режиму тощо. 

В 1943 р. з дозволу та за наказом Й. Сталіна було відроджено діяльність Патріархії 
Руської православної церкви, а згодом і її структур на місцях. Режим утворив і механізм 
контролю за церквою – Раду у справах РПЦ. Трохи згодом (у 1946р.) «добро» на своє 
існування отримали і протестантські релігійні організації. Православна церква активно 
використовувалася сталінським режимом для утвердження світового лідерства Москви у 
православному світі та з метою боротьби з Ватиканом, що розцінювався Сталіном як 
ворожа по відношенню до СРСР та його сателітів сила. З допомогою РПЦ, як відомо, у 
1946-1948рр. була знищена Українська греко-католицька церква, що провела у підпіллі 
понад сорок років. 

Сталінський режим як рафінована модель тоталітарної держави ні в питаннях 
релігійно-духовного життя, ні в яких інших питаннях не допускав існування 
альтернативних думок, оцінок і дій, крім тих, які продукувалися ним самим. Відтак і 
дисиденство, як суспільне явище, а тим більше як широкі суспільні рухи, що будувалися 
на альтернативних поглядах на розвиток тих чи інших суспільних явищах, могли 
з’явитися лише після падіння цього режиму та започаткування т. з. «хрущовської 
відлиги», що пом’якшила сталінську модель правління країною та актуалізувала 
дотримання засадничих прав людини, в т. ч. і права на свободу совісті та релігійну 
діяльність, що будувалася не за вказівками влади, а базувалися на основі іманентних 
законів розвитку духовно-релігійного життя людей. 

Однак «Хрущовська відлига», що принесла з собою явне пом’якшення сталінської 
моделі облаштування суспільного життя, парадоксальним чином характеризувалася 
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згортанням релігійних свобод. Більшість дослідників пояснюють цей феномен втіленням 
у життя переконання Микити Хрущова в тому, що релігія і комунізм несумісні. 
Практичним наслідком цієї химерної ідеологеми став досить системний наступ на 
свободу релігії та релігійні організації. Так у 1961 році під тиском влади РПЦ провела 
архиєрейський собор, рішенням якого суттєво обмежила можливості впливу 
парафіяльного священства на життєдіяльність своїх громад, а протестантські релігійні 
об’єднання отримали жорстке обмеження сфери своєї діяльності та каналів припливу до 
них нових віруючих. Унаслідок цього у Всесоюзній раді євангельських християн 
баптистів стався розкол. З цього об’єднання виділилося радикальне крило, незгодне з 
такими жорсткими нововведеннями – «Рада Церков ЕХБ». Розкололися і пішли у 
підпілля також і п’ятидесятницькі та адвентистські об’єднання. Внутрішнє невдоволення 
релігійного середовища помножене на мінімум громадянських свобод тогочасного 
суспільства і поклало початок дисидентським настроям як серед віруючих, так і в 
середовищі більш широких форм спротиву режимові.  

Важливим кроком у відповідь на посягання з боку влади на релігійні права і 
свободи стало виникнення спротиву та відбулось виокремлення його релігійної 
складової. Зважаючи на зростання рівня залучення в боротьбу не лише представників 
політичного дисидентства, а й духовенства та мирян, рух зазнав певних видозмін. Це 
проявилось у формуванні релігійного дисидентства, яскравою характеристикою якого 
виступає критика по відношенню до радянської влади, її антирелігійної політики, 
нищівних методів та механізмів боротьби з представниками релігійного середовища. За 
своєю сутністю, це був окремий різновид дисидентського руху, представники якого 
згуртувались навколо спільної мети – реалізації свободи совісті в СРСР.  

Зародження початкового етапу цього руху пов’язане з виникненням в 1964 році 
першої правозахисної релігійної організації на захист прав віруючих. З цього моменту 
бере свій відлік організований протестний релігійний рух, який набуває правозахисних 
ознак, але носить прихований характер. На цьому етапі відбувається усвідомлення 
належності до руху відповідно до особистих симпатій чи антипатій, а також релігійних 
переконань та національної належності.  

Починаючи з середини 70-х до першої половини 80-х років, триває наступний 
етап, позначений, з однієї сторони, активною хвилею арештів, утисків, репресій та 
переслідувань, а з іншої – зміцненням позицій релігійного дисидентства за рахунок 
відкритих протестів у відповідь на свавілля влади. Зміст етапу визначається зростанням 
національної самосвідомості, згуртуванням та консолідацією. Поряд із формуванням 
міцних міжнаціональних відносин, на грунті різноманітних відмінностей (релігійних, 
етнічних, політичних, мовних) все більш зростала роль релігійного чинника як 
об’єднуючого фактора. Боротьба за релігійні права та свободи ставала спільною справою, 
набуваючи публічного вираження. У цьому відношенні релігійне дисидентство стало 
об’єднуючою точкою в перетині трьох площин – міжнародної, міжнаціональної та 
міжконфесійної. Цей етап розвитку релігійного дисиденства багато в чому визначив 
подальший шлях боротьби з комуністичною системою. 

Заключна фаза його розвитку стосується другої половини 80-х – початку 90-х 
років минулого століття, коли протестний релігійний рух набуває свого апогею і 
приносить перші результати у вигляді поодиноких випадків повернення храмів, дозволів 
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на публічні дії релігійних організацій, їх маніфестацій тощо. Завершенням цього етапу 
можна вважати перемогу в боротьбі за реалізацію свободи совісті в СРСР. 

Слід особливо зауважити, що попри уніфікацію методів боротьби режиму з 
релігійними свободами, в Україні він завжди вирізнявся особливо запеклим винищенням 
національних проявів релігійності. 

Що стосується основних осередків цього руху, то в першу чергу мова йде про 
вияви симпатій до автокефалістських поглядів у православ’ї та Українську Греко-
Католицьку Церкву (далі – УГКЦ), яка вела тривалу боротьбу за вихід з підпілля та у 
кінці 80-х років минулого століття виборола право на легалізацію. Іншими осередками 
стали православне та протестантське середовище. Залежно від настроїв цього 
середовища, спостерігається різний ступінь залучення його симпатиків у боротьбу за свої 
права. Враховуючи масштаби виявлення діяльності та її різноплановість, в загальному 
можна виділити два види цього руху: індивідуальний (мова йде про поодинокі випадки 
активної самостійної діяльності) та колективний (тобто від імені організованих 
релігійних об’єднань). Такими об’єднаннями, зокрема, виступають організації, семінари, 
групи, комітети, тощо. 

Однією з основних форм вияву дисидентських настроїв була діяльність з 
організації релігійного самвидаву, суть якого полягала в нелегальній організації 
видавничої діяльності, покликаної донести до широкої громадськості та одновірців як в 
СРСР, так і за кордоном правду про реальний стан свободи совісті та гоніння за віру в 
умовах державного атеїзму. Його важливість визначалася, перш за все, спротивом 
існуючому суспільному ладу та критикою його антирелігійної політики. До інших форм 
боротьби слід віднести заяви, виступи, звернення, протести, акції, демонстрації, 
маніфестації та голодування. Загалом такою діяльністю займалися усі правозахисні 
об’єднання, що стали на захист прав віруючих.  

Першою правозахисною організацією на захист прав віруючих, прояку вже 
згадувалося раніше (РЦЕХБ – А.П.), стала створена в лютому 1964 року «Рада родичів 
в’язнів євангельських християн баптистів». В основу діяльності цієї Ради було покладено 
всебічне висвітлення функціонування в СРСР релігійного підпілля, що значною мірою 
уособлювалося Радою Церков ЕХБ, очолюваною Г. Крючковим та Г. Вінсом, які 
перебували у підпіллі і керували цим рухом. Мета та завдання цієї організації, яку 
очолила Л. Вінс, полягали в тому, щоб «збирати і поширювати інформацію про арешти і 
осуд серед одновірців; збирати інформацію про відібрання дітей у батьків за виховання їх 
в релігійному дусі; про розгони молитовних зібрань, штрафи, конфіскації будинків, в 
яких проводилися богослужіння; про звільнення з роботи; утиски дітей в школах за те, 
що вони віруючі і т.п.; звертатися до уряду з клопотаннями про звільнення в'язнів, 
повернення дітей і припинення інших репресій проти баптистів; допомагати матеріально 
та іншими способами в'язням та їхнім родинам»[1, с. 157]. 

До релігійного самвидаву правозахисної організації євангельських християн-
баптистів належать публікації з критикою таємних документів Всесоюзної ради ЄХБ (ВР 
ЄХБ), а також такі видання як «Братський листок», журнал «Вісник спасіння» («Вісник 
порятунку»), а пізніше – «Вісник істини», «Надзвичайні повідомлення» щодо чергових 
репресій, «Бюлетень Ради родичів в’язнів ЄХБ». Починаючи з 1971 року почало 
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функціонувати   видавництво «Християнин» яке, крім всього, займалося ще і підпільним 
видавництвом Біблії, Євангелій та богослужбової літератури.   

Наступним кроком стало створення в 1974 році «Християнського семінару з 
проблем Релігійного Відродження», мета діяльності якого полягала в протистоянні 
ідеологічному, політичному та адміністративному тиску влади на релігійне середовище. 
Серед його засновників були О. Огородников та В.Пореш, а з 1978 р. семінар очолював 
Л. Регельсон. Варто зауважити, що в центрі їхньої уваги були переважно релігійно-
філософські питання. Про те, що учасники семінару брали активну участь в протестній 
діяльності, свідчать їхні виступи з відкритими листами на захист церков та 
переслідуваних представників релігійних організацій. Сюди слід віднести також і 
функціонування самвидавчого журналу «Громада», заснованого в 1976 році.   

«Християнський комітет захисту прав віруючих в СРСР», що був утворений в 
грудні 1974 року, став спробою допомогти віруючим різних конфесій протидіяти 
порушенню релігійних прав і свобод. Ініціаторами створення комітету і його 
засновниками виступили священник Г.Якутін, ієродиякон В.Хайбулін, миряни 
В.Капітанчук та В.Щеглов. Один із важливих листів Комітету був надісланий 1979 року 
на ім’я Папи Римського.  

Поворотним моментом в історії дисиденства в СРСР стало підписання в 1975 році 
Гельсінських угод, що, в свою чергу, змінило напрям стратегічного розвитку 
правозахисного руху в СРСР в усіх сферах життєдіяльності. Говорячи про Гельсінські 
угоди, варто зазначити, що цей документ було підписано главами 35 держав як 
заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Цей документ відомий 
також під назвами – Гельсінські угоди, Гельсінська декларація, Гельсінський заключний 
акт. Документ було прийнято з метою збереження суверенітету, непорушності кордонів, 
захисту прав і свобод людини та поваги до них. Визнання Радянським Союзом Загальної 
Декларації прав людини стало поштовхом до більш відкритого відстоювання 
дисидентами людських прав і свобод.  

Варто зауважити, що перша спроба створення виключно правозахисного 
об’єднання була ще в 1969 році. Це була «Ініціативна група по захисту прав людини в 
СРСР». Свідчення, які наводить видатний український вчений М.Попович, вказують на 
те, що «в 1969 р. було створено Ініціативну групу захисту прав людини в СРСР, яка 
пізніше перетворилась на Комітет захисту прав людини, а ще пізніше – на Гельсінську 
групу»[9, с. 650-660]. 

Від початку цю спробу дійсно важко назвати успішною з огляду на те, що 
відбулася вона у критичний момент, коли говорити про відкриті дії чи протести було ще 
небезпечно. Попри це, Ініціативна група по захисту прав людини стала першим в СРСР 
незалежним правозахисним об’єднанням, що намагалося діяти легально і відкрито. 
Ініціаторами її створення виступили П. І. Якір. Мета групи формулювалася її творцями 
досить широко - захист прав людини в СРСР. Безпосередньо за свою діяльність члени 
групи були піддані арештам, утискам, переслідуванням та репресіям. Звичайно, в таких 
умовах група зазнала суттєвих видозмін, і, як наслідок, – повстала з новою силою після 
Гельсінських угод. Перейнявши функції Ініціативної групи, була заснована Московська 
Гельсінська Група (МГГ), організатором і першим керівником якої виступив Ю.Орлов.  
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Після прийняття Гельсінських угод, дисидентський рух із підпільно-протестного 
переріс в легально-правозахисний, що суттєво змінило його суспільну вагу, значущість 
та розмах. Виходячи з роз’яснень М.Поповича виходить, що до підписання Гельсінських 
угод рух опору існував як рух за справедливість, права людини, а з 1975 року вже постає 
у формі Правозахисного руху та розвивається у міжнародному форматі. Разом з тим, «25 
листопада 1976 р. Гельсінська група була організована в Литві, 14 січня 1977 р. – в Грузії, 
1 квітня того ж року – у Вірменії. У вересні 1976 р. в Польщі виник Комітет 
громадського захисту, в січні 1977 р. – група «Хартія-77» у Чехо-Словаччині». Як реакція 
на порушення прав людини в СРСР та країнах сателітах і з метою їхньої підтримки та 
розв’язання цих проблем в Сполучених Штатах була створена спеціальна комісія 
Конгресу (так звана «Гельсінська комісія»). Гельсінський рух став міжнародним» [7, с. 
160]. Таким чином, Гельсінські угоди лягли в основу легального правозахисного руху та 
стали підсумковим документом, що сформулював засадничі принципи у дотриманні 
фундаментальних прав людини і громадянина.  

Важливо відзначити що створення вже в наступному, 1976 році, у Львові 
Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод, або Української 
Гельсінської групи, яка згуртувала діячів українського правозахисного руху, була 
практичною реакцією на появу Гельсінських угод. Членами цієї групи стали М. Руденко, 
І. Кандиба, Л. Лук’яненко, М. Маринович, О. Тихий та інші. Зокрема, Г.Касьянов 
зазначає, що «9 листопада 1976 р. в Києві було проголошено створення Української 
Громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод, або Української Гельсінської 
групи (УГГ) [7, с. 160]. Концентруючись на широкому захисті прав і свобод, група 
поставила у фокус своєї уваги також реалізацію права на свободу совісті. Найпершою 
причиною актуалізації цієї проблематики стали легалізація УГКЦ, відродження 
православ’я з національними ознаками та існування в СРСР величезного 
протестантського підпілля. Це дозволило зміцнити позиції протестного релігійного руху 
та вивести його на новий етап розвитку. Тому не дивно, що боротьба доповнювалася все 
більш сміливими кроками з боку духовенства, та мирян.  

Символічним продовженням дисидентського руху стало створення спеціального 
правозахисного органу католицького руху. Мова йде про «Католицький комітет захисту 
прав віруючих», створений в листопаді 1978 року. Його створили в Литовській РСР 
священники В. Велявічюс, А. Сварінскас, С. Тамкявічюс, Ю. Здебскіс, Й. Кауняцкас. 
Основні засади діяльності цього комітету зводилися до випуску документів та звернень, 
«в яких повідомлялося про конкретні випадки порушення прав віруючих і пояснювалася 
незаконність переслідувань з точки зору радянської конституції і міжнародних правових 
актів, схвалених Радянським Союзом. Комітет виступив ініціатором відмови священиків 
від виконання нав’язуваного владою нового Положення про релігійні об’єднання – з 
огляду на його незаконність та неконституційність»[1, с. 50]. Загальний масив 
релігійного самвидаву доповнили «Хроніки Литовської католицької церкви», що 
видавалися «Католицьким комітетом захисту прав віруючих». 

В травні 1980 року виникла правозахисна група християн віри євангельської - 
п’ятидесятників, випустивши в тому ж році альманах «Червоне і чорне» - «документи 
про положення п’ятидесятників, котрі добивалися еміграції, а також про переслідування 
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цієї церкви»[1, с. 173]. Згодом випускається бюлетень«Інформаційна служба християн 
віри євангельської – п’ятидесятників» (потім «Факти і тільки факти»). 

Ще однією організацією, що виникла з метою захисту прав п'ятидесятників, котрі 
бажали емігрувати з СРСР, був комітет «Право на еміграцію». Комітет виник в 1981 році 
за ініціативи його лідера – П.Ахтьорова.  

На фоні цілковитої нерівності з православними, а також на підставі того, що 
радянська система намагалась замістити в Галичині та на Закарпатті греко-католицьку 
церкву православною, пронеслась хвиля обурень, протестів та звинувачень в бік влади. В 
кінці 70-х років поволі виникає рух за легалізацію УГКЦ. На початку 1980-х років основу 
цього руху склав захист прав віруючих та донесення до міжнародної громадськості 
правди про існування в СРСР «катакомбної церкви». Це, в свою чергу, стало гідною 
відповіддю радянській владі на умисне намагання дискредитувати Церкву. 

Першою правозахисною організацією на захист прав віруючих УГКЦ виступила 
«Ініціативна група захисту прав віруючих і Церкви в Україні». У вересні 1982 року 
Ініціативну групу очолив Й. Тереля з метою домогтися легалізації УГКЦ. До її складу 
увійшли Йосип Тереля – голова, отець Григорій Будзінський – секретар, отці Ігнатій та 
Діонісій, Стефанія Петраш-Січко та інші. У той час група мала ще одну назву: «Комітет 
захисту католицької віри в Україні». В рамках його роботи В. Кобрин написав низку 
звернень на захист УГКЦ, сприяв виданню та поширенню «Хроніки української 
католицької церкви».  

В листопаді 1987 року І. Гель очолив «Комітет захисту Української Католицької 
Церкви». Його мета – домогтися визнання існуючої на той час у підпіллі греко-
католицької церкви, а також її виходу з підпілля та легалізації. Виходячи з того, що 
греко-католики тривалий час зазнавали жорстоких переслідувань з боку влади, не дивно, 
що створення цієї групи потягло за собою початок масового руху віруючих за 
відродження УГКЦ. 

Неабияку роль для протестного релігійного руху відіграла «Українська ініціативна 
група за звільнення в’язнів сумління», створена у вересні 1987 року з метою «звільнити 
всіх політв'язнів, вилучити з Кримінального Кодексу антиконституційні статті, на 
підставі яких репресували інакодумців, а також реабілітували всіх українських 
політв'язнів з виплатою їм відповідної компенсації»[цит. за: 2]. Групу очолив М.Горинь, 
а до складу увійшли В.Барладяну, І.Гель, З.Попадюк, С.Хмара, В.Чорновіл. Предметом 
особливої уваги стало звернення групи до Генерального секретаря ЦК КПРС М. 
Горбачова з метою звільнення в’язнів сумління, засуджених за свої погляди й релігійні 
переконання. 

На відміну від католиків, масштаби утисків та переслідувань православних були 
набагато меншими. За великим рахунком у православному середовищі влада намагалася 
не допустити паростків національного відродження, хоча поруч з цим вона також 
старалася не допускати помітного росту православної церковної мережі та виходу церкви 
у площину суспільного життя. Церковне життя опинилося у суттєвій залежності від 
вказівок радянського державного апарату. Перебуваючи в помірній опозиції до 
радянської влади, православна церква провадила свою діяльність хоча і не уникнула 
утисків та переслідувань. Приміром, «першою видатною фігурою серед православних 
дисидентів був Анатолій Краснов-Левітін, який починаючи із 1958 р. видрукував низку 
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самвидавівських статей, де описував переслідування релігії та страждання віруючих. 
Такою ж діяльністю займався мирянин Борис Талантов, який помер у виправному 
таборі»[6, с. 160]. Однак при цьому церковна верхівка орієнтувалася на лояльне 
ставлення до радянської влади. 

З боку симпатиків Української Автокефальної Православної Церкви (далі – 
УАПЦ) своєрідною відповіддю на утиски, арешти та переслідування стало створення 
«Комітету за відродження УАПЦ», що датується лютим 1989 року. Членами створеного 
«Комітету за відродження УАПЦ» ставилося завдання відродження цієї церкви, знищеної 
владою ще в 30-х роках ХХ століття. У їхньому зверненні до народу та світової 
громадськості зокрема зазначалося: «… ми, українські православні віруючі, вирішили 
створити ініціативний Комітет відновлення УАПЦ в Україні. Ми ставитимемо це 
питання перед законодавчими органами СРСР та УРСР, добиватимемося реєстрації 
релігійних громад УАПЦ, при потребі збиратимемо підписи за відновлення УАПЦ серед 
українського громадянства» [див.: 3]. 

Першими, хто вголос заявив про права своєї Церкви у складі Комітету стали: Б. 
Михайлечко, священник Свято-Успенської Церкви, Т. Антонюк, А. Битченко, М. Будник 
та Л. Лохвицька. З метою відновлення УАПЦ ними було видано також звернення «до 
Президій Верховних Рад СРСР та УРСР та до міжнародної християнської громадськості 
із відозвою про необхідність відновлення УАПЦ, що була знищена у тридцяті роки» 
[4, с. 4]. 

Як відомо, відродження УАПЦ було тісно пов’язане з легалізацією УГКЦ. Ці дві 
події означали активну українізацію церковного середовища спочатку у Галичині, а 
згодом і по всій Україні. Поворотним моментом в історії УАПЦ стала подія, що 
відбулась 20 жовтня 1989 року у Львові. Тоді «відбувся собор священників УАПЦ та 
прихильників УАПЦ – священників РПЦ. Собор створив Православну церковну Раду 
Львівської єпархії» [див.: 8]. Друкований орган УАПЦ – газета «Наша віра», редагована 
відомим дисидентом та політичним діячем Євгеном Сверстюком, писала, що «22 жовтня 
1989 року, неділя. У церкві первоверховних апостолів, Петра і Павла відбулася перша 
архієрейська служба Божа» [див.: 8]. 

Починаючи з 1989 року, протестний релігійний рух вже приносив перші 
результати і не лише у вигляді поодиноких випадків повернення віруючим та збереження 
храмів. Хоча саме такі приклади ставали наочним втіленням перемоги віруючих над 
режимом. У березні 1989 року, а саме: «під тиском православних міста (Рівного – А. П.), 
з огляду на триваючу голодівку/ до п’ятьох жінок приєдналося іще три/, керівництво 
міста вирішило повернути собор віруючим. Втім, Служба Божа ще й на початку квітня 
там не йшла»[4, с. 4]. 

Інший випадок стосується того ж 1989 року: «22 вересня у Львові біля церкви 
святих Петра й Павла, що проголосила себе УАПЦ, було проведено пікетування на 
захист цієї церкви»[див.: 5]. Обидва випадки демонструють те, що починаючи з 1989 
року розпочався якісно новий етап у боротьбі віруючих за свої права, коли стало 
зрозуміло, що механізм імітованого забезпечення владою релігійних прав і свобод 
поступово руйнується, даючи дорогу утвердженню реальних релігійних свобод.  

З 1989 по 1991 роки зростання релігійної мережі набирає помітних темпів, а 
прийняття Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»[див.: 10] від 23 
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квітня 1991 року нарешті гарантує право на свободу совісті кожному громадянину. Це 
право вдалось вибороти в тому числі і завдяки протестному релігійному рухові, що 
виник як адекватна відповідь на свавілля радянської влади щодо релігії, церкви і 
віруючих. 

Усвідомлення важливості розгляду релігійного дисидентства як для історії 
України, так і для всього колишнього СРСР й дало поштовх до вивчення його окремого 
феномену – протестного релігійного руху. Цей рух відіграв значну роль в послабленні 
позицій комуністичної системи, і, як наслідок, у своєму сегменті, призвів до її 
руйнування. Ставши одним із важелів впливу на утвердження тодішніх суспільних змін, 
рух забезпечив реалізацію права на вільне існування церков та релігійних організацій. 
Виснажлива боротьба за релігійні права і свободи в Україні відзначена виключно 
позитивним результатом у вигляді гарантування права на свободу совісті кожному 
громадянину.  
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ  

ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ 
 

У статті аналізуються основні етапи розвитку соціального вчення 
християнських церков. Доводиться, що соціальна доктрина церкви пройшла значну 
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еволюцію. Виявлено, що початково головними цінностями, які пропонувалися суспільству 
були загальне благо, справедливість та солідарність. Суспільство бачилося як подоба 
організму. Поступове усвідомлення гідності особистості як головної цінності, привело 
до трансформації соціального вчення. Церква виступає за соціальний розвиток, але під 
таким розвитком розуміється гармонійне життя особистості та гідні умови для 
такого життя. Суспільство при цьому розуміється як комунікативна спільнота, для 
розвитку якої життєво необхідна любов та повага до кожного.  

Ключові слова: соціальна доктрина церкви, християнська демократія, відкрите 
православ’я, соціальне служіння церкви, суспільство любові. 
 

Гулямов Б. Основные этапы развития социального учения христианских 
церквей. В статье анализируются основные этапы развития социального учения 
христианских церквей. Доказывается, что социальная доктрина церкви прошла 
значительную эволюцию. Выявлено, что изначально главными ценностями, которые 
предлагались обществу были общее благо, справедливость и солидарность. Общество 
представлялось как подобие организма. Постепенное осознание достоинства личности 
как главной ценности, привело к трансформации социального учения. Церковь 
выступает за социальное развитие, но под таким развитием понимается гармоничная 
жизнь личности и достойные условия для такой жизни. Общество при этом 
понимается как коммуникативное сообщество, для развития которой жизненно 
необходима любовь и уважение к каждому. 

Ключевые слова: социальная доктрина церкви, христианская демократия, 
открытое православие, социальное служение церкви, общество любви. 
 

Gulyamov B. The main stages of development of social teaching of Christian 
churches. The article analyzes the main stages of development of social teaching of Christian 
churches. It turns out that the social doctrine of the church has undergone significant evolution. 
It was found that initially the main values offered to society were the common good, justice and 
solidarity. Society was seen as a semblance of an organism. Gradual awareness of the dignity 
of the individual as a core value, led to the transformation of social doctrine. The Church 
advocates social development, but such development means a harmonious life of the individual 
and decent conditions for such a life. Society is understood as a communicative community, for 
the development of which vital love and respect for everyone is vital. 

Keywords: social doctrine of the church, Christian democracy, open Orthodoxy, social 
service of the church, society of love. 
 

Актуальність теми дослідження. Нові реалії початку XXI століття створюють 
численні виклики для християнських церков. Ефективна проповідь та соціальне служіння 
можливі лише при формуванні розвинутих теоретичних настанов та практичних методів 
роботи, які б уникали з одного боку релятивізму, а з іншого – фундаменталізму. Характер 
розвитку християнського соціального вчення та християнських соціальних практик 
зазначає радикальних трансформацій. Все це зумовлює необхідність переосмислення 
історичного шляху розвитку соціального вчення церкви від його витоків до сьогодення.  
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Мета і завдання статі. Метою статті є аналіз специфічних рис основних етапів 
розвитку християнського соціального вчення. 

Стан розробки проблеми. Цілісна систематизація історії християнського 
соціального вчення була останній раз створена Патріком де Лобье. Цей соціальний 
філософ та богослов у 1990-ті роки намагався представити християнське соціальне 
вчення як дієву основу для формування конкретного ідеалу суспільства, яке було б 
позбавлене недоліків ліберального капіталізму та реального соціалізму другої половини 
XX століття. На його думку, соціальне вчення християнства стає знову актуальним після 
занепаду класичних секулярних ідеологій, які визначили сторінки історії XX століття. П. 
де Лобье вважає, що аристотелівське розуміння суспільства як великої родини 
відображає природні реалії, є неідеологічним конструктом, успадковується томізмом та 
неотомізмом. На його думку, християнське вчення виникло внаслідок багато у чому 
запізнілої реакції церкви на постання ідеологій в XIX столітті. Проста реакція 
категоричного заперечення ідей Просвітництва та лібералізму з одного боку, соціалізму 
та комунізму – з іншого, вже не була ефективною у середині XIX століття. І Католицька 
церква формує соціальне вчення як певну позитивну ідейну пропозицію, як певний нарис 
можливого соціального устрою, що більше б відповідав природі та гідності людини. Це 
католицьке соціальне вчення, запропоноване в кінці XIX століття, стає прикладом для 
протестантів та православних, і у XX столітті формуються соціальні доктрини цих 
християнських конфесій. Слід відмітити, що протестантське соціальне вчення почало 
розвиватися в основному в зв’язку з викликами тоталітаризму XX століття. 
Протестантизму вдалося пов’язати захист релігійної свободи з політичним реалізмом у 
відстоюванні демократичних цінностей проти таких очевидних випадків соціального зла 
як фашизм і нацизм. Православні варіанти соціальних доктрин постали лише в зв’язку з 
викликами глобалізації. Соціальна доктрина православ’я лише формується, але вже 
намітилися вектори її протистояння релятивізму з одного боку та фундаменталізму – з 
іншого. Формування нових чисельних викликів на початку XXI століття привело усі 
християнські конфесії до пошуку моделей соціального вчення, які б більш відповідали 
духові Євангелія, передбачали б значно більшу увагу до солідарності у спільнотах, 
униканню усіх форм насилля, розвитку теології любові. Осмислення цих тенденцій лише 
намічається у критичній літературі.  

Основний виклад матеріалу. Офіційною датою виникнення християнського 
соціального вчення вважається 1891 рік, час видання папою Левом XIII енцикліки «Про 
нові речі» (Rerum novarum). В цьому документі дається систематична критика соціалізму 
як соціального проекту, що пропонувався політичними силами для заміни існуючого 
капіталістичного ладу. Католицьку церкву турбувало не лише те, що ідеї соціалізму та 
комунізму завойовували все більше популярності у середовищі робітничого класу. 
Останній відвертався від участі в житті парафій, ставала все більш очевидною 
секуляризація його світогляду та практичного життя. Важливою причиною появи такої 
енцикліки стала претензія соціалістів та комуністів на побудову певного есхатологічного 
соціуму, царства Божого на землі. Фактично мова йшла про те, що ідеали соціалізму та 
комунізму відображають певні прагнення перших християн, які були в історії потім 
забуті. Тому енцикліка повинна була задати таку перспективу, щоб, по-перше, показати 
безмежну віддаленість християнського розуміння соціальності від комуністичного, і, по-
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друге, виявити конкретні обриси того, що можна було б назвати «християнською 
демократією». Саме як «християнську демократію» називав бажаний соціальний устрій 
папа Лев XIII, але ця назва не прижилася у традиції християнського соціального вчення, 
оскільки наступний папа Пій X критично ставився до такої назви. Наступні папи Пій XI і 
Пій XII розрізняли соціальне вчення як доктрину більш універсальну, ніж ідеологія 
християнської демократії, яка було реалістичною конкретизацією певних принципів та 
цінностей християнського соціального вчення для конкретних контекстів соціумів. 

При виникненні християнського соціального вчення у католицизмі теоретичною 
основою для нього став неотомізм, який розвивався під безпосереднім впливом папи 
Лева XIII. У вченні Томи Аквіната засновники соціального вчення на чолі із згаданим 
папою віднаходили засади доктрини природного права. А саме, у самій людській природі 
є три вроджені норми природного закону: необхідність самозбереження, потреба у 
родинному способі життя, схильність до життя у спільноті. Природній закон зумовлює 
те, що людина прагне приватної власності та її недоторканості, інакше неможливо 
забезпечити її самовиживання, розвиток родини, ефективне господарювання спільнот. Це 
означає неприродність устрою, який би передбачав відмову від приватної власності. А 
отже, ідеали комуністичного ладу суперечать людській природі та не можуть бути 
легітимізовані посиланнями на євангельські приклади особливої благодійсності у 
спільнотах, пов’язаної з радикальною жертовністю. 

Неотомізм кінця XIX і XX століть намагався довести повну раціональну 
обґрунтованість вчення про людську природу, її закон, складові цього закону. 
Персоналізм лише поступово проникає всередину неотомізму. Також у 1920-1930-ті роки 
у неотомізмі відбувалося певне витіснення персоналізму та екзистенціалізму через 
перебільшення значення метафізичного раціонального мислення, через намагання 
утвердити через раціональну аргументацію необхідність корпоративного влаштування 
суспільства. Можна сказати, що на новому етапі дискусій з модерним суспільством 
католицька церква намагалася відродити ідеали станового суспільства. Аргументація 
ставала все більш штучною, все більше віддалялася від очевидностей віри. Чим більше 
наростало значення колективних структур, тим сильнішою ставала криза соціального 
вчення, неможливість запропонувати ефективне бачення балансу між колективним та 
індивідуальним. Разом із тим, після Другої світової війни, коли постала необхідність 
відбудови суспільства, християнства демократія як ідеологічна течія, заснована на 
соціальному вченні церкви, довела власну ефективність. Завдяки християнським 
демократам вдалося відновити правову державу і розвивати культуру солідарності, на що 
вдалося спиралися у відбудові суспільства. Внаслідок трагічних подій Другої світової 
війни вчительство римського престолу звернулося до відстоювання прав людини як 
важливого постулату для збереження і розвитку суспільства під час нових радикальних 
викликів. Але повністю потенціал християнського соціального вчення розкрився завдяки 
творчості папи Іоанна XXIII і Другого Ватиканського собору.  

Головними засадами християнського соціального вчення стали доктрини про 
справедливість, солідарність, субсидарність та загальне благо як головні принципи та 
цінності для християнства у його діяльності в соціумі. Принцип справедливості 
передбачає перш за все те, що можливою є правова держава, яка, зокрема, забезпечує 
повноцінний захист прав людини. Слід сказати, що ряд богословів, серед яких були такі 
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впливові як Августин і номіналісти XIV століття, сумнівалися у можливості 
встановлення правової держави. На думку останніх люди занадто егоїстичні, а держава є 
лише інструментом експлуатації, і тому правова держава і суспільство загального блага є 
утопічними мріями. Знаменитим стало висловлювання Августина «Що є держава як не 
банда розбійників, яка захопила владу над суспільством?». Тома Аквінський вважав, що 
така песимістична оцінка людської природи перебільшує наслідки гріхопадіння та 
людський егоїзм. Правова держава і суспільство загального блага можливі, оскільки 
людина цілком здатна переносити здобуті на прикладі родини усвідомлення значення 
цінностей справедливості та загального блага на рівень існування всього соціуму. 
Можливість же подолання егоїзму на рівні родини здавалася Томі самоочевидною, так 
само як і природність перенесення соціальних механізмів з родина на рівень суспільства 
та держави. На основі правової справедливості стає можливою і справедливість соціальна 
(у термінах аристотелівсько-томістичної традиції – «розподільча справедливість»). 
Типовою помилкою багатьох націй стало прагнення до соціальної справедливості без 
розуміння необхідності як основи справедливості правової. Особливо соціальне вчення 
зупиняється на помилці ідеологів соціалізму та комунізму, які правову справедливість 
були готові принести у жертву справедливості соціальній. Між тим, без правової 
справедливості суспільство стає приреченим на деградацію, на кризу людяності, на 
формування тоталітаризму, при якому особистість завжди є засобом для досягненням 
цілей, а не метою соціального розвитку. Фундаментальною реальністю соціального 
порядку, яку покликана захищати правова держава є приватна власність. На основі 
розвитку приватної власності осіб та сімей можливе формування загального багатства, 
яке може бути в основі механізмів досягнення соціальної справедливості. Бажання 
суспільства без приватної власності суперечить людській природі, людським 
схильностям, є шляхом до втрати всіх різновидів справедливості та прав. 

Принцип солідарності підкреслює важливість взаємності у міжлюдських 
відносинах, оскільки не всі соціальні проблеми можуть бути вирішені на основі 
досягнення формальної справедливості. Роль солідарності зростає мірою того як 
суспільство ускладнюється, як усе нові виклики унеможливлюють механічне 
забезпечення адекватних реакцій суспільства на кризи та проблеми. Солідарність 
особливо важлива у періоди корінних соціальних трансформацій, наприклад, під час 
революцій. Солідарність дозволяє ефективно діяти сучасному громадянському 
суспільству, перетворює різноманітні соціальні колективи на спільноти, забезпечує 
ефективність соціальної моралі навіть у випадку браку правової регуляції. 

Принцип субсидарності передбачає, що природним для людини є намагання 
вирішити максимум проблем на рівні родини, місцевих громад, трудових колективів, 
церковних спільнот. І лише найскладніші проблеми мають бути віднесені до 
компетентності всього суспільства. Також цей принцип передбачає допомогу цілого 
суспільства малим спільнотам заради ефективного їх розвитку та повнішої реалізації 
особистості у її природному безпосередньому середовищі існування. 

Принцип загального блага передбачає, що особистість завжди має враховувати 
інтереси цілої родини, спільнот, до яких належить, цілої політичної нації та всього 
людства. Але робиться це тому, що принцип загального блага є принципом врахування 
прав кожної особистості на її вільних повноцінний розвиток. Таким чином, християнське 
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соціальне вчення не маніпулює принципом загального блага для перетворення 
особистості на інструмент цілого соціуму, але для повнішого захисту прав кожної 
особистості. 

Очевидно, що усі принципи соціального вчення є взаємопов’язаними, 
передбачають один одного, і фактично вказують на мета-цінність – людяність як таку, 
яка і проявляється у людській гідності кожного члена суспільства. 

При появі соціального вчення у кінці XIX століття головними цінностями 
виступали загальне благо та справедливість, і це було закономірним, оскільки 
суспільство бачилося як єдиний організм, який складається з органічних частин. 
Сьогодні більш важливою стала цінність солідарності, оскільки суспільство 
інтерпретується як результат міжособистих відносин, як комунікативна реальність, для 
якої органічний розвиток не є гарантованим, але має досягатися зусиллями особистостей. 
При цьому максимумом солідарності є любов, і остання стає головним мотивом для 
дотримання соціального правового порядку, визнання важливості загального блага, і 
навіть визнання пріоритету прав людини над егоїстичними мотивами. 

 У кінці XX століття католицизм висуває в якості центральної цінності соціального 
вчення істину. Це пов’язано з баченням загрози наростання релятивізму і нігілізму в 
сьогоднішньому соціумі, якому соціальне вчення покликане протистояти з позицій вищої 
правди про людину, її природу, гідність і покликання.  

При появі соціальні соціального вчення християнські принципи та цінності 
легітимізувалися через докази їх природності для людського суспільства, спільнот, 
родин, особистостей. З початком правління папи Іоанна XXIII така стратегія стає 
другорядною. На перший план висувається виправдання християнських цінностей як 
таких, що сприяють людському розвиткові. При цьому під розвитком мався на увазі як 
розвиток людства в цілому, так і окремих націй, спільнот і особистостей. Критерієм 
справжності розвитку спочатку було забезпечення цілісності та довершеності такого 
розвитку. Але з часом акцент змістився на повноту забезпечення розвитку особистості. 
Так чи інакше, але людський розвиток у християнському соціальному вченні – це 
поняття більш комплексне, ніж просто секулярний концепт прогресу.  

Поворот до виправдання прав людини та підтримки людського розвитку сприяв 
появі в 1960-ті роки «другої хвилі демократизації», коли відбувалися зміни у напрямку 
лібералізму в суспільствах з переважним впливом католицизму та виникненню «третьої 
хвилі демократії», пов’язаної з падінням соціалістичної системи. Підтримка прав людини 
дозволила виправдати поступову відмову від консервативної політики на міжнародній 
арені. Все це дозволило католицизму ввійти без суттєвих втрат у нову епоху 
постколоніального світу. Виступаючи як адвокат нових націй глобального Півдня та 
Сходу, католицизм у своєму соціальному вчення критикував сучасний капіталізм 
приблизно з тих же позицій, що і соціал-демократичний рух, і пропонував аналогічні 
заходи для подолання наслідків сучасної експлуатації через несправедливий розподіл на 
міжнародному ринку праці.  

Падіння соціалістичної системи породило великі надії у папи Івана Павла II на 
затребуваність саме соціального вчення церкви як пропозиції гуманістичної 
трансформації сучасного капіталізму. Видиму перемогу лібералізму, яку тоді проголосив 
Ф.Фукуяма, папа Іван Павло II вважав ілюзорною: занадто великою є множина криз, на 
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які ліберальна ідеологія не має ефективних відповідей. Християнський гуманізм 
соціального вчення цього папи ввібрав у себе кращі ідеї соціал-демократії як раз перед 
тим, коли соціал-демократичний рух підпав під вплив ідей постмодернізму. За цих умов 
християнське соціальне вчення з точки зору папи Івана Павла II залишилося останньою 
цілісною ідейною пропозицією для людства. 

Папа Бенедикт XVI поглибив інтуїції соціальної доктрини свого попередника та 
зробив соціальне вчення менш раціоналістичним та ідеологічним, надавши йому форми 
августинівського фідеїзму. А саме, суспільство потребує для власного розвитку значного 
впливу надприродної любові, оскільки звичайні мотиви перестали бути ефективними. 
Якщо пара Іван Павло II наголошував на необхідності досягнення суспільства любові у 
есхатологічній перспективі, то Бенедикт XVI доводив, що таке суспільство є необхідним 
вже сьогодні заради самого виживання людства. Так чи інакше, але суспільство любові – 
це конкретний соціальний ідеал, який є альтернативним проектом для розвитку 
глобалізації, коли б духовний аспект розвитку не лише б враховувався, але визнавався як 
провідний та визначальний для всіх сфер життя. Завдяки глобалізації усі стали жителями 
одного міста, є близькими один для одного, і щоб ця ситуація не привела до війни всіх 
проти всіх заради відстоювання егоїстичних інтересів, необхідною є безумовна любов до 
всіх як мотив політики та соціальної діяльності.  

Протестантське соціальне вчення є значно більш аморфним. Спільним для всіх 
протестантських богословів та церковних документів є бачення соціальної діяльності як 
частини реалізації місіонерського покликання християн. Таке бачення відповідає 
біблійним наративам про те, як мають діяти церковні громади. Також для всіх соціальних 
доктрин протестантських церков центральне місце займає тематика захисту релігійної 
свободи, що важливо для здійснення головної мети протестантських громад – 
місіонерської проповіді всім народам. Все це передбачає визначення за необхідне 
мінімізацію впливу держави на життя кожної особистості та кожної спільноти, 
максимальну активність релігійного та світського суспільства у здійсненні соціальної 
діяльності у кожному даному історією контексті. Така позиція є суголосною з ідеологією 
лібералізму. Для протестантизму став характерним явищем християнський реалізм як 
визнання необхідності творити максимально можливе у конкретних умовах добро та 
максимально протидіяти у реальних умовах сьогодення крайнім проявам зла. Можливе 
суспільство любові бачиться далеким есхатологічним ідеалом, але кожна конкретна 
християнська громада вже сьогодні покликана це майбутнє суспільство любові являти у 
своєму способі життя та діяльності. 

Православне соціальне вчення в основному наслідує ідеї католицької соціальної 
доктрини. Але при цьому бачення соціальної реальності є комунітаристським. Тобто, 
повноцінний розвиток особистості можливий виключно при її інтеграції у здорові 
церковні та світські спільноти. Для православ’я комунітаризм – це теорія суспільства як 
інституцій, які є ієрархічними єдностями спільнот, а гармонійний розвиток цих 
інституцій забезпечується через співпрацю двох найбільших із них – держави та церкви. 
При цьому держава втілює секулярний порядок, церква – релігійний, священний. Теорії 
необхідності співпраці держави та церкви у православних соціальних доктринах 
фактично є визнанням модерного розмежування світського і релігійного. Звичайно, що ці 
соціальні доктрини підкреслюють необхідність пріоритету цінностей релігійного порядку 
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та необхідність для держави визнавати особливе покликання церков. Але визнання 
секулярного порядку як автономного цілком самостійного головного соціального 
інституту вже є певною ознакою модернізації православ’я, бо у середньовіччя доктрина 
співпраці церкви та держави – це було вчення про взаємодію двох частин одного 
соціального організму. На початку XXI століття православне соціальне вчення стало 
ареною принципових дискусій між православними фундаменталістами та прибічниками 
відкритого православ’я. Фундаменталісти шукають можливостей для легітимізації 
залежності особистості від держави та спільнот. Особливо яскраво це проявилося у нових 
документах РПЦ, що стосуються необхідності обережно використовувати особисту 
свободу, виключно у межах пропонованих церковною та світської влади. Прибічники 
відкритого православ’я, навпаки, цінують більше за все свободу особистості, докладають 
зусиль для розвитку соціальної теорії як продовження православного персоналізму. 
Повага до прав і гідності кожної особистості приводить до визнання необхідності діалогу 
як способу ставлення до інших у релігійній та світській сферах. Натомість прибічники 
фундаменталізму вимагають діалогу виключно якщо мова йде про повагу їхніх прав за 
межами території їх панівного впливу. Прибічники відкритого православ’я, так само як у 
католики у 1965 році, прийшли до визнання прав кожної особистості незалежно від 
контекстів, осмислюють діалог універсальним способом існування для всіх спільнот, а 
діалогічність – як спосіб існування особистості. При цьому постулюється, що відкрите 
діалогічне спілкування у суспільстві є похідним від спілкування людини з Богом. Всяке 
людське спілкування та всяка спільнота мають своєю парадигмою спілкування Осіб у 
Трійці, а тому відкритість до іншого має бути абсолютною та безумовною етичною 
установкою. Так чи інакше, але все соціальне православне вчення сповнене прагнень до 
суспільства любові. У фундаменталістів ці прагнення набувають форми пропозиції 
утопічного ідеального устрою соціуму та соціальних відносин. Утопічний ідеал 
нав’язується вірним та пропонується світському середовищу, і заради можливої 
реалізації утопії проповідуються переваги відмови від свободи особистості. Відкрите 
православ’я ідеал суспільства любові розуміє як етичний заклик до прийняття іншого 
таким, як він є. Також речники відкритого православ’я оберігають свободу всіх та 
кожного, оскільки лише вільна особистість може дійсно любити, а не лише створювати 
видимість любові.  

Висновки. Християнське соціальне вчення нагодилося як проект реформації 
капіталізму, спрямований на врахування принципів та цінностей загального блага, 
справедливості та солідарності, задля збереження суспільства від експериментів із 
соціальними устроєм, що суперечив б людській природі. Поступово також було 
усвідомлено важливість цінностей субсидарності та істини. Загальне благо починає 
тлумачитися як умови для повноти розвитку кожної особистості. А бажаний соціальний 
устрій починає розумітися як суспільство любові, де панує етичне ставлення до кожного 
та любов стає додатковим мотивом для реалізації справедливості, солідарності, 
субсидарності та дотримання істини. Протестантські соціальні доктрини спрямовані на 
практичну допомогу ближньому як частину виконання місіонерського покликання 
християн, на захист прав і свобод усіх заради постійного збереження релігійної свободи. 
Православні соціальні доктрини зосереджені на досягненні гармонійного розвитку цілого 
суспільства. Таким розвиток мислиться фундаменталістами як можливий через жертву 
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свободою особистості. Прибічники відкритого православ’я гармонійний розвиток цілого 
суспільства вважають досяжним лише при повазі до свободи кожної особистості та 
підтриманні діалогічності як способу існування людства.  
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ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ТЕОЛОГІЇ:  

ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ 
 
У статті аналізуються межі предметного поля теології, теоретичні та 

історичні можливість застосування концепту теології за межами монотеїстичних 
релігій та варіанти застосування концепту теології за межами релігії. Автором 
виявлено, що богословське бачення теології монополізує місію створення теології лише 
за християнством, або ширше біблійними релігіями. Натомість автор відстоює 
релігієзнавчий підхід за яким теологія є універсальним феноменом, який виникає, коли 
релігія намагається осмислити себе, ідентифікувати свій образ в багатоманітності 
інших вірувань, віднайти свою сутність. У широкому сенсі, теологічним можна 
вважати будь яке відношення людини до абсолютного буття, таке мислення, яке 
базується на метафізичних припущеннях, що передбачають божественне буття, 
духовний/вічний вимір існування.  

Ключові слова: богослов’я, одкровення, наратив, природна теологія, теологія 
одкровення, містична теологія. 

 
Христокин Г.В. Предметное поле теологии: философско-религиоведческий 

анализ. В статье анализируются границы предметного поля теологии, теоретические и 
исторические возможности применения концепта теологии вне монотеистических 
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религий и варианты применения концепта теологии вне религиозного дискурса. Автором 
выявлено, что богословское видение теологии монополизирует миссию создания 
теологии только за христианством, или шире библейскими религиями. Автор 
отстаивает ексклюзивный религиоведческих подход согласно которому теология 
является универсальным феноменом, который возникает, когда религия пытается 
осмыслить себя, идентифицировать свой образ в многообразии других верований, найти 
свою сущность в культуре. В широком смысле, теологическим можно считать всякое 
отношение человека к абсолютному бытию, такое мышление, которое базируется на 
метафизических предположениях, предусматривающих божественное бытие, духовное 
и вечное измерение существования человеческого бытия. 

Ключевые слова: богословие, откровение, нарратив, естественная теология, 
теология откровения, мистическая теология 

 
Khrystokin H. Subject field of theology: philosophical and religious analysis. The 

article analyzes the boundaries of the subject field of theology, theoretical and historical 
possibilities of applying the concept of theology outside of monotheistic religions and options 
for applying the concept of theology outside of religion. The author found that the theological 
vision of theology monopolizes the mission of creating theology only for Christianity, or more 
broadly biblical religions. Instead, the author defends the religious approach according to 
which theology is a universal phenomenon that arises when religion tries to comprehend itself, 
to identify its image in the diversity of other beliefs, to find its essence. In a broad sense, 
theological can be considered any relation of man to absolute being, such thinking, which is 
based on metaphysical assumptions that presuppose divine being, the spiritual / eternal 
dimension of existence. 

Keywords: theology, revelation, narrative, natural theology, revelation theology, 
mystical theology. 

 
Актуальність та постановка проблеми. Як в теології так і в релігієзнавстві 

залишається відкритим питання про межі предметного поля теології, про статус теології 
за межами монотеїстичних релігій, можливість застосування концепту теології за 
межами релігії. Чи є теологія явищем суто інклюзивним, європейським, чи вона може 
набути універсального виміру? Така поставка питання обумовлена пошуком місця 
теології в сучасній культурі, що перебуває під впливом постмодерних трансформацій. 
Відповіді на ці питання варто шукати не лише в компаративному аналізі проявів теології 
в різних релігіях, але, перш за все, у спробі віднайти її універсальну сутність, внутрішню 
структуру та культурні форми з метою виявити їх в релігійних явищах та за її межами. 
Важливим є питання про взаємодію в релігіях теології з релігійною риторикою різних 
ґатунків та релігійною філософією, як різними формами релігійного дискурсу. Лише 
цілісно проаналізувавши прояви теології ми зможемо ідентифікувати теологію як 
універсальне явище культури. 

Ступінь розробки. До вивчення теології та її історичних рецепцій зверталися С. 
Аверінцев, Є. Анікеєва, О. Горкуша, О. Давидов, Ю. Кімелєв, А. Колодний, О. Красніков, 
Ф. Овсієнко, Є. Торчінов, Г. Христокін, Ю. Чорноморець, В. Шохін. Поширеним в 
поясненні сутності та структури теології є богословський підхід, який стверджує що вона 
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можлива лише при наявності релігійного одкровення і є його раціональним осмисленням 
людиною. Неначе вона можлива лише в релігіях «Божого Одкровення» – юдаїзмі, 
християнстві, ісламі, бахаїзмі, а ще більш спеціально, теологія можлива лише в 
християнстві, тоді як в інших релігіях її не може бути [1, с. 434]. Подібний погляд 
зумовлений християноцентричним підходом, що встановлює унікальність теології як 
«слова людини про Слово Боже» і знаходить свої витоки в середині біблійного наративу. 
Своєї крайності зазначений підхід набуває в творчості сучасного православного теолога 
О. Давидова, який наполягає на інклюзивності теології як суто християнського явища. 
Він зазначає, що теологія можлива лише як концепт, що передбачає ідею створення світу 
з нічого та абсолютну трансцендентність Бога. Більш того, теологія можлива лише тоді, 
коли вона приймає за основу принцип аналогії між Богом та світом, який визначає їх 
кардинальну різницю, відмінність за своїм буттям, але й подібність, аналогічність між 
ними [4]. В такому вигляді християнський інклюзивізм досягає свого максимуму, він 
монополізує місію створення теології лише за християнством.  

Альтернативним виступає релігієзнавчий підхід за яким теологія є універсальним 
релігійним феноменом, який виникає, коли релігія намагається осмислити себе, 
ідентифікувати в багатоманітності інших вірувань, віднайти свою сутність. Такий погляд 
виявляє присутність елементів теології не лише в монотеїстичних релігіях, але й взагалі у 
будь яких формах мислення та самоосмислення різних релігій. Як зазначає В. Шохін, 
теологія «з точки зору культурного a priori – це теоретична рефлексія релігійної 
свідомості, об’єктами якої є головні складові існування релігійного індивіда і тієї 
релігійної спільноти, якій він належить» [25, с. 19]. Подібне визначення теології 
приводить Ю. Кімелєв: «Теологія є причетний, чи залучений, систематизований 
теоретичний роздум про зміст і характер релігійної віри» [11, с. 323]. Таким чином, в 
широкому сенсі, теологічним можна вважати будь яке відношення людини до 
абсолютного буття, таке мислення, яке базується на метафізичних припущеннях, що 
передбачають божественне буття, духовний/вічний вимір існування, хоча в своєму 
розвиненому вигляді теологія є ідеалістичною спекуляцією та метафізикою, і в цьому 
вона справді схожа на філософію [1, с. 437]. 

Метою і завданням нашого дослідження буде розглянути можливі аргументи на 
користь позиції, що розширює предметне поле теології за межі християнства та 
теїстичних релігій. Окремою дискусійною проблемою є питання про можливість 
віднайти ознаки теології за межами релігії. Для цього нам необхідно здійснити 
методологічний аналіз класифікацій теологічного дискурсу, виявити її інваріантні форми 
і здійснити перевірку цих форм на матеріалі історичних релігій світу. 

Методологія. Звісно, що прийняття тези про універсалізм теології є досить 
сміливим кроком для релігієзнавця, не говорячи вже про богослова. Вже згадуваний нами 
В. Шохін, критично оцінює можливість бачити теологію за конфесійними межами, ба 
навіть теїстичними релігіями [25, с. 33]. Ми свідомі цього, усвідомлюємо методологічні 
проблеми, що виникають на цьому шляху. Для їх вирішення, на нашу думку, може бути 
застосована методологія порівняльної теології, як вона постає у Клуні та Фредеріксона. 
Так само, можливість широкого погляду на предметне поле теології відкриває сучасна 
християнська постметафізична теологія Д. Харта, Манусакіса тощо. Для них теологія є 
явищем більш широким ніж філософія, її джерелом і контекстом.  
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Виклад основного змісту дослідження.  
Важко заперечувати, що теологія є продуктом західної культури, яка пройшла 

довгий шлях розвитку в домодерні, модерні та постмодерні часи. Її витоками була 
біблійна традиція, яка визначила умовою релігійної мови одкровення, отримане від 
єдиного, персонального, розумного і вільного Творця, який не лише творить світ, але й 
опікується спасінням людства, посилаючи обраному народу Закон, пророків, Месію, 
священне Писання. Такий погляд сформувався у близькосхідній культурі, тоді як сам 
концепт «теології» має грецьке походження і зустрічається вперше у власному сенсі в 
Арістотеля, який розглядає теологію як першу філософію, науку про вище суще, 
Першопричину світу. Саме синтез цих культур, який називають еллінізмом, і створив 
передумови для формування християнського концепту теології. Культура Близького 
Сходу – дала ідею персонального Творця, який шукає зустрічі з людиною в релігійному 
одкровенні, а грецька культура – ідею Логосу та відповідну філософію, що ставила 
Першопричину предметом свого раціонального дослідження. В християнстві подібний 
синтез набув максимальної повноти і розвитку. Ототожнення одкровення з Логосом, і  
його уособлення з особистістю Ісуса Христа, стало наступним кроком розвитку концепту 
теології. В подальшому формування теології відбувалося під впливом античності як 
філософський процес, коли християнська думка, починаючи від Орігена і до Максима 
Сповідника, переосмислила основні філософські парадигми еллінізму і засвоїла 
структурний поділ на теорію, праксис та містерію, які складають самий широкий тео-
філософський синтез доби патристики [6; 20]. Патристична тео-філософія як східно-
християнський неоплатонізм, мала свою складну структуру та методологію [20]. У 
схоластиці теологія вперше інституційно оформилася як університетська дисципліна, 
усвідомила свою відмінність від філософії, стала будуватися за взірцем науки. У Фоми 
Аквінського вчення про три форми теології набувають свого класичного вигляду: 
природна теологія в дослідженні Бога спирається на розум; теологія одкровення має 
опору у вірі та авторитетах Біблії й церкви; містична теологія посилається на релігійний 
досвід святих [18; 20, с. 186-190]. В неосхоластиці теологія набуває повної автономії і 
будується за моделлю науки, що має власний предмет, структуру та методи. Нарешті, 
модерна доба породжує метафізику, як вищу науку про абсолютне буття, основою якої 
стає онто-теологія.  

Кардинальне розмивання суті і класичної структури теології, відбулося в ХХ 
столітті, після критики М. Хайдеггером метафізики як онто-теології, подолання якої він 
бачить на шляху зміни статусу теології – визнання її наукою про суще. Ця досить 
суперечлива теза була підтримана подальшою постмодерністською критикою, коли 
відбувається інтенсивний процес пошуку постметафізичної теології,  через чисельні 
деконструкції теології, віднайдення нових її методологій в феноменології та 
герменевтиці, і відродженні теології як оновленої  метафізики після метафізики [12]. 
Можна лише погодитися з тим, що усі спроби відмежувати теологію від метафізики є 
проблемними тому, що метафізика – це не просто західний тоталітарний проект, вона є 
невід’ємною основою релігійного та й людського пізнання загалом. Метафізичним є будь 
яке мислення, яке робить межові світоглядні узагальнення, коли відбувається оперування 
універсаліями, без яких неможливі ні філософія, ні теологія [14, с. 7-154]. Тобто, 
боротися з негативами метафізики в теології можливо і навіть корисно, але створити 
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абсолютно неметафізичну теологію неможливо. Тому, що в основі будь якої релігії та 
теології можна виявити метафізичні припущення й способи мислення, без яких ні релігія, 
ні теологія неможливі. Боротьба з метафізикою як онто-теологією суттєво вплинула на 
розмивання теології як інклюзивного проекту. На сьогодні вона постає універсальним 
способом мислення, загальним феноменом сучасної культури. Доказом є активне 
використання цього терміну не лише в його традиційному значенні, але й стосовно не 
християнських релігійних концепцій, а часом і до нерелігійних вчень загалом. Теологія в 
постмодерному дискурсі постає в самому широкому сенсі не як наука чи релігійна 
концепція, а як наративне мислення, роздуми навколо абсолютного, зусилля у створені 
сучасної теології без метафізики, або постмодерна риторика подолання символічного, 
пошуку Бога після смерті Бога. Отож, теологія є продуктом тривалої еволюції західної 
культури, і в тих культурах, які не зазнали її впливу та не створили власних 
інституційних передумов, формування теології як автономного явища культури 
самостійно не відбувалося, а якщо і починалося, то в результаті пізнішого впливу. 

То чи варто шукати теологію за межами західного світу? Якою ж має бути концепт 
теології, щоб виявити його в різних релігіях? Ми переконані, що теологія не обмежується 
лише західним світом, тому маємо запропонувати таку уявну структуру і універсальні 
форми теології, які присутні в самих різних релігіях. Структурно теологія може бути 
однорівневою – природною теологією розуму, в якій осягнення абсолютної реальності 
здійснюється переважно засобами мислення, або інтелектуальної інтуїції. Теологія, 
також, може бути дворівневою, коли в її складі поєднуються розум і віра, або віра/розум 
та містичний досвід. Нарешті в своєму класичному виразі, реалізованому в християнстві, 
теологія є трирівневою – вона містить розгорнуті раціональний, фідеїстичний та 
містичний дискурси. Відповідно варто розрізняти: теологію як автономний теїстичний 
феномен, властивий європейській культурі; доктринально-теологічний релігійний 
дискурс, характерний для різних релігій; філософський дискурс теологічного типу, який 
властивий окремим світовим філософіям; містико-теологічний дискурс. 

Щоб визначити теологію в контексті інших форм релігійного дискурсу, ми маємо 
означити її взаємини з релігійною філософією. Ми виходимо з тези, що принаймні 
філософська теологія є варіацією і формою релігійної філософії, принаймні на практиці 
їх важко розрізнити. Якщо теологія теоретично розвивається і ускладняється, то, 
переважно, за рахунок філософії. І чим більш розвинена релігійна філософія, тим більш 
сформованою буде теологія. В цьому сенсі філософська теологія і є модифікацією 
релігійної філософії. По суті, теологія це догматизована релігійна філософія, або 
філософія, що остаточно визначилася щодо істини [23]. 

Щоб подолати модерний проект теології, не впадаючи у крайнощі 
постмодерністського наративу, вважаємо важливим і перспективним припущення 
існування «культурних форм теології», які виникають в результаті інтеграції релігійного 
мислення з певною духовною сферою культури, коли утворюється цілісний мовно-
смисловий дискурс, що становить оригінальну форму буття теологічного знання. Синтез 
з певними культурними мовами й обумовив багатоманітність типологічних форм 
теології: моральної, художньо-символічної, наративної, філософської, наукової, 
політичної, містичної тощо. Таким чином, теологія є універсальним метадискурсом 
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здатним адаптуватися до історичних форм буття культури і виявити універсальну для 
всіх культур та релігій типологію теологій [19].  

Таким чином, наша теза полягає в тому, що говорячи про теологію варто 
розрізняти різні її модифікації і форми: теологію як теїстичний феномен в спеціальному, 
інклюзивному сенсі; теологію як теоретичний вираз релігійного дискурсу віри; теологію 
як різновид філософського дискурсу; теологію як містичний дискурс; а також теологію в 
її культурних модифікаціях. Єдиного вигляду теологія не має, вона завжди неповторна у 
своїх історичних вимірах, але має схожі форми, які, в різних комбінаціях, повторюються 
в релігіях світу.  

Для ілюстрації наведених аргументів коротко звернімося до історичних прикладів, 
які дозволять нам підтвердити гіпотези про універсалізм та багатоманітність форм 
теологічного знання? Ісламська теологія найбільш нагадує потрійний поділ теології. 
Поняття «калам» має декілька значень, близьких до релігійної філософії/філософської 
теології: судження на релігійно-філософську тему; релігійна спекуляція, що тлумачить 
доктрину; раціональна теологія. Найбільш відомими формами каламу були ісламський 
періпатетизм (фальсафа), що об’єднував Арістотеля з неоплатоніками (Аль-Кинди, Аль-
Фараби, Ибн Сина, Ибн Туфайл, Ибн Рушд), а також вчення мутазилітів (Васил ібн Ата, 
Амр ібн Убайд), які першими створили раціональну апологетику в ісламі [10, с. 28-129]. 
Догматична теологія ісламу  базується на основі доктринальних положень (акіда), 
тлумачень Корану (тафсір) та слідування авторитетам (таклід) [10, с. 222; 232-234]. 
Містична теологія була найбільш розроблена суфіями (Джабір ібн Хайян, Абу Хашим, 
аль-Хасан аль-Басрі, Рабах ібн Амр, Рабія аль-Адавія, ад-Дарані) [10, с. 225-231]. Загалом 
в ісламі, при відсутності єдиного бачення, теологічне знання представлене в самих 
різноманітних формах.  

Наявність теїстичних вчень в індійській традиції робить можливими 
інтерпретувати їх як теологічні. Веди для індусів є божественними одкровеннями, 
почутими від богів (шруті). Теологічними виступають релігійно-філософські вчення 
представників ішвара вади. Погляд на персонального Бога Ішвару – особистого 
Спасителя, характерний багатьом індійським релігійно-теїстичним вченням (йога, пізня 
ньяя і вайшешика, певні течії веданти та санк’ї, пізня міманса) [2]. У традиційному 
індуїзмі за чисельними богами приховується персональний і триєдиний Господь (Брахма, 
Шива, Вішну). Він дарує одкровення людям через свої чисельні втілення (аватари) 
Крішни, Рами, які відкривають знання про визволення (крішнаїзм, вайшнавізм). Загалом, 
індійська культура насичена поемами релігійного ґатунку, релігійно-філософськими і 
містичними вченнями, які є теологічними як по суті, так і по формі.  

Що ж до античності, яка й породила концепт теології, то в платонізмі та 
неоплатонізмі ми зустрічаємо, хоча й не персональну, але ідею єдиного Божества. 
Теологія в античності виникає у Арістотеля, як вища стадія філософії, і це відкрило 
перспективу для універсалізації теології як філософського вчення. Не лише філософські 
трактати Плотіна і Прокла, але й трактати стоїків, неопіфагорейців є філософськими 
теологіями елліністичної доби. Домінування філософської теології спрямованої на 
споглядання вищої духовної реальності та Причину світу можна простежити протягом 
усієї історії європейської метафізики від Піфагора і Парменіда до Г. Гегеля, Й. Шеллінга, 
С. Франка тощо. 
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До теологічних ми можемо віднести чисельні містичні вчення в різних культурах. 
Філософії пізніх неоплатоників Ямвліха, Сіріана можна розглядати прикладами 
містичної теології, у них ми зустрічаємо теїстичну містику у формі вчення про 
екстатичне єднання з Єдиним, як вищу форму теології. Потім, під цим впливом, 
теїстичну містичну теологію розробляють християнські теологи Псевдо-Діонісій 
Ареопагіт, Максим Сповідник, Палама та західні християнські аскети й містики М. 
Екхарт, Я. Беме.  

Проблемним може видатися пошук теології в нетеїстичних релігійних доктринах. 
На нашу думку цілком виправдано говорити про нетеїстичну східну містико-філософську 
теологію. Мова йде про ті вчення і духовні практики, що визнають існування абсолютної 
реальності. Зокрема в конфуціанстві існувало вчення про вищу духовну реальність Небо, 
з якою мудрий мав перебувати в єдності через ритуал (лі). В даосизмі існувало містико-
філософське вчення про Дао, як вищий принцип буття і гармонію світу та мудрого. Так 
само в індійських релігійно-філософських вченнях нірішвари-вади, які заперечували 
персонального Бога, існувала розроблена релігійна філософія теологічного типу, яка 
визнавала в основі світу певний абсолютний метафізичний принцип (пустота, нірвана, 
джива, Пуруша, Атман), досягненню єдності з яким в містичній практиці має присвятити 
своє життя адепт (буддизм, джайнізм, міманса, рання санкх’я, вайшешика) [2].  В 
класичній Адвайта-Веданті та неоведантизмі існує розроблене пантеїстичне вчення про 
вище духовне буття Брахман та способи його містичного осягнення. Його цілком 
виправдано можна вважати теологічним [2]. Звісно, що східні нетеїстичні релігії не мали 
вчень про релігійне одкровення персонального Творця, але вони мали доктрину 
теологічного типу, яка поєднувала елементи індивідуального містичного досвіду й 
філософії. Хоча, серед християн робляться спроби віднайти в східних ученнях елементи 
одкровення [5]. 

Не менш проблемно виглядає визначення статусу релігійного дискурсу 
неконфесійної містики. Мова йде про теософію, антропософію, Кабалу та інші 
нетрадиційні містичних практики та учення. Усі окультно-теософські доктрини мають 
систематизовані містико-філософські уявлення про Божество, яке можна пізнати за 
допомогою містичної інтуїції [9]. При усіх зауваженнях, вони визнають межу між 
сакральним та профаним буттям, тому і вони можуть бути віднесені до різновиду 
містичних теологій. 

Зовсім по особливому виглядає питання про пошук теології в явищах магії, 
спіритизму, духобачення, ясновидіння, окультизму, тощо. Тут ми вступаємо у справді 
проблемну зону, де світоглядні переконання дослідника визначають його наукові 
погляди. Ми не претендуємо на те, щоб віднести дискурс цих феноменів до розряду 
теологічних вчень, але маємо відзначити, що їхні уявлення про невидиму та видиму 
реальність, духовне та матеріальне буття, істинну та не істинну дійсність, мають 
метафізичне підґрунтя, що дає певні підстави для такого кроку. Вагомим аргументом тут 
є творчість Ямвліха, який вважав теургію вищим проявом містичної теології, а Мартінес 
де Паскуаліс та Папюс за допомогою магії намагалися зв’язатися з іншим світом. Тим 
самим і в цих феноменах зберігаються формальні підстави для визнання їх теологічними, 
але остаточне рішення приймається самим дослідником. Можливо вихід в констатації 
квазі/пара релігійності цих феноменів, а значить і їх квазі/пара теологічності. 
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На початку ХХ ст., в часи пізнього модерну, виникає думка, що поряд з 
релігійними існують квазірелігійні явища, які підлягають теологічним інтерпретаціям [8]. 
М. Бердяєв, І. Вах, П. Тілліх відносили політичні ідеології націоналізму, комунізму, 
лібералізму до своєрідних політичних релігій. Вони не мають трансцендентного виміру, 
але, подібно до релігій, абсолютизують свої ідеї, встановлюють недоторкані авторитети, 
визначають апріорні істини, поставляють культ вождів, імперій та націй, нав’язують 
поклоніння ідеям та носіям вищої істини, есхатологізують «світле майбутнє», тим самим 
фактично сакралізують свої знання, долучення до яких уподібнюється духовному 
відродженню і пробудженню. Доктрина і практика таких ідеологій схожа на релігійну, 
хоча не виконує традиційно релігійних завдань – спасіння від гріху, досягнення святості 
та єдності з Богом [3]. Відповідно такі політичні квазірелігійні доктрини розробляють 
власну політичну квазітеологію, яку мають досліджувати не лише історики, політологи, 
культурологи, але й релігієзнавці. Останніх цікавить в політичних ідеологіях їх 
квазірелігійний аспект. В цьому сенсі націоналізм, комунізм мають власну квазітеологію 
– систему незмінних віровчень, доктринальних положень, практичних істин, 
обов’язкових для сповідування та виконання.  

Тоді які ж феномени і дискурси не є теологічними? Ще до недавнього до теології 
не можна було віднести науку, критичну та антиметафізичну філософію. Різновидами 
нетеологічних дискурсів були ті, що заперечують абсолютну реальність, не 
встановлюють певних культів та ритуалів для поклоніння ідеям чи вождям, або 
обмежують пізнання лише самоспогляданням, принципово релятивізуючи мову і 
дискурс, як антиподи істинного знання [13].  

В добу постмодерну еволюція значень теології не припиняється. В світлі критики 
постметафізики межа між теологією та не теологією зникає, розмивають критерії, 
категорії змінюють своє значення, з’являються назви, саме звучання яких вважалося 
парадоксальним, якщо не абсурдним. Щось подібне відбувається, коли А. Бадью та С. 
Жижек дискутують про кращий варіант матеріалістичної теології. Для Бадью вихід з 
тотальності старого порядку полягає в події Воскресіння, яка є справжнім звільненням, а 
для Жижека, який намагається побудувати теологію без ідеології, приводом стає подія 
смерті Ісуса Христа, над якою він здійснює риторичні маніпуляції, доводячи, що смерть 
випадає із символічного ряду подій і тим самим є запорукою свободи, що тотожна ніщо 
[Жижек 2009; Скородумов 2017]. При цьому обидва автори створюють теологію без 
трансцендентного, без сакрального та навіть без символічного.  

Але якщо ми включаємо до змісту поняття теологія не лише релігійні, але й 
квазірелігійні вчення, тоді чому маємо зберегти саме поняття теології – вчення про Теос? 
Справді яким універсальним терміном краще оперувати? На нашу думку предметним і 
загальновживаним терміном для опису знання, що претендує на абсолютний статус 
залишається концепт «теологія». Так само як ми називаємо філософією не лише явища 
пов’язані з пошуком мудрості, як ми відносимо до науки не лише будь яку 
концептуалізацію ідей, так і з теологічними. В домодерному вимірі теологічними ми 
маємо називати вчення про Бога, уявлення, зміст яких охоплює граничні, метафізичні 
предмети духовного буття; в модерному - теологічними стають дискурси з претензією на 
абсолютну реальність та істину, утвердження вищої духовності людини, постулювання 
вічних принципів буття світу та сакральних наративів, визнання незмінних й 
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авторитарних ідей та ритуалів, які людина абсолютизує та здійснює їм поклоніння; а в 
постмодерно-постсекулярному часі до теології долучаються дискурси, що долають 
метафізику, а разом з нею ідеологію, що встановлює диктатуру символічного, і мислять 
Бога після смерті Бога. Як бачимо термін теологія настільки став універсальним, що його 
практично повсюдно використовують для позначення дискурсів самого різного типу, як в 
релігійній так і в нерелігійній сферах.  

Таким чином, за тривалий час розвитку людського мислення теологія набувала 
самих різних культурно-історичних форм. Вона довгий час була раціональною формою 
релігійного світобачення, і саме ця форма теології утвердилася як її основна і для 
багатьох єдина. Але такий погляд історично обмежений, адже редукує граничне 
мислення до мислення сакрального, а пізнання священного буття редукує до релігійного 
мислення про Бога,  а воно, в свою чергу, звужується до віровчення певної релігійної 
конфесії. Таким чином в основу стереотипного бачення теології, переважно прийнятого 
на Заході, покладається редукціонізм, що постійно звужує її зміст. Але якщо ми 
поглянемо на релігійне мислення Китаю, Індії чи сучасності, то не зможемо однозначно 
застосувати прийняті на Заході концепти до вчень буддизму, індуїзму, сучасних форм 
неоіндуїзму, необуддизму, теософії тощо. На нашу думку в межі теологічного мислення 
потрапляють як ортодоксальні, так і неортодоксальні форми мислення, як екзотеричні 
так і езотеричні, як власне релігійно-церковні так і релігійно-міфологічні, релігійно-
містичні, як релігійні так і квазірелігійні способи і форми осмислення духовної 
реальності. Усі вони є різновидами дискурсу, що може набувати 
теологічного/квазітеологічного змісту і характеру.  

Висновок. Теологія є глобальним метадискурсом, універсальним культурним 
явищем, подібним філософії, яке осмислює абсолютизовану реальність, граничне буття 
чи фундаментально-метафізичні принципи існування світу й людини. Але на відміну від 
релігійної філософії, теологічні знання мають прямий практичний сенс і втілення в 
духовних практика, обрядах та ритуалах, вони більш догматизовані та інституалізовані. 
Загалом теологія здійснює систематичне осмислення можливостей перетворення людини 
на духовних засадах, створює систему вчень про теоретичні та практичні шляхи 
осягнення абсолютного та втілення його в життя. Виходячи з такого широкого розуміння 
теології її присутність можна виявити в самих різних, переважно релігійних традиціях, де 
вона набуває багатоманітних культурних форм і вимірів. Але буття теології можливе і за 
межами релігій, сакральних сфер у філософії, неконфесійній містиці, поезії, літературі та 
мистецтві. Все це дає підстави бачити теологію як унікальний світовий феномен, що 
активно взаємодіє з іншими формами культури.  
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ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ КУЛЬТУРИ 

 
 У найширшому значенні поняття «модернізація» означає «оновлення», 
«покращення», «доведення чогось до сучасного стану», при чому «сучасність» 
трактується як об'єктивно краща в порівнянні з попередніми історичними періодами. 
Загалом, прийнято розрізняти три парадигми соціокультурної модернізації (в 
залежності від того, що вбачається ключовим інструментом для просування 
модернізаційного процесу), а саме: економічну, політичну та «латентно культурну». У 
запропонованій статті аналізується програма соціокультурної модернізації, що 
спирається на засоби економічного стимулювання, автором якої був американський 
мислитель та політичний діяч Уолт Вітмен Ростоу. В економіко-управлінському 
контексті модернізація пов’язується з індустріалізмом, формуванням підприємницької 
культури та високими споживчими запитами. Кінцевий продукт ефективної 
модернізації – лібералізація світоглядних цінностей, тобто «оновлення» колективної 
ментальності. Новизна дослідження полягає у спробі здійснити аналіз як теоретичних 
аспектів економіко-модернізаційної програми, так і спроб її практичного застосування у 
В’єтнамі наприкінці 60-х років, а також з’ясування політичного та культурно-
світоглядного підґрунтя для здійснення соціокультурної модернізації, що не були 
враховані в економічній парадигмі. 
 Ключові слова: модернізація, етапи модернізаційної програми, колективна 
ментальність, передумови економічного зростання, культура масового споживання. 
 
 Осадча Л.В. Программа экономической модернизации и ее последствия для 
культуры. В самом широком значении, понятие «модернизация» обозначает 
«обновление», «улучшение», «осовременивание», при этом «современность» понимается 
как объективно лучшая по сравнению с предыдущими историческими периодами. 
Принято различать три парадигмы социокультурной модернизации (в зависимости от 
того, что определяется ключевым инструментом для продвижения модернизационного 
процесса), а именно: экономическую, политическую и «латентно культурную». В 
предлагаемой статье анализируется программа социокультурной модернизации, 
использующая средства экономического стимулирования, автором которой является 
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американский мыслитель и политический деятель Уолт Уитмен Ростоу.  В экономико-
управленческом контексте модернизация связана с индустриализмом, формированием 
предпринимательской культуры и высокими потребительскими запросами. Конечный 
продукт эффективной модернизации – либерализация мировоззренческих ценностей, то 
есть «обновление» коллективной ментальности. Новизна исследования заключается в  
попытке проанализировать как теоретические аспекты экономико-модернизационной 
программы, так и попыток ее практического воплощения во Вьетнаме в 60-х гг. ХХ века, 
а также определении политических и культурно-мировоззренческих предпосылок для 
реализации социокультурной модернизации, которые не были учтены в экономической 
парадигме.  
 Ключевые слова: модернизация, этапы модернизационной программы, 
коллективная ментальность, предпосылки экономического возрастания, культура 
массового потребления         
 
 Osadcha. L. Economic Modernization Program and Its Consequences for the Culture. 
In the widest sense notion modernization means “renewal”, “making something better”, 
“improving characteristics of the process or thing for actual conditions”, moreover these 
current conditions, nowadays life are considered better than any previous period of history. In 
general, it is common to distinguish three paradigms of socio-cultural modernization (it 
depends on what is seen as a key tool for promoting the modernization process), they are 
economic, political and "latently cultural" paradigms. In the proposed article we analyze the 
program of socio-cultural modernization that is based on means of economic incentives. Its 
authorship belongs to the American thinker and politician Walt Whitman Rostow. In the 
economic-managing context, the process of modernization is associated with industrialization, 
forming of entrepreneurship culture, and increasing demands of mass-consumption.    
 The resulting product of the effective modernization is the domination of liberal 
worldview values, i.e. “renewing” of collective mentality. The novelty of this exploration lies in 
the analyzing both the theoretical aspects of the economic program of the socio-cultural 
modernization and attempts to implement it in the practice of political management in Vietnam 
in the late 60-s of the XX century as well as to clarify the political and cultural aspects of socio-
cultural modernization that were not taken into account in the economic paradigm.   
 Key words: modernization, stages of the modernization program, collective mentality, 
preconditions for economic take-off, culture of mass-consumption 
 

  Модернізація в широкому значенні  слова означає «осучаснення», активне 
створення інновативної, прогресивної теперішності, актуалізація ідеалів майбутнього у 
сьогоденні. Якщо ХІХ століття метафорично називають «століттям історії», тобто 
періодом ревізіонізму минулого, то у ХХ столітті, коли були розроблені дослідницькі 
програми модернізації, спостерігалося зачарування незвіданим майбутнім: 
інтелектуально-літературним рушієм стають жанри утопії й антиутопії, а політико-
управлінським орієнтиром – соціальна футурологія та інженерія. З іншого боку, після 
розпаду біполярної світ-системи ХХ століття найпрогресивніші держави називаються 
«інновативними», а ті, котрі слідують їм навздогін, такими, що «модернізуються». Отож, 
контекст поняття зазнав суттєвих трансформацій на зламі тисячоліть і почасти 
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сприймається зараз не як «актуалізація духу часу», а як «наслідування», «копіювання», 
«подолання відставання».  

Буремне ХХ століття відзначилося інтенсифікацією міжкультурних контактів – 
через економічну конкуренцію колоніальної системи, військові конфлікти та подальший 
постколоніальний поділ світу на нові світ-системні структури. Ці три історичні тенденції 
отримали своє філософське обґрунтування у роботах теоретиків модернізації та 
девелопменталізму XX століття, де поняття «модернізація» отримало однозначне 
тактично-управлінське тлумачення. Дане явище трактувалося як заходи, впроваджувані 
суспільними елітами по удосконаленню якості функціонування соціокультурної системи.  

Загалом, як зміст поняття модернізація, так і розуміння суб’єкту модернізаційного 
впливу набували посутніх концептуальних трансформацій протягом зазначеного періоду. 
Тому доречно виділити три темпорально-хронологічні дослідницькі програми 
соціокультурного розвитку, що обумовлювали зміст дискурсу модернізації у ХХ столітті.  

Перша з них – теорія економічного зростання – характеризується акцентуацією 
економічного чинника у прогресивній перебудові соціально-політичних систем. Її 
характерними ознаками є методологічна полеміка з марксизмом та змагальність з 
країнами соціалістичного блоку, акцентуація ролі управлінських еліт, що ініціюють та 
впроваджують соціально-економічні інновації, суть яких зводиться до заміщення 
традиційної культури індустріальною.  Її чільними представниками були Девід   
Макклелланд, Волт Уітмен Ростоу, Шмуель Ейзенштад, Девід Аптер. Якщо першу фазу 
даної програми, що постулювала абсолютну значущість економічних заходів, можна 
назвати оптимістичною, то згодом, особливо після війни у В’єтнамі, здійснюється 
переоцінка господарчого чинника й зростає зацікавлення світоглядно-культурними 
передумовами модернізованих спільнот.  

Друга дослідницька програма – теорія політичного розвитку – була закцентована 
на владно-політичних заходах перебудови традиційних суспільств. У цьому контексті 
віховою стала робота Семюеля Гантінгтона «Політичний порядок у суспільствах, що 
змінюються». Культурологічний контекст роботи виявився у визнанні відмінностей 
світоглядних патернів міського та сільського населення, що складають бінарну систему 
національної культури. 

Третя дослідницька програма  – світ-системний аналіз –  відбиває колізії пізніших 
глобалізаційних процесів постбіполярного світу і розглядає модернізацію в широкому 
геополітичному контексті, переоцінюючи суб’єкт культури, девальвуючи поняття 
національної культури й пропонуючи натомість концепт культури, що твориться 
множинними спільнотами як носіями певного життєвого досвіду й ціннісних візій. 
Представниками даного напрямку є Іммануель Валлерстайн та Андре Гундер Франк.  

У даній статті ми зупинимося на аналізі першої – економічної – парадигми 
соціокультурної модернізації. Вона інтендувала модернізацію до економічних 
інструментів, бо постала на базі практичних потреб: відбувався післявоєнний 
перерозподіл геополітичних впливів.  Європейські колоніальні імперії – Франція, 
Голандія, Британія – були відчутно спустошені війною, щоб втримувати контроль над 
колоніями. Італія, Німеччина, Японія взагалі втратили на той час роль  впливових 
міжнародних гравців. На відміну від зруйнованої та задимленої після другої світової 
бійні Європи, США перетворились на світового кредитора, а отже й атлантичного 
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геополітичного лідера, що до 1949 року лишався монополістом ядерної зброї. І хоча з 
1950-тих по 1970-ті рр. на карті постали десятки незалежних держав, система 
міжнародних відносин  перетворилась із мультиполярної  на біполярну. СРСР, 
оголосивши майже монополію на перемогу в Другій світовій війні, суттєво збільшив свій 
вплив у центрі Євразії та над частиною Європи.  

Новостворені після процесу деколонізації  країни вже не мали абсолютного 
національного суверенітету, як це було притаманно європейським країнам XVIII століття 
– в часи розбудови ними власних національних держав. У ХХ столітті зовнішній 
геополітичний чинник невідворотно накладав відбиток на хід внутрішньополітичних 
процесів як деколонізованих, так і модерних національних держав. Біполярний світовий 
порядок складався з таких ідеологічних полюсів, як країни заходу (ліберальні 
капіталістичні держави), східний блок (соціалістично орієнтовані країни з  
централізованим політичним адмініструванням) та країни третього світу, за які змагалися 
гегемони геополітичних полюсів.  

Оскільки перед США як новим осередком західного світу постало завдання 
ідеологічного та ринкового узалежнення країн деколонізованого світу, саме там отримала 
нове життя й інституційне закріплення доктрина модернізації країн третього світу. Так, 
однією з найсистемніше опрацьованих є доктрина стадій економічного зростання, 
розроблена американським економістом Уолтом Вітменом Ростоу, професором 
Масачусетського університету, а згодом радником  президента Джона Кеннеді з питань 
національної безпеки.  

Приймаючи тезу Маркса про формаційну типологію національних економік,  У. В. 
Ростоу вбачав головним засобом ідеологічного ангажування нових країн – 
демонстрування їм переваг капіталістичного світу над їх власним феодально-
традиціоналістським ладом. А тому саме успішна індустріалізація традиційних 
суспільств засобами та технологіями, експортованими з першого світу,  розцінювалася 
американським теоретиком як культурно-ідеологічна та геополітична перемога Заходу. 
Швидке економічне зростання повинно було спричинити ключові культурно-світоглядні 
зрушення – розпад родинної общинності, індивідуалізацію, консьюмеризацію, 
світоглядний прагматизм. 

У. В. Ростоу була розроблена доктрина п’яти стадій економічного зростання: 1) 
традиційне суспільство (the traditional society), 2) передумови для зростання (preconditions 
for take-off), 3) власне зростання (the take-off), 4) наближення до зрілості (the drive to 
maturity), 5) період високого масового споживання (the age of high mass consumption).  

Традиційне суспільство, за У. В. Ростоу, це такий рівноважний стан 
соціокультурної системи, коли виробництво відтворюється в одних і тих же масштабах, 
бо обмежується аграрним сектором і ручним виробництвом, незначна еліта тримається за 
право монопольного володіння землею, соціальна структура тримається на традиційній 
владі й родовій общинності, а тому вертикальна соціальна мобільність є майже 
неможливою. Без «зовнішнього поштовху», яким є модернізація, на думку теоретика, 
природній стрибок із цієї системи є неможливим. Навіть у Європі така система 
соціального відтворення трималася аж до XVII століття, коли її баланс був порушений 
потребою освоювати Новий світ.  
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Передумовами для зростання як колись у Європі, так і в постколоніальних 
традиційних спільнотах, є невиробничі, навіть позаекономічні зрушення, а саме: 
подолання  світоглядного консерватизму, формування довіри до науки та її 
впровадження у виробництво, формування потужного соціального капіталу – прошарку 
соціальних інноваторів, які б впровадили у виробництво та були б здатними скористась 
новими технологічними розробками, розширюючи одночасно своє промислове 
представництво на національному та світовому ринках: «Технологічний розвиток 
вимагає, в першу чергу, змін у позаекономічному вимірі традиційного суспільства: 
готовність аграрного суспільства прийняти нові технології і скористатися з можливостей 
широкого ринкового обміну; наявності та свободи діяльності нової групи акторів – 
підприємців, і, передовсім, національний уряд має бути здатним не лише забезпечити 
умови для заохочення модернізації, але й  здатен взяти на себе відповідальність за 
плекання такого соціального капіталу, що зможе реалізувати відповідну торгівельну 
політику, а також розповсюджуватиме нові сільськогосподарські та промислові 
технології» [1, 5].  

Фаза активного економічного зростання передбачає політико-управлінську 
визначеність щодо національної «виробничої стежки» (producing path), тобто тієї галузі, 
що має специфічні й унікальні економічно-географічні та соціокультурні передумови для 
зростання. Так, У. Ростоу наполягає, що така спеціалізація викличе згодом оживлення чи 
й формування супутніх виробничих чи обслуговуючих галузей, а тому й зміцнення 
всього економічного організму. Слушність цієї тези він ілюструє історичними 
прикладами. Так, інвестування російським урядом у ХІХ столітті у залізничне 
транспортне сполучення посприяло супутньому розвитку таких прогресивних того часу 
галузей, як вугледобувна, залізоливарна та машинобудівна. У Швеції ж спостерігалася 
еволюція від сировинної лісорубної промисловості до виробничих – целюлозної та 
паперової, від рудодобування до сталеливарства. 

У фазі «наближення до зрілості» модернізація починає давати відчутні плоди. 
Зміцнілі виробничі галузі стають частиною світової економіки. Частка капіталу на 
постійне інвестування стабілізується на 10-20%, зростання доходів переганяє 
демографічне зростання, а тому підвищується рівень життя населення. Формується 
сервісний сектор економіки. 

Період високого масового споживання виводить на перше місце галузі, що 
покликані задовольняти масовий споживчий попит. Такою є економіка зрілого 
капіталізму, орієнтованого на запити індивідуалізованого споживача. Тут немає 
монополій, надприбутків, перерозподіл капіталу розконцентрований по всій соціальній 
системі. Старі еліти, які утримували як основний владний, так і земельний чи 
виробничий капітал, заміщені новим середнім класом – технологічними фахівцями, 
кваліфікованими працівниками, підприємцями, фахівцями з «культурного сектору». 
Держава зосереджується на задоволенні потреб свого населення, починає вести зважену, 
а не експансивну зовнішню політику.   

Модернізація, здійснювана за цією схемою, розцінюється як така, що робить 
неможливим ідеологічний вплив лівого спрямування. Соціалістична політична доктрина, 
на думку американського дослідника, вразлива тим, що вона зорієнтована на «логіку 
системи», тоді як «капіталістична модернізація» має за кінцеву мету – благо індивіда.  
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Уолт Вітмен Ростоу став «обличчям» теорії економічної модернізації. Його проект 
мав вирішити дві проблеми – посилити ліберальний полюс біполярної системи світу, 
посиливши систему світової безпеки, урізноманітнити світовий ринок пропозиціями з 
боку нових гравців – країн третього світу, ще й знаменником цієї економічно-
технологічної модернізації мало стати утвердження західних гуманістичних цінностей. 
На піку своєї академічної кар’єри У. В. Ростоу був залучений до реального політичного 
управління – став радником американського президента Джона Кеннеді з питань 
національної безпеки. Його теорія стадій економічного зростання почала 
імплементуватися на деколонізоване з-під влади Франції в'єтнамське суспільство. Ця 
країна, а згодом Південний В’єтнам, перетворилася, як відомо, на найгарячішу точку 
Холодної війни.  Виведення військ США з країни у 1973 році та захоплення її 
прокомуністичною владою Північного В’єтнаму стало травматичною сторінкою 
американської історії, тому теорія У. В. Ростоу, як і загалом дискурс модернізації 
втратили свої позиції в полі найактуальніший проблем суспільно-гуманітарних наук на 
наступні кілька десятиліть.  

В період дипломатичного заступництва США за Францію у боротьбі за 
збереження лідируючих геополітичних позицій останньої в Індокитаї за програмою 
Ростоу було здійснено спробу розхитати гомеостаз традиційного суспільства В'єтнаму з 
метою його подальшої незворотної індустріалізації. Однак саме культурологічним 
аспектом економічної програми індустріалізації, що передбачала зміну світоглядних 
фреймів традиційного суспільства та формування особливого прошарку підприємливих 
інноваторів, було знехтувано. Так, для прискорення урбанізації та руйнування зв’язків 
між членами традиційної розширеної сім’ї, що як соціальний інститут стала прихистком 
консервативних цінностей та світоглядного традиціоналізму, прем’єр-міністром Нго Дінь 
З’ємом здійснювалося примусове переселення молодих демографічних груп до міст та 
фактична їх «гетизація» там для унеможливлення повернення додому. Не враховувався 
релігійний світоглядний чинник: оскільки прем'єр, а згодом президент, походив із 
окатоличеної сім’ї, попередні покоління якої терпіли релігійні утиски, він реваншистськи 
наближав до влади теж католиків,  при тому що населення країни було переважно 
буддистським чи конфуціанським. Це посприяло формуванню партизанського руху 
спротиву політичним нововведенням та зближенню «буддистських партизанів» із 
комуністичним підпіллям Південного В’єтнаму.   Всі ці глибоко світоглядні та 
ідентифікаційні чинники перешкодили переходу В’єтнаму до другої фази 
модернізаційного проекту У. В. Ростоу – фази підготовки до злету, де мали закладатися 
підвалини нової інновативно-ліберальної суспільної еліти.  

Ще одним дискредитуючим чинником модернізаційної теорії зростання було 
виправдання її автором війни як каталізатора технічного прогресу. Хоча основна робота 
по обґрунтуванню доречності етапів економічної модернізації була написана В. У. 
Ростоу ще до початку активного американського втручання у В’єтнамську війну, однак 
йому закидали ідеологічну підготовку суспільства до її майбутнього розв’язання та 
обґрунтування через тезу, що війна «перезапускає» споживчі вимоги та формує нові 
виробничі моделі: «Війни тимчасово змінювали вигідні напрямки інвестування і 
призводили до дестабілізації попиту; вони нищили капітал; але часом і прискорювали 
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розвиток нових технологій, порівняно навіть з темпами економічного розвитку мирних 
часів, і зміщували політичні та соціальні засади, сприятливі для зростання» [1, 2]. 

Уолт Вітмен Ростоу визнавав першочергову значимість культурного чинника – 
світоглядних наративів спільноти, її традицій консолідації й стратифікації, однак ці 
характеристики занадто варіативні, й не піддаються чіткій доказовій верифікації. 
Культура може пізнатися лише «зсередини», методом «вживання», бо її ефективне ядро 
перебуває у сфері громадянського суспільства, його звичаєвих механізмів консолідації. 
Тому, на його думку, не варто недооцінювати адміністративний ресурс в процесі 
соціокультурної  модернізації: «Німеччина йшла своїм шляхом не лише зусиллями 
купецької верстви, а й завдяки німецьким націоналістам після 1848 року; і Японія – не 
завдяки купцям, а завдяки самураям з 1868 року; не лише російський середній клас, а й 
політична, військова еліта та державні службовці засвоїли суворий урок Кримської війни 
щодо того, чого вартує російська відсталість; не лише китайські купці, а й інтелектуали 
та молодші солдати прагнули ефективної модернізації на фоні довгого, турбулентного 
періоду опіумних воєн і Тайпінського повстання; роль Ататюрка в Туреччині та його 
мотивація – це більш показовий випадок, ніж, скажімо, значущість та інновативна роль 
британських нон-конформістів XVIII століття. Розвиток колоніальних територій це такий 
же випадок, що має і позитивні, й негативні наслідки зовнішнього панування, яке, 
зрештою, було подолане місцевою елітою, котра надавала питанню політичної 
незалежності першочергову пріоритетність» [1,  4].  

Якщо європейська модернізація тривала близько трьох століть, спираючись на 
власні соціальні, економічні та культурні ресурси, то інноваційні реформи у XX столітті, 
на думку У. В. Ростоу, можуть ефективно ініціюватись та впроваджуватись легітимним 
владним апаратом, почасти й під зовнішнім політичним тиском. Тому економічно-
інституційний шлях реформування є значно передбачуванішою стратегією 
соціокультурної модернізації, аніж органічне внутрішнє назрівання модернізаційних 
перспектив на базі культурних  наративів етнічних чи національних спільнот. 

Програма «етапів модернізації» також розроблялася ізраїльським дослідником 
Шмуелем Ейзенштадтом. У роботі «Традиції, зміни та сучасність» (1969) він визнав, що 
зриви модернізації у країнах третього світу, що довели неправомірність початкових 
гіпотез У. В. Ростоу, були спричинені ігноруванням ментальних особливостей спільнот, 
що модернізувалися під зовнішнім тиском. Оскільки культурні характеристики спільнот 
потребують включеного й тривалого дослідження, вони лише з серйозними обмовками та 
значними похибками можуть бути перекладені статистичною мовою цифр. Тому саме 
економіка розглядалася У. В. Ростоу як збагненний, осяжний і доказовий знаменник 
модернізаційних процесів. Однак, як виснував ізраїльсько-американський дослідник, 
втілення програми економічних етапів зростання не виправдало очікувань, оскільки 
реформи у сфері виробництва й ринкового обміну у країнах Азії не супроводжувались 
формуванням відповідних соціальних та політичних інститутів.  

Модернізація через індустріалізацію тільки зміцнила позиції східних деспотій та 
авторитарних режимів – у Китаї, СРСР, В’єтнамі, Північній Кореї, Бірмі, Пакистані, 
Індонезії. Головним прорахунком В. У. Ростоу, на думку Шмуеля Ейзенштадта, стало 
неврахування того, що економічна модернізація не пов’язана напряму з утвердженням 
ліберальних цінностей та демократії. 
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  Навіть у тих країнах, де старі владні еліти все ж лишилися при владі, утвердилось 
правило процедурної виборчої легітимності. Суспільна модернізація завжди вітається у 
таких сферах, як освіта, індустріалізація, розвиток села, бо вона втягує безліч розрізнених 
суспільних груп в єдине комунікативне поле. Однак останнє може продовжувати діяти на 
старих ціннісних і світоглядних засадах – ірраціональному авторитеті релігійних лідерів, 
патерналістських запитах на авторитарного лідера, колективістському конформізмі. За 
умов, коли економічна модернізація не проростає з органічних суспільних запитів, а 
здійснюється під зовнішнім тиском, її інституційний фундамент може так і не 
сформуватися.  

Під час «стимульованого» інновативного реформування етапи модернізації 
можуть не співпадати в часі, бо не сформувалися причини їх «аподиктичної» 
послідовності: «Всі економічні негаразди молодих держав, – за словами Шмуеля 
Ейзенштадта, – були обумовлені не стільки нерозвинутістю їх економічних систем чи  
виснаженням завдяки несприятливому зовнішньому втручанню, скільки невідповідністю 
між бажанням модернізуватися й інституційною нездатністю підтримувати економічне 
зростання, між нестримним розпадом традиційної системи й неможливістю віднайти 
порятунок в новій, модернізованій системі» [2].  

Відсутність підтримки ліберальних цінностей, відкат від демократії й повернення 
до авторитаризму здебільшого пов’язані не з відсутністю правової системи, зацікавлених 
груп інтересів чи комунікативних каналів. Молоді постколоніальні держави постраждали 
через брак навиків інкорпорування, солідаризації й низького рівня соціальної довіри, 
пов’язаної з травматичним досвідом іноземного владного представництва: «В 
комунікативній структурі суспільств, що модернізуються, зазвичай відсутні так звані 
«комунікаційні медіатори» чи «брокери», які б пов’язували різнорівневе спілкування… 
Або ж не спостерігається злагоди між «творцями солідарності» та інструментально 
орієнтованими лідерами» [2]. Останні намагаються втриматись на інституційній верхівці, 
блокуючи ротаційні соціальні ліфти. Громадянська сфера починає кардинально не 
співпадати з владним дискурсом. Брак порозуміння, комунікації й взаємодії, 
неспроможність спільнот інституційно закріпити нові рівні солідарності  призводять до 
ще глибшої концентрації влади в руках старих еліт, поглиблюючи централізацію й 
подальшу авторитаризацію влади.   

Маркером низько солідаризованих  спільнот є те, що влада вдається то до репресій 
(замість вчасного реагування на громадські запити й потреби), то до широких поступок і 
щедрої дотаційної соціальної політики (яка не відповідає рівню економічного розвитку 
країни). Модернізація, варто узагальнити, передбачає паралельний економічному 
соціокультурний розвиток.  

Отож, Шмуель Ейзенштад доповнив первинну теорію економічної модернізації 
Уолта Вітмена Ростоу аргументами на користь системності цього процесу, оскільки без 
органічної соціокультурної інтенції щодо змін аксіологічного поля традиційної культури 
на користь цінностей самовираження, консолідації й довіри (що є ментальнісними 
маркерами спільноти) ефективне соціально-політичне будівництво є неможливим. 
Первинний модернізаційний імпульс, що зачіпає процеси освіти, індустріалізації та 
урбанізації, на рівні соціально-інституційному часто зазнає поразок. Освічені й більш 
критичні громадяни стають здатними виражати свою незгоду, однак їм часто бракує 
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навику для ефективного агрегування й політичного представництва своїх інтересів, бо 
довіра й солідарність є виразниками вже не правової обізнаності, а глибинних культурно-
світоглядних засад, динаміка яких є значно інерційнішою, ніж соціально-інституційні та 
політичні настанови. Врешті, саме зростання рівня консолідованості спільноти є 
головним показником її успішної модернізації, іншими словами, зміна культурних 
фреймів найкрасномовніше засвідчує ефективність економічних та політичних реформ. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРАГІЧНОГО В ІЛЮСТРАЦІЯХ М.МИКЕШИНА  
ДО ТВОРІВ Т. ШЕВЧЕНКА 

У статті розповідається про видатного скульптора та живописця, друга 
Т.Шевченка, ілюстратора його поезій, М. Микешина. Аналізуються рисунки художника 
та характеризується його графічне відтворення феномену трагічного, зображеного в 
поезіях Т.Шевченка, що ввійшли до «Иллюстрированного «Кобзаря»» Т.Г.Шевченко» 
1896 р. 
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Холоша Т.А. Интерпретация трагического в иллюстрациях М.Микешина к 
произведениям Т.Шевченко. В статье рассказывается о выдающемся скульпторе и 
живописце, друге Т. Шевченко, иллюстраторе его стихов, М.Микешине. Анализируются 
рисунки художника и характеризируется его графическое воспроизведение феномена 
трагического, изображенного в стихах Т.Шевченко, вошедших в «Иллюстрированный 
«Кобзарь»» Т.Г.Шевченко»1896 г. 
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Kholosha T. Interpretation of the tragic in M.Mikeshin`sillustrations to T.Shevchenko`s 
works. The article tells about the outstanding sculptor and painter, friend of T.Shevchenko, 
illustrator of his poems, M.Mikeshin. The artist's drawings are analyzed, and his graphic 
reproduction of the tragic phenomenon depicted in T.Shevchenko's poems, which were included 
in "Taras Shevchenko's Illustrated Kobzar" of 1896, is characterized. 
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Актуальність проблеми дослідження зумовлена необхідністю розкриття в 
українській культурі нового бачення різноманітних трагічних явищ у житті суспільства 
загалом та будь-якої конкретної людини зокрема, а також використання жанрово-
категоріальних можливостей феномену трагічного при акцентуації антропоцентриських 
ідей у творах письменників та митців. 

Стан дослідження даної проблематики. В аналізі предмету даної статті 
звертаємося до класичних досліджень феномену трагедії й трагічного. Головні В. та 
Йосипенка С. та до філософських і культурологічних досліджень Наумової Н., Федіва 
Ю., Яцюка В. та ін. Використовуватимемо також джерельну базу сучасних дослідників, 
що торкаються заданої проблематики. 

Мета і методи дослідження. Метою дослідження є комплексний аналіз 
можливостей змалювання феномену трагічного засобами художнього та образотворчого 
мистецтва на прикладах творів Т.Шевченка та М.Микешина. Для досягнення поставленої 
мети використовувались принцип об'єктивності, методи міждисциплінарного підходу, 
текстологічного аналізу, аналогії, порівняння, синтезу та ін. 

Основна частина. 9 (21) лютого виповнилось 185років від дня народження 
Михайла Йосиповича Микешина (1835 – 1896) – талановитого живописця, графіка і 
скульптора, автора пам’ятника Б.Хмельницькому на Софіївській площі в м. Києві. На 
жаль, його ім’я сьогодні дещо призабуте. А коли й згадується, то з іронічним 
зображенням митця, наближеного до монархічної сім’ї, який створював монументи, що 
прославляли само державність у Російській імперії. Однак «наш Леонардо», як називали 
художника сучасники, залишив помітний слід і в українській культурі як скульптор та 
живописець[4]. 

Все своє життя Микешин прагнув увічнити образ Тараса Шевченка. Вже в 
першому своєму проєкті - пам’ятник тисячоліття російської державності в Новгороді – 
Михайло самовільно, попри височайше затвердженому переліку історичних персонажів, 
додав Шевченка, натомість виключивши Миколу І. Та помістити фігуру Тараса на 
монументі скульптору заборонили [4].  

Впродовж багатьох років Михайло Йосипович був активним організатором і 
постійним учасником шевченківських вечорів у Петербурзі. Він виявив ініціативу 
створення Товариства пам’яті Т.Г.Шевченка, розробив проєкт його статуту і подав на 
затвердження урядові. Однак товариство не було дозволене [6, с. 200]. У 1890-х рр. разом 
із Д.Мендєлєєвим, І.Рєпіним та іншими діячами культури заснував у Петербурзі 
Товариство ім. Т.Г.Шевченка для допомоги нужденним уродженцям Південної Росії, що 
навчаються в навчальних закладах С.-Петербурга. 

Прагнення популяризації творчості Шевченка та вшанування імені українського 
поета і художника в Микешина було невипадковим.  

Митці познайомилися в 1858 р. після повернення Тараса із заслання в Петербург. 
Скульптор згадував, що про поета він знав ще до їхнього знайомства, читав Шевченкові 
твори зі студентських списків. «…в цій безпосередній і простій натурі вперше постав 
переді мною такий рідкісний і цілісний тип справді народного поета, рівного якому ні до 
нього, ні після нього й до сьогодні я особисто не знав…», - писав Михайло Йосипович у 
«Спогадах про Шевченка»[5, с. 339-340]. Їхні стосунки спочатку обмежувались 
незавидною роллю скульптора як супроводжуючого уже хворого поета на різні вечори. 
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Поступово стриманість та «удаваний офіційний демократизм» поета розтанув, і між ними 
зав’язались теплі стосунки. У Щоденнику Тарас згадав про Михайла як про щасливого 
юнака та поки що щасливого художника. А Микешин зафіксував цілу низку важливих 
моментів та епізодів із життя поета: про дружбу з англійським актором Айрою Олріджем, 
про стосунки з Ликерою Полусмак, портрет якої Михайло врятував від знищення 
Шевченком після розірвання стосунків. Цей портрет довго зберігався у Микешина та 
його сина Бориса. 

Михайло Йосипович залишив детальний опис квартири-майстерні поета, його 
свідчення використані для створення Меморіальної майстерні Т.Г.Шевченка в 
Петербурзькій Академії мистецтв. Шевченко також часто навідував свого приятеля, що 
жив в Академії. Саме тоді Микешин активно працював над створенням пам’ятника 
«Тисячоліттю Росії», його майстерня на ливарному дворі була безладно завалена 
риштованням, канатами, анатомічними скелетами тощо. Місця залишалося хіба що для 
роялю та столу зі стільцями. Щочетверга вечорами до Микешина приходило поважне 
товариство найвідоміших істориків та письменників, точилися палкі суперечки про 
достоїнства та вади того чи іншого діяча-персонажа пам’ятника. «На усіх таких сходинах 
неодмінно був присутній і Тарас Григорович, а інколи й брав участь у дебатах. При 
цьому він бував особливо тактовний і стриманий у висловах, хоча часто й дуже помітно 
хвилювався, навіть не міг спокійно сидіти на місці, а нервово ходив туди й сюди, 
похмуро поглядаючи з-під густих брів своїми ясними очима», - згадував Михайло. Коли 
ж втомлена дебатами компанія розходилась, починалися протести Шевченка – «спочатку 
лаконічні, уривчасті й цинічні, а що далі, то палкіші, стрункіші й запальніші»[5, с. 342].  

Цікаво, що саме Шевченко сприяв національному самоусвідомленню Михайла 
Микешина. Як і більшість виходців зі Смоленщини, скульптор не надавав особливого 
значення своїй ідентичності. Пізніше він згадував, що поет із особливою теплотою 
підкреслював білоруське походження юнака, інколи порівнюючи його з оспіваним ним 
гайдамакою Гонтою. Після знайомства з Шевченком Михайло з гордістю почав називати 
себе білорусом та вживати фразу «у нас на родине, в Белоруссии»[7]. 

У «Кобзар» 1860 року вміщений портрет Т.Шевченка, виконаний М.Микешиним. 
Він також був одним із художників, які малювали поета в труні. «Оригінальну портретну 
композицію з використанням двох часових планів створив поетів приятель Михайло 
Мікешин, звівши на художньому полі одного аркуша живого і упокоєнного Шевченка», - 
писав про це зображення дослідник Володимир Яцюк[11, с. 101]. 

У спогадах про поета Михайло згадував, що вони з Шевченком багато «говорили 
про те, щоб разом видати що-небудь з його віршами та моїми малюнками, але ніяк не 
могли домовитися про сюжет» [2, с. 343]. Цей задум художник ніколи не полишав, 
робота над ілюстраціями до творів з «Кобзаря» стала його лебединою піснею.  

Двомовний (українською та російською) «Иллюстрированный «Кобзарь» Тараса 
Шевченка» вийшов у Петербурзі 1896 р. у трьох випусках (вид. П.І.Бабкіна). При чому 
другий випуск вийшов уже з повідомленням про смерть талановитого ілюстратора, усі 
рисунки художник виконав переважно в 1895р. Кожен із випусків мав однаковий 
фронтиспіс, на якому Микешин гротескно зобразив персонажів Шевченкових творів, із 
чіткою межею між реальним та ірреальним [6, с. 200]. Ілюстрації мають яскраво 
виражений ностальгійний настрій. До першого випуску ввійшли поезія «Думи мої, думи 
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мої», поема «Катерина» та 8 ілюстрацій із 2-ма заставками до них, а також портрет 
Л.Полусмак авторства Шевченка. Одна з ілюстрацій, із зображенням Шевченка за 
роботою в майстерні, мала коментар про останні дні з поетового життя. Вміщена також 
передмова Д.Мордовцева. У другому випуску надруковано розповідь видавця П.Бабкіна 
про Михайла Микешина та репродукції його фотопортретів. Сюди ввійшли літографії до 
«Утоптала стежечку», «Тарасова ніч», «Перебендя», «Пустка», «Причинна» - всього 10 
ілюстрацій та заставка, а також додано роботи Шевченка «Хлопчик-натурник», начерки 
до «Русалок». В третьому випуску надруковано поему «Наймичка», до якої Микешин 
створив дві заставки, кінцівку та 11 ілюстрацій. Поєднавши елементи, властиві графіці та 
живопису Шевченка, використавши його манеру короткого штриха, Микешин створив 
композиції, у яких втілив традиції української культури та народного мистецтва. Тут ми 
бачимо й українські архітектурні пейзажі, і традиційні інтер’єри, народні строї, побутові 
сценки тощо[6, с. 200]. 

Цікаво відмітити, що в передмові до другого випуску «Иллюстрированного 
«Кобзаря»», відразу після повідомлення про смерть М.Микешина, видавець П.Бабкіні з 
прикрістю повідомляв про отримані листи від передплатників, переважно малоросів, які 
виражали своє незадоволення карикатурним характером ілюстрацій Микешина. 
Розуміючи бажання шанувальників творчості Шевченка бачити його героїв ідеалізовано 
зображеними, видавець став на бік ілюстратора, відзначивши його талант живого і 
спостережливого реаліста. «Справді, рисунки М.Й.Микешина інколи можна дорікнути в 
поспішності й в недостатньо кропіткій обробці, але їм не можна відмовити ні в життєвій 
правді, ні в глибині замислу, ні в теплоті почуттів», - стверджувалось у передмові [9]. 
Випуски «Кобзаря», що вийшли у світ, наочно доводили, що Микешин зумів передати на 
папері як сцени побутового життя і світу чудесного (уявного, казкового), так і різкі 
контрасти – красу й потворність, горе і радість, печаль і гумор. 

Вдалося Мікешину передати й трагічне у Шевченкових поезіях. 
Трагічне - естетична категорія, що «характеризує нерозв’язний конфлікт, що 

виникає в процесі людської діяльності та супроводжується стражданням і непоправною 
втратою життєвих цінностей» [2, с. 645]. Трагічне тісно пов’язане з літературним жанром 
трагедії, що виникла в Давній Греції приблизно в VIII ст. до н. е. Давньогрецький 
філософ Арістотель у своїй «Поетиці» зазначав, що трагедія бере свої початки з 
«діонісій» - святкових процесій на честь бога вина Діоніса, на яких співали хори і в 
жертву приносили козла (грецькою мовою козел – tragos)[1, с.39]. У трагедії як 
драматичному творі показано головного героя в обставинах, що призводять до страшної 
катастрофи або його загибелі, але трагічними вважаються лише ті, через які відбувається 
очищення героя завдяки стражданням, спричиненими його провиною.  

Арістотель надавав важливого значення трагедії, стверджуючи її благотворний 
вплив на душу людини. І саме трагічне очищення («катарсис») вважав її головною ціллю. 

Трагедія як драматичний жанр видозмінювалася відповідно до історичних 
обставин. З часом зображення трагічного вийшло за межі вузьких жанрових рамок і 
почало широко використовуватись в епічних та ліричних творах світового письменства, а 
також в інших видах мистецтва, зокрема і в образотворчому. 

Т. Шевченко майстерно використовував композиційну форму та елементи трагедії 
у своїх творах. Такими є й ті, що ввійшли до «Иллюстрированного«Кобзаря»» 1896 р.: 
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«Катерина», «Тарасова ніч», «Перебендя», «Пустка»(«Рано-вранці новобранці…»), 
«Причинна», «Наймичка» та ін. Вони зображають ідеальних героїв та ідеальні почуття. В 
центрі уваги автора – особистість, її почуття, прагнення до свободи, волелюбності, 
нескореності, внутрішній світ людини та нерозривний зв’язок з природою. Шевченків 
герой – із незламним характером, трагічним світовідчуттям і пристрасною душею. Поет 
виступає антропоцентристом, усі його твори пронизує ідея людської свободи та 
людського вибору [8, с. 222]. І все це відчув і відтворив графічно Михайло Микешин. 

У композиції уже згадуваного гротескного фронтиспіса, закладено основну 
сутність трагедії – очищення та відродження. На першому плані – фігура кобзаря, в рисах 
обличчя якого вгадується Шевченків образ. В його руках – бандура –поетові думи, котрі 
він передає своїм читачам-слухачам. Біля його ніг, на землі, - грізний скелет, символ 
смерті, занепаду, знищення, - трагедії, яку необхідно пережити. За плечами кобзаря (як за 
сховком, надійною опорою) – молода дівчина, а за нею дитина, - задля них необхідно 
пройти важке моральне випробування духовного очищення. На другому плані – козаки-
вершники зі зброєю, сурмами та хоругвами – славне минуле, яке поет радить детально 
вивчити й проаналізувати, зрозуміти і виправити свої гамартії (трагічні вади), і 
відродитись у майбутньому, символом якого постає далеко на обрії зображений птах-
фенікс.  

На літографії, що є ілюстрацією до поезії «Думи мої, думи мої…», бачимо поета в 
кімнаті-майстерні. Він стоїть біля столу, в одній руці тримаючи перо, а іншою підпирає 
зажурену похилену голову. За спиною Шевченка – віконна рама у формі хреста, а дещо 
ліворуч (від глядача) – палітра й гітара, праворуч –кобза й пучечки калини. Вікно, 
палітра та кобза – нагадують про життєвий вибір Шевченка, дані йому Долею 
можливості та ним самим обраний хрест. Перед поетом, на столі, – стосик книг. На 
корінцях позначено томик М.Лєрмонтова, улюбленого поета Тараса, та Вольтера. Цікаво, 
що у списку книг художника, зробленого М.Лазаревським після Шевченкової смерті, 
книг Вольтера не зазначено. Однак вважаємо, що Микешин невипадково нарисував саме 
його книгу на поетовому столі. Шевченко був знайомий з творами Вольтера (який писав, 
що Україна завжди прагнула до свободи) і вживав слово «вольтер’янівець», що є 
синонімом до «вільнодумець», «вільнодумна людина». Саме таким вільнодумцем, не 
просто поетом, а громадянином, який пережив трагедію власної Голгофи задля вільного 
слова, й змалював Тараса Шевченка Михайло Микешин. 

До поеми «Катерина» графік виконав цілу низку ілюстрацій.  
Вже в першій, де змальовано хвальковитого москаля (в обличчі якого чомусь 

вгадуються риси самого художника) та дівчину, що дивиться на нього водночас із 
острахом і цікавістю, як засторога зображені огорожа та жорнове колесо – символ 
соціальної нерівності, що стане перепоною для щастя чорнобривої Катерини. 

В традиціях Шевченкового лівобічного освітлення зображуваного простору для 
підкреслення важливих емоційно-насичених колізій виконано композицію «Молись Богу, 
та йди собі, - мені легше буде». У центрі, спиною до глядача, - старий батько, постать 
якого розділяє простір на світлу (добру – ту, що Катериною втрачено) та темну (лиху – 
невідому для неї) частини. Цей чіткий поділ на два світи підкреслюється тінню за 
батьковою спиною, масивним сволоком на стелі та віконною рамою у вигляді хреста. По 
ліву батькову руку, підняту до образів, - сліпучо-білий стіл із хлібом і горнятами та 
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плачуча над лавою мати – символи втраченого добробуту. За спиною Катерини з 
немовлям на руках – темний куток, де разючим контрастом виступають тріснуті 
дерев’яні ночви та сокира, що стоять на лаві. 

Кульмінаційним усвідомленням трагічної помилки відзначається ілюстрація «Ти 
не впізнав мене, Йване?..» По центру композиції, верхи на коні, - офіцер. За його спиною 
– військо (власне, уособлення імперії), вояки якого байдуже спостерігають за трагічною 
сценою. Перед офіцером – нічим не заповнений простір, очевидно, відображення його 
бездушності. За спиною дівчини – трухляві пеньки та бур’ян, що, ніби міцна павутина, 
безжально вхопився за розвіяне довге волосся та одяг дівчини, тягнучи її в свою пастку.  

На ілюстрації «Виростай же на сміх людям!» по центру, на простеленій на землі 
хустині, лежить маля. Над ним (ліворуч від глядача) – постать Катерини, страшна у 
своєму розпачі. Позаду них, - спини відвернених вояків. А праворуч, на битому шляху, 
стоїть старий кобзар, що з осудом дивиться на військо, але повернений до Катерини та 
немовляти. Ледь помітна постать старця відтворює надію на спокуту та прощення. А 
наступна ілюстрація, де зображена картина самогубства нещасної дівчини, позначена 
трагічною урочистістю невідворотнього.  

Завершальна до поеми «Катерина» ілюстрація власне відтворює розв’язку 
трагічного сюжету. По центру – кучерявий хлопчина, перед яким простилається битий 
шлях, по якому біжать безпритульні (добрі чи злі?) собаки. У руках хлопчини – палиця, 
до поясу прикріплена ліра – уособлення його долі. Непорушна визначеність цієї долі 
підкреслюється державним прикордонним стовпом за спиною Івася. На другому плані – 
старий кобзар, оточений гуртом чоловіків, дівчат і дітей. Старий грає на кобзі, 
виконуючи свою місію поета-співця – застерігати чорнобривих, аби не кохалися з 
москалями.  

Попередженням страшних помилок, що призводять до трагедій народів-сусідів, 
постає ілюстрація до «Тарасової ночі». На першому плані – убитий лицар в обладунках, 
біля якого лежить ще один труп. На другому плані, - козацьке військо, що ховає своїх 
побратимів. Вся композиція переповнена болем страшних, нікому не потрібних втрат, 
користь від яких має хіба що чорний крук, що приготувався збирати свою здобич. У 
«Тарасовій ночі» Микешин ніби передає думку Шевченка, висловлену ним у Передмові 
до «Гайдамаків»: «Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що 
батьки їх помилялись…»[10, c. 116]. 

Типову для безправного українського селянина-кріпака трагедію втраченого 
людського життя передає ілюстрація до поезії «Пустка» («Рано-вранці новобранці…»). 
Біля напівзруйнованої покинутої хати сидить солдат, що повернувся з багаторічної 
служби. В його руках – рушниця та кашкет, біля ніг – похідний ранець. Він з болем 
дивиться на зламані двері, заплетені павутиною, та вікно, з якого виглядає страхітлива 
сова. Шляху до відібраного світу немає: 

Не покличе стара мати  
Вечеряти в хату. 
А він колись був кликаний, 
Рушники вже ткались, 
І хустина мережалась, 
Шовком вишивалась: 
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Думав жити, любитися,  
Весь вік веселитись, 
А довелось, мій голубе, 
Сльозами умитись!  
Поезію «Рано-вранці новобранці…» Т.Шевченко написав у казематі, під час 

слідства над кирило-мефодіївцями у травні 1847 р. М.Микешин тонко відчув і передав 
особисту трагедію зламаного життя самого поета.  

У циклі ілюстрацій до балади «Причинна» Михайло Йосипович вдало відтворив 
українські народні міфологічні вірування та уявлення. Його персонажі ідеальні, 
витримані в традиціях романтизму, органічно відтворюють сюжет Шевченкової балади.  

До третього випуску «Иллюстрированного «Кобзаря»» 1896 р. ввійшли ілюстрації 
до поеми «Наймичка». На відміну від Катерини, яка не витримала ударів Долі, Ганна, 
героїня поеми «Наймичка», прийняла й усвідомила власну гамартію, переживши всі 
перипетії трагічних випробувань задля спокути перед власним дитям, якого любила 
понад усе.  

Всю складність людського вибору власної долі та відповідальність за долю 
близьких Мікешину вдалося відтворити вже в першій ілюстрації до «Наймички»: «Ой 
тумане, тумане, - / Мій латаний талане! / Чому мене не сховаєш / Отут серед лану?...» - 
головна героїня стоїть серед поля, затягнутого густим туманом, посеред якого лише вона 
одна з дитям на руках.  

У більшості композицій, створених до поеми «Наймичка», Микешин зобразив 
сільську хату - всі дії відбуваються біля хати або хаті. Власне, хата – це відображення 
космосу українського селянина, весь його світ уособлює рідна домівка. Свій ідеал 
людського життя Тарас Шевченко також відтворив біля хати. Його «Селянська родина» 
(1843) вгадується у микешинських сюжетах «Як діточок двоє, - усюди обоє», «Дивились, 
молились старі мої…», «Неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами…», «А коло дитини 
так і пада, ніби мати…», а особливо в ілюстраціях «А що ж? каже, наймись, Насте» та 
композиції, що відповідає змісту сюжету, де описується повернення хворої Ганни з 
прощі. Майже в кожній ілюстрації двері хати зображені відчиненими. Тінь у сінях – 
символ невідомого: або вистражданого спокою, або тих моральних мук, через які ще 
повинна пройти головна героїня.  

Особливо гостро відчув і відтворив художник страждання матері в ілюстрації 
«Тілько наймичка шептала: Мати…мати…мати!». Ганна зображена в темних сінях між 
двома дверима, що уособлюють два різних світи, в яких героїні ще або вже немає місця – 
ні серед поважних дідів за столом під образами, ні на вулиці серед дзвінко співаючих 
молодих дівчат у вінках. Оця відсутність місця для пропащої підкреслюється навіть 
змальованими тваринами – загрозливою пащею собаки та презирливо відвернутим котом. 
Ганнине місце саме у сінях, що уособлюють прохід між двома світами, перейти який 
зможе лише переживши трагедію і спокутувавши провину – завдяки власній праці 
(символ – віник під дверима) та молитвою (над одвірками – зображення хрестів). 

Кульмінацію й водночас розв’язку трагедії Ганни відтворює остання ілюстрація з 
присвятою Микешина «Возлюбленной мною памяти о незабвенной личности поэта 
Украины Тараса Григорьевича Шевченко». На малюнку – осяяна з вікна кімната. На 
ліжку – стара хвора наймичка, яка широко розплющеними очима, прямо і відкрито 
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дивиться на дорослого схвильованого сина. Над її головою – святі образи, біля ліжка – 
столик із погаслою свічкою та порожньою склянкою. А біля ніг – Архангел, німб якого 
пронизує променями страшну темряву. В одній руці він тримає пісочний годинник, а 
іншою ніби вказує шлях до іншого світу. Персонажі мовби вкутані легким туманом, що 
символізує очищення і прощення Ганниної душі, досягнення омріяного нею катарсису. 

Висновки. Як бачимо, в рисунках, що виконав М.Микешин до творів Т.Шевченка, 
художнику вдалося точно і чуттєво відтворити описані поетом трагічні події і явища, що 
відбувалися з головними героями, ілюструючи тим самим життя українського народу, на 
захисті прав якого стали обидва митці -антропоцентристи – Тарас Шевченко та Михайло 
Микешин.  

 «Иллюстрированный «Кобзарь» Тараса Шевченка» 1896 р. можна вважати 
окрасою будь-якої книгозбірні, зберігається він також і серед унікальних видань 
Національного музею Тараса Шевченка в Києві. 

Помер Михайло Микешин 31 січня 1896 р. в С.-Петербурзі, похований на 
Микільському кладовищі Олександро-Невської лаври. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ГРОШОВОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОСТІ 

 
У статті розглядаються деякі філософські проблеми розуміння грошей та їх ролі 

у сучасному суспільстві.  Автор звертається до  ідей Г. Зіммеля та розглядає гроші не 
лише як суто економічний феномен, а і соціальний. Гроші, на думку автора виникають 
як результат культурного освоєння світу та поступово формують грошову культуру, 
як простір економічної та соціальної взаємодії людей. Під впливом грошової культури 
того чи іншого історичного періоду формуються характер господарчої діяльності 
людини, її цінності та життєві орієнтири. Сучасну грошову культуру прийнято 
називати фінансовою цивілізацією. Автор досліджує особливості монетарної культури 
сучасності, визначає її основні риси та проблеми. 

Ключові слова: грошова культура, монетарна культура, фінансова цивілізація, 
філософія грошей. 

 
Безпрозванная Т.А. Особенности генезиса денежной культуры современности. 

В статье рассматриваются некоторые философские проблемы понимания денег и их 
роли в современном обществе. Автор обращается к идеям Г. Зиммеля и рассматривает 
деньги не только как чисто экономический феномен, а и социальный. Деньги, по мнению 
автора возникают как результат культурного освоения мира и постепенно формируют 
денежную культуру, как пространство экономического и социального взаимодействия 
людей. Под влиянием денежной культуры того или иного исторического периода 
формируется характер хозяйственной деятельности человека, его ценности и 
жизненные ориентиры. Современную денежную культуру принято называть 
финансовой цивилизацией. Автор исследует особенности монетарной культуры 
современности, определяет ее основные черты и проблемы. 

Ключевые слова: денежная культура, монетарная культура, финансовая 
цивилизация, философия денег. 

 
Bezprozvanna T. Features of the genesis of modern monetary culture. The article 

considers some philosophical problems of understanding money and their role in modern 
society. The  author analyzes the ideas of G. Simmel and defines money not only as a purely 
economic phenomenon, but also as a social one. According to the author, money arises as a 
result of cultural development of the world. Money gradually forms monetary culture, as a 
space of economic and social interaction of people. The nature of human economic activity, 
values and life guidelines of people transforms with the influence of monetary culture in a 
certain historical period. The author explores the features, identifies features and problems of 
modern monetary culture, 
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Постановка проблеми. Неможливо уявити сучасний світ без грошей. Гроші стали 
одним із найважливіших елементів сучасності. Вони пронизують усі сфери як 
господарчого так і суспільного буття людини. Майже все може стати об’єктом купівлі та 
продажу. А цінність речей, надбань культури та навіть людських стосунків визначається 
за допомогою грошей, як універсальної цінності.  

Гроші в сучасному світі стають джерелом формування буденної свідомості та, 
відповідно, соціальної поведінки. Значення грошей для людини не вичерпується сферою 
економіки, відношення до грошей істотно впливає на формування моралі, ієрархії 
цінностей. Змінюється характер соціальної ролі грошей.  Їх головною соціальною 
функцією стає конструювання особливого культурного та соціального простору, в якому 
функціонують гроші та у якому існує сучасна людина. Формується особливий тип 
грошової культури, що  в умовах сучасності визначається як «фінансова цивілізація». 
Вивчення особливостей формування сучасної грошової культури допоможе зрозуміти 
місце та роль грошей у свідомості людини, а тому є надзвичайно актуальним. 

Різні сторони розуміння феномену грошей розкриваються у працях Г. Зіммеля, А. 
Токвиля, Ф. Тьонніса, В. Зомбарта, М. Вебера, Ф. Г. Юнгера, С. Московічі та ін.  

Дослідженням грошової культури та її елементів займалися такі сучасні 
дослідники як  І. К Зубіашвілі, В. В. Ільїн, З. Е. Скринник, З. Б. Абрамова, Н. Н. Зарубіна, 
М. С. Шкребець, Г.Г. Сілласте, О. Г. Дробницкий та ін. 

Метою статті є соціально-філософське дослідження феномену грошей та їх ролі у 
формуванні грошової культури сучасності. Для досягнення мети поставлено основні 
завдання статті: 

- визначити роль грошей у суспільстві; 
- простежити вплив грошових взаємовідносин на культуру сучасності; 
- розкрити сутність феномену грошової культури. 
 Виклад основного матеріалу. Виникнення та трансформація поняття 

грошової культури ґрунтується на розумінні ролі грошей у суспільних відносинах. Г. 
Зіммель один із перших значних європейських дослідників, хто зробив гроші об’єктом 
власного філософського дослідження. У роботі «Філософія грошей» [1] була  здійснена 
спроба визначити роль, природу та сутність грошей. На думку філософа гроші не лише 
економічна категорія а й реальний феномен, основна функція якого - опосередкування 
економічного обміну. При чому обмін, на його думку є формою соціалізації людини. У 
процесі обміну ряд індивідів стає соціальною групою, а сукупність обмінних відносин 
формує суспільство [1, с. 173].  

Історичну появу грошей Г. Зіммель пропонує розглядати виходячи з ціннісних 
почуттів людей, практичного використання речей і взаємовідносин людей як передумови 
цього явища. Все це дозволить у результаті визначити вплив феномену грошей на 
«життєпочуття індивідів, переплетіння їх долі, загальну культуру» [2, с. 100]. 

Гроші є найбільш універсальним засобом обміну, вони знімають обмеження, що 
існували при обміні однієї речі на іншу. Їх цінність полягає і в тому, що вони не 
псуються. На думку Г. Зіммеля, «володар грошей має перевагу над володарем товару в 
тому, що якість грошей є незмінною, вона не залежить ні від особливостей речі ні від 
моменту часу, є відірваною від якоїсь конкретної цілі та являється чисто абстрактним 
засобом [2, с. 214].  
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Гроші можуть замінити будь-яку цінність, вони формують конкретний образ всіх 
речей з їх допомогою речі отримують значення одна в одній. Для того, щоб мати 
можливість реалізувати свої віддалені прагнення людина «має перетворювати свою 
діяльність і свою власність у гроші» [2, с. 212]. Тільки тоді вона отримає доступ до інших 
бажаних нею благ, адже гроші є універсальним засобом для вираження цінності, що 
закладена у речах. Універсальність грошей породжує порядок в суспільстві - певний 
космос, що має строгість, чіткість, вимірюваність, загальність. Соціальне значення 
грошей зростає, вони стають соціальним інститутом.  В умовах зростання множинності 
та різноманітності соціального життя гроші є символом зрозумілим для всіх. Тому 
розвиток грошей ¬- елемент глибокої культурної зміни, нова форма культури. Вони є 
результатом змін в культурі та одночасно інструментом, що здатен змінювати оточуючу 
реальність, продукувати нові культурні цінності. 

Гроші в розвиненому суспільстві - загальна форма засобів досягнення цілей. 
Зазвичай гроші використовуються, як засоби для отримання інших цінностей, але 
сучасна епоха перетворює гроші не в засіб, а в самоціль. Гроші  набувають абсолютної 
цінності, трансформуються в кінцеву мету, що керує практичною свідомістю людини [1, 
с. 232].  

Окрім того, роль грошей у суспільстві  пов'язана із забезпеченням особистої 
свободи індивіда. Єдиний зв'язок, що виникає між людьми - це грошовий інтерес.  На 
думку Г. Зіммеля, людина взаємодіє у своїй господарській діяльності з багатьма людьми, 
але не залежить від них. Люди стають взаємозамінними. Важливим є лише отримання 
тієї чи іншої об’єктивної послуги, та її вартість [1, с. 301]. 

Інстинкт поліпшення якості життя підсвідомо присутній у кожній людині, адже 
достаток і накопичення матеріальних благ є необхідними елементами для успішного 
продовження роду. Використання грошей тільки з економічної точки зору не завжди 
регулюються моральними принципами, так само як соціокультурні мотиви  людини не 
завжди базуються на чіткому  розрахунку. Гроші займають те місце у суспільстві, яке їм 
відводить конкретна культура. 

Сучасна дослідниця С.Б. Абрамова, проаналізувала роль грошей та класифікувала 
функції грошей  у суспільстві таким чином [3, с. 133-141]: 

 Гроші підтримують стабільність економічної і соціальної структури 
суспільства. Завдяки функціонуванню грошей відбуваються процеси 
соціальної стратифікації, які отримують в конкретних суспільствах форму 
соціальної поляризації або форму відкритих соціальних структур, суспільство 
«рівних можливостей». Гроші здатні зруйнувати особистість і систему там, де 
вони не мають шансів повноцінно реалізувати як економічні, так і соціальні 
функції. 

 Гроші є засобом універсалізації відчуження. Гроші як атрибут ринкового 
суспільства беруть участь в експансії речового світу. У повсякденному житті 
витісняються морально-практичні елементи, посилюється монетизація. 
Взаємозв’язки людей опосередковуються грошима. 

 Гроші сприяють досягненню різних цілей, є інструментом прагматичного 
вирішення соціальних завдань. Гроші отримують домінуючу роль в ієрархії 
засобів досягнення цілей: розширюється поле об’єктів, що пов’язані та оцінені 
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в грошовому еквіваленті, а самі гроші сприймаються як засіб досягнення 
майже будь-яких цілей. Внутрішня суперечливість грошей полягає в тому, що, 
будучи абсолютним засобом обміну, вони стають абсолютною метою для 
людей, а всі інші цілі стають їхніми коштами. Усі інші цінності починають 
визначатися у грошовому еквіваленті. 

 Гроші сприяють соціалізації особистості, розвитку здібностей і самореалізації 
людини. Гроші є засобом реалізації волі людини і одночасно вони творять або 
руйнують саму людину, впливають на встановлення пріоритетів і духовні 
орієнтири особистості. 

 Гроші допомагають визначати місце індивіда, соціальної спільноти в 
соціальній структурі суспільства. Людина завдяки грошам отримує 
можливість реалізувати власне право на нерівність. Гроші виступають в ролі 
індикатора положення людини серед інших людей. Особистий успіх людини у 
сучасному суспільстві починає розумітися як володіння грошима, завдяки 
яким досягаються інші матеріальні блага, а також влада, престиж, право на 
повагу та самоповагу. 

 Гроші виступають як засіб масової інформації, агітації і пропаганди (цей 
аспект стосується оформлення готівкових грошей).  

 Гроші несуть функцію формування грошової культури. Ця функція може 
розглядатися як підсумкова, узагальнююча «роботу» всіх функцій грошей.   

Категорія «грошова культура» поєднує у собі поняття грошей, соціальної взаємодії 
і ціннісних орієнтацій.  Грошова культура – це спосіб нормативно-ціннісного освоєння 
дійсності, що опосередковується грішми як соціальним інститутом і відображає 
характерний для індивіда, групи, спільноти, суспільства в цілому спосіб думок і спосіб 
дій у межах ринкової економічної культури [4]. 

Ідея формування грошової культури прослідковується вже у працях В. Зомбарта. 
Дослідник прослідковує появу «духу господарського життя» [5]. Діяльність людини не 
завжди носить суто логічний характер, вона часто опирається на свої почуття, бажання, 
діє з огляду на цінності. Вся «господарська діяльність виникає тільки тоді, коли 
людський дух долучається до матеріального світу і впливає на нього» [5, с. 6]. Будь-яке 
виробництво, будь-які транспортні засоби, сприяють трансформації навколишнього 
світу, є обробкою природи, а тому частиною культури. Господарський дух – це 
сукупність властивостей і функцій душі, які супроводжують господарювання. При чому, 
в залежності від епохи, від історичного періоду та безпосередньо практичного 
господарювання він може бути різним.  

В господарській поведінці людей у різних випадках проявляється досить різний 
«дух», який позначається специфічним світосприйманням і супроводжується 
відповідною духовною діяльністю. Філософ наголошує на панівній ролі капіталістичного 
духу, який підпорядковує собі усю людську діяльність. Цей дух сприяв тому, що жагою 
до грошей «глибоко пройнявся весь організм народу і тепер загальна пристрасть до 
грошей може розглядатися як основна властивість душі сучасної людини» [5, с. 30]. 

Алексіс де Токвіль у праці «Старий порядок і революція» [6], розглядаючи 
особливості суспільних взаємин у ХVIII-ХІХ ст., зауважує значний вплив грошових 
цінностей на світ. Тогочасне суспільство здається йому нестійким, розхитаним між 
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страхом скотитися вниз та бажанням піднестися. Гроші вже тоді були, основним 
показником оцінки і визначення відмінності людей між собою. А. де Токвіль зазначає, 
що вже тоді існувало «бажання збагатитися за всякою ціною, а прагнення достатку і 
плотських задоволень були найбільш загальними вподобаннями» [6, с.11]. Ці пристрасті 
безперешкодно поширювалися в усіх класах, проникали глибше навіть туди, де вони 
доти не мали жодного впливу. 

Грошова культура, або монетарна культура особистості формується як результат 
усієї діяльності людини. Грошова культура - це осмислення й усвідомлення особою 
культурного досвіду людства у сфері монетарних відносин та адаптація його для власної 
монетарної діяльності. Людина, яка перетворює своїми осмисленими й усвідомленими 
рішеннями монетарну сферу суспільства є носієм монетарної культури певної соціальної 
групи, класу, суспільства [7, с.164].  

Монетарна культура логічним чином виникає в процесі створення матеріальних 
благ, необхідних для життя людей. Як наголошує І. К. Зубішвілі, монетарна культура – 
це частина загальної культури, і якщо загальна культура представляє собою рівень 
соціального розвитку, то монетарна культура сприяє цьому розвитку. Грошова культура 
– це складний соціальний феномен у якому інтегруються суттєві ознаки грошей та 
культури [8, с.401]. 

Саме у монетарні культурі, що у сучасному світі набуває ознак фінансової 
цивілізації, відображуються основні суспільні стереотипи, як ціннісні так і поведінкові. У 
аксіологічному аспекті відбувається диференціація монетарних цінностей на матеріальні 
і нематеріальні, колективні та індивідуальні, традиційні та нові. Окрім того, під впливом 
монетарної культури трансформуються морально-етичні орієнтири людини. В контексті 
існуючої в суспільстві монетарної культури формується структура потреб, відбувається 
розподіл благ, виявляється поведінка учасників грошових відносин.  

Поняття грошової культури є дотичним з терміном «фінансова цивілізація» який 
вводить у сучасну філософську дискусію В. Ільїн. Якщо та чи інша монетарна культура 
існує у кожному суспільстві на будь-якому рівні розвитку, то термін фінансова 
цивілізація є визначальним для сучасного західного суспільства. 

В. Ільїн вживаючи це поняття визначає культурні трансформації, що відбуваються 
у світі [9]: 

• по-перше, відбувається поширення грошового виміру на всі рівні 
соціокультурного буття людини, навіть на ті сфери, що досі не вимірювалися 
грошовим еквівалентом; 

• по-друге, сучасний стан економічних механізмів створює ситуацію, в якій 
гроші діють виключно заради самих грошей, віртуалізуючи не тільки 
економіку, а й соціум в цілому. 

Науково-технічний прогрес і стрімкий економічний розвиток призвели до 
формування так званих цінностей західної цивілізації: цінності особистості, свободи, 
рівності, братерства і водночас закону (права), а також достатньої кількості грошей і 
грошової та приватної власності [9, с. 399]. 

Сучасні гроші в контексті фінансової цивілізації – це субстанція-суб'єкт, повністю 
ідеальна, духовна, абстрактна, що не має потреби в жодній іншій субстанції, крім самої 
себе. Ця субстанція, народжується з економічних відносин і знаходиться в економічних 
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параметрах, проте пронизує собою весь світ, ввівши в дію вже по справжньому світові 
гроші, або світові валюти. Гроші у фінансовій цивілізації займають пануючі позиції, 
«підкорюють собі все» [9, с. 396]. 

 Подібне розуміння сучасності є досить суперечливим. З одного боку, гроші 
пронизують все життя людей, об’єктами обміну стає все: робота людини, знання, товари 
та послуги та ін. А з іншого боку грошові взаємовідносини починають регулюватися 
інформацією, що є характерним фактором  існування постіндустріального, 
інформаційного суспільства. Якщо, згадати Е. Тоффлера то гроші так само як інформація 
є механізмами влади, в тому числі влади над людиною її бажаннями та мотивами 
поведінки [10]. Можливо говорити про те, що інформаційний простір, що зустрічається з 
простором функціонування грошей взаємо перетворюються. Гроші конвертуються у 
інформацію і навпаки.  

Гроші в певній мірі самі стають інформацією. Характерною ознакою фінансової 
цивілізації  як влучно помічає З. Е. Скринник стає еволюція грошей від повноцінних, 
забезпечених золотом, до грошей електронних, забезпечених лише довірою громадян до 
держави та її монетарної політики. Гроші отримують віртуальний вимір, чим реалізують 
свою символічну природу, перетворюються на «чисті» знаки, що мають винятково 
соціальне значення.  Вони існують лише як набір інформації [11, с. 29]. 

Інша проблема сучасної грошової культури виникає з того, що інформація у 
сучасному світі поширюється дуже швидко. Активне поширення інформації 
забезпечується засобами масової інформації, такими як преса (газети, журнали, книги), 
радіо, телебачення, інтернет, кінематограф та ін. Форми грошової культури 
транслюються з екранів моніторів  глибоко проникаючи у свідомість людини.  Межі 
купівельної свободи людини розширюються з її поінформованістю та одночасно 
звужуються. Те, що купувати і у якій кількості визначається не лише вибором людини, а 
навіюється грошовою культурою сучасності, що має масовий характер.  

 
Висновки. Таким чином, гроші становлять основу, на якій будується система 

суспільних відносин, поєднуючи людей і забезпечуючи можливість їх взаємодії. При 
цьому гроші - поліфункціональний інститут, вони здійснюють безліч економічних, 
соціальних, культурних функцій, які часто носять протилежну спрямованість. Переважне 
значення тих чи інших функцій грошей визначається панівною системою цінностей 
даного суспільства. 

По відношенню до культури гроші не є ні нейтральними, ні соціально анонімними. 
Вони здатні зводити цінності і соціальні зв'язки до рівня цифр, але цінності та соціальні 
відносини взаємно трансформують гроші, наділяючи їх символічними значеннями і 
соціальними формами. 

Одною з головних функцій грошей є формування грошової, монетарної культури. 
Монетарна культура здійснює взаємо обернений вплив на цінності людини. З однієї 
сторони вона формує відношення людини до грошей, а з іншої сама трансформується 
відповідно зі зміною людських цінностей. 

Сучасний тип монетарної культури можливо назвати «фінансова цивілізація». ЇЇ 
основними ознаками є поширення грошового виміру на всі рівні соціокультурного буття 
людини, та відношення до грошей як самоцінності. Подібне відношення до грошей 
виявляє кризу людського світосприйняття та актуалізує пошук цінностей, які могли б 
прийти на зміну грошовим. 
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Стаття присвячена розгляду проблем постнекласичної  трансформації сучасної 
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духовні, інтелектуальні, психічні реалії і можливості людини як особливого 
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формує здібності особистості адекватно сприймати, аналізувати,  досягати 
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Ключові слова: епоха біфуркації, гуманітарна революція,  трансформація освіти,  
нелінійне мислення,  інноваційні якості особистості.  

  
Мозговая Н.Г. Постнеклассические трансформации в образовании: 

содержание и значение. Статья посвящена рассмотрению проблем 
постнеклассической транформации образования и специфике перехода к новому типу 
мышления – сложному нелинейному мышлению. Отражена специфика  современного 
кризиса в науке как гуманитарной революции, которая рассматривает духовные, 
интеллектуальные, психические реалии и возможности человека в качестве особого 
стратегического ресурса. Осуществлена попытка исследовать феномен нелинейного 
мышления, формирующего способности адекватно воспринимать, анализировать и 
достигать поставленной цели в сложном нелинейном самоорганизующемся мире. 
Доказано, что в современном образовательном процессе происходит пересмотр 
содержания социальных ролей как ученика, так и учителя, а также изменяется роль и 
функции учебного текста как такового.   

Ключевые слова:  эпоха бифуркации, гуманитарная революция, трансформация 
образования, нелинейное мышление, инновационные качества личности. 
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Mozghova N. Post-non-classical transformations in education: content and 
significance. The article is devoted to the problems of post-non-classical transformation of 
modern education and the specifics of the transition to a new type of thinking – complex 
nonlinear thinking. The specifics of the current crisis in science are reflected as a humanitarian 
revolution that considers the spiritual, intellectual, mental realities and capabilities of man as a 
special strategic resource. An attempt is made to investigate the phenomenon of nonlinear 
thinking, which forms the ability of the individual to adequately perceive, analyze, and achieve 
the goal in a complex nonlinear, self-organized world. It has been proved that in the modern 
educational process a revision of the content of social roles of both students and teachers is 
taking place, as well as the role and functions of the educational text as such are changing. 

Key words: bifurcation era, humanitarian revolution, transformation of education, 
nonlinear thinking, innovative personality traits. 

Постановка проблеми. На зламі ХХ-ХХІ століть відбувся кардинальний перегляд 
світоглядних і пізнавальних принципів: на зміну інтересу до вивчення техніки прийшло 
дослідження проблем буття людини, способів її мислення, а також її бажань, оман, 
розчарувань і перемог. Особливо важливу роль у цих всіх процесах відіграє сьогодні 
освіта. І тому у цьому контексті необхідно окреслити головні віхи постнекласичної 
трансформації сучасної освіти. Зокрема, необхідно показати постнекласичну 
трансформацію загальнолюдських освітніх імперативів, а також перехід в освіті до 
нового типу мислення – складного нелінійного мислення. 

Наш час характеризується як епоха біфуркації, епоха глобальних змін у всіх 
сферах людського життя.  Ця постійно змінювана соціальна середа вимагає спеціально 
підготовлених молодих людей і постійно висуває певні вимоги як до рівня 
компетентностей тієї чи іншої особи, так і до її людських якостей, здібностей сприймати 
зміни та впливати на них. Дані процеси вимагають перегляду засобів трансляції 
людського досвіду і знань в таких умовах, коли ці знання дуже швидко стають 
застарілими. Ключовим моментом в даній ситуації виступає освіта, яка розуміється і як 
соціальний інститут, і як система особистісного самовираження та самовдосконалення. 

Мета дослідження. Заявлена проблематика потребує поглибленого вивчення 
головних віх постнекласичної трансформації сучасної освіти, зокрема перехід в освіті до 
нового типу мислення – складного нелінійного мислення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в науці відбувся перехід до 
людиновимірних об’єктів, які є складними системами. Такі системи самоорганізуються і 
являються нелінійними, нерівновагими, відкритими. На зламі віків все більше значення 
набувають негуманітарні науки про людину –  нанобіологія, генетика, генна інженерія,  
наномедицина, нанофармакологія. В епоху постмодерна наука стає нерозривною з 
технологією, тобто сучасна технонаука поступово перетворюється в рушій економічного 
зростання суспільства. Таким чином, якщо попередні наукові революції були направлені 
на оволодіння речовиною та енергією, то сучасна інформаційно-технологічна революція 
розглядає духовні, інтелектуальні, психічні реалії і можливості людини як особливого 
стратегічного ресурсу.  
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Сучасна криза в науці, яка отримала назву гуманітарної революції  –  це, 
насамперед, криза світоглядних засад та парадигмальних принципів, яка відбулась 
внаслідок зміщення смислового акценту від природничо-наукового до інформаційно-
гуманітарного дискурсу, що, у свою чергу, призвело до зміни у розумінні соціальної ролі  
всього комплексу людинознавчих наук. В даній ситуації знання самі по собі та передача 
їх наступним поколінням через освіту, ще не гарантує безпеку особистості щодо 
перебування її у сучасному світі, а також не є єдиним гарантом особистісного й 
соціального розвитку. Отриманні знання повинні відповідати моральній самосвідомості 
кожної окремої особистості, а також моральним цінностям й установкам того 
суспільства, в якому вона існує. Отже, знання не можуть передаватися самі по собі, а 
лише у єдності із соціально-культурними та особистісними цінностями. У цьому сенсі 
проблеми, які породжені сучасним розвитком науки, в певному відношенні редукуються 
до проблем освіти.  

В сучасному суспільстві ключовою проблемою освіти стає не передача знань, а 
інноваційні якості особистості, її здатність сприймати і створювати щось нове і раніш 
невідоме. Але щоб сьогодні суттєво переорієнтувати всю систему освіти, необхідно 
подолати деякі негативні стереотипи в ній самій. Зокрема, якщо постнекласичному 
періоду розвитку науки відповідає новий тип мислення, а саме, складне нелінійне 
мислення, то проблема його формування покладається саме на систему сучасної освіти.  

Під нелінійним мисленням ми розуміємо здібність особистості адекватно 
сприймати і аналізувати, приймати рішення і досягати поставленої мети у складному 
нелінійному, самоорганізованому світі. «Нелінійне мислення стає мисленням сучасної 
культури. У великій мірі цьому сприяють філософські підстави такого мислення, адже 
принципи становлення, розвитку, цілісності, багатоваріантності, свободи вибору як 
найкраще відповідають розумінню людського життя, що було задовго усвідомлене в 
класичній та некласичній філософії, але лише нещодавно увійшло у сферу 
методологічної свідомості  постнекласичної науки» [2, с. 94]. У цьому контексті, на нашу 
думку, в майбутніх системах освіти необхідно позбутися розсіяних і розрізнених знань у 
природничих і гуманітарних науках, щоб прояснити  багатомірність і складність людини 
як такої. 

Слід зауважити, що складним і нелінійним світ був завжди, але сприйняття його 
таким поступово формувалось спочатку у природничо-науковому, а згодом і у 
соціальному пізнанні. У соціальному знанні зразком лінійного мислення можна вважати 
теорії соціального детермінізму К. Маркса, О. Конта, У. Ростоу. Дуже потужні 
стереотипи лінійного мислення на сьогодні лишаються у буденному житті, у 
міжособистісних відносинах. Для лінійномислячого керівника є неможливою його 
критика зі сторони підлеглого. Що ж до освіти, то домінування репродуктивного 
мислення над креативністю, зубріння над вільною думкою, непорушність авторитету 
вчителя, жорсткість та авторитарність у відносинах між учителем та учнем, рання вікова 
профорієнтація та диференціація учнів за рівнем підготовки – ось характерні ознаки 
лінійного підходу до освіти. Таке домінування суспільного над індивідуальним, влади 
соціуму над свободою особистості є звичним станом функціонування освіти. Слід 
підкреслити, що тенденції лінійного мислення в освіті досі лишаються достатньо 
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впливовими, не зважаючи на те, що наукове знання давно вже перейшло до некласичної 
(початок ХХ ст.) і постнекласичної (кінець ХХ ст.) парадигмам. Переосмислення даного 
стану відбувається саме сьогодні, тобто в період постнекласики, а саме з переходом до 
вивчення складних нелінійних людиномірних систем.  

Слід підкреслити, що на зорі людства, лінійний підхід до освіти був закономірним, 
більш того абсолютно необхідним етапом її розвитку. Як наголошує І. Ілліч [3], на 
кожному етапі розвитку суспільства освіта виконує певне «соціальне замовлення» щодо 
особистості, остання має задовольняти невідкладні соціальні потреби. Таке замовлення, 
як правило, повністю відповідає уявленням правлячої еліти про соціальний розвиток, 
який реалізується в інтересах цієї ж еліти. Слід підкреслити, що на кожному етапі 
розвитку освіти існує суттєва відмінність у відношеннях між учителем, учнем та 
засобами навчання.  

Зокрема, виникнення інституту релігії в історії людства паралельно 
супроводжувалось виникненням феномену освіти й зокрема такого її соціально-
культурного інституту як школа. Адже школа й загалом освіта виникають там і тоді, де й 
коли з’являється проблема дослівної трансляції священних текстів. Адже, первісне 
суспільство не знає феномену школи і проявляється це у двох значеннях. По-перше, у 
первісному суспільстві не існує такої інституційної структури, яка б спеціалізувалась на 
передачі будь-яких знань і звідси немає трансляторів знань, тобто вчительського 
прошарку. Весь процес трансляції культурних цінностей у первісному суспільстві є 
вплетеним у світ повсякденних ритуалів, обрядів і церемоній. По-друге, не існує школи 
як певного буфера, який поєднує знання й життя, тобто немає школи як репетиції життя, 
воно (життя) виступає тут у якості школи. 

 Отже,  школа (освіта) виникає як мистецтво трансляції чужого тексту як такого. 
Тому з самого початку шкільний учитель – це насамперед жрець, який стоїть на охороні 
канонізованого тексту і який має забезпечити із покоління в покоління точну трансляцію 
священного текстового знання. Саме тому перші школи були насамперед школами 
зубріння. Зубріння як єдиний шлях точної трансляції священного тексту, який був 
відчужений від життєво-практичних смислів. З даного елемента (зубріння) починається й 
сучасна школа, адже одне з основних завдань, якому повинен навчитись учень – це 
активізація усієї своєї волі з метою набуття навиків відтворювати будь-який текст з 
максимально високим рівнем точності.  

Учительство як професія і соціальний феномен вперше виникає у формі жрецтва. 
Образ жреця – це і є образ учителя в прадавніх культурах. Саме жрецький прошарок 
вперше в історії культури набуває соціальної ролі посередника між сакральним й 
профанським, і ця особлива роль тепер починає покладатись на учителя. Релігійний храм 
починає виступати у якості шкільного майданчика, а поділ світу на сакральний та 
профанський стає тим поділом, виникнення якого породжує необхідність появи освіти. 
Тому школа у своїх ранніх формах завжди виступала як релігійна, а не світська 
інституція, сутність якої полягала у трансляції священного знання із світу сакрального у 
світ профанський.  

 Навіть до сьогодні збереглись два зрізи значення слова «учитель». З одного боку, 
учитель – це одна з найбільш розповсюджених, масових, профанських професій, зміст 
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якої полягає у трансляції учням певних культурних знань. З другого боку, учитель – це 
духовний наставник, «гуру», духовна місія якого полягає у поєднанні сакрального з 
профанським.  

На кожному етапі розвитку освіти існує суттєва відмінність у відношеннях між 
учителем, учнем та засобами навчання. Зокрема, суттєво відмінними у древніх 
цивілізаціях були відношення між учнем й учителем. «Сакралізація відношень «учитель-
учень» та знання приводить до того, що в рамках традиційної культури 
«священнокнижжя» не допускається ніяких запитань учнем учителя в ході навчання. 
….Жодному учню і в голову не спаде проявити цікавість, допитливість, гостроту 
критично-рефлексивного розуму або угледіти який-небудь сумнів в словах 
учителя» [5, с. 31]. Отже, парадокс перших в історії людства шкіл полягав у тому, що не 
лише процес навчання, але й сам учень розглядався виключно як засіб збереження 
священних текстів. Учень  – це та жива істота, за допомогою якої ставало  можливим 
збереження й трансляція із покоління в покоління величезного масиву священних 
текстів. Але при цьому далеко не знання, яке містилось в тексті було метою й смислом 
освіти, а сам текст, сам характер зчеплення та послідовності слів. «Для людини давніх 
цивілізацій вищий зміст освіти, найвища навчальна цінність – не освіта та духовне 
вдосконалення учня, і навіть не трансляція знань, а лише трансляція деякої священної 
текстової послідовності вираження знань. Учень тих шкіл, які створювались при 
храмових комплексах найбільш древніх цивілізацій, засвоював, таким чином, не просто 
знання, а їхню священну послідовність» [4, с.524].   

Отже, і учитель, і засоби навчання в цілому втілювали собою силу, а точніше 
владу, яка уособлювала пригноблення, а учень – завжди лишався пригноблюваним 
останньою і виконував функцію того резервуару, який наповнювався лише тими 
знаннями, які потрібні були цій владі. Звідси випливає проблема подолання відчуження в 
процесі навчання і розгляд освіти як практики свободи.  

Освіта як практика свободи сьогодні протиставляється освіті як практиці 
домінування (влади). Знання сьогодні не є сумою непорушних істин, вони є варіативними 
й змінними, а учитель не є недосяжним ментором, а виступає у якості одного із 
ефективних комунікаторів. Від учителя – транслятора інформації необхідно перейти до 
вчителя – дослідника. Менторська роль учителя безповоротно застаріла і залишилась 
далеко позаду. У зв’язку з цим кардинально ускладнилися задачі учителя – якщо раніше 
це було сприяння по засвоєнню учнями певної суми знань, то тепер  - це самопізнання й 
ефективна комунікація, тобто відбувся певний зсув зміщення цінностей у бік 
інноваційних якостей особистості.    

З позиції постнекласичного педагогічного дискурсу і учитель, і учень, і засоби 
навчання є складними системами, які взаємодіють в процесі навчання і які занурені в 
соціальний контекст. В новій системі освіти учні не є пасивними  слухачами, вони стають 
критичними співдослідниками в діалозі з учителем. Досягається цей діалог за рахунок 
створення умов для формування у вихованців креативного й критичного мислення.     

Для сучасної школи  навчальний текст – це всього лише засіб передачі знань. 
Сучасна культура освіти передбачає, що учень повинен бути вільним по відношенню до 
вихідного тексту, сліпо йому не слідувати, повинен тримати дистанцію по відношенню 
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до тексту. Крім того, сучасна цивілізація  - це така цивілізація, яка заснована на ідеї 
інтерпретації тексту, на ідеї індивідуального відношення до нього. Таким чином, сама 
суть сучасної світської  освіти ґрунтується на ідеї розвитку учня.  

Отже, в сучасному освітньому процесі відбувається перегляд змісту соціальних 
ролей як учнів, так і вчителів, а також змінюється роль і функції навчального тексту як 
такого. І хоча в одних освітніх системах наголос робиться на інформаційному розвитку 
вихованців, в інших - на особистісному їх розвитку, суть справи не змінюється  – в усіх 
розвинутих культурах метою освіти виступає учень, а освітній заклад розглядається як 
засіб досягнення цієї мети. Таким чином, цінності освіти можуть бути достатньо різними, 
але у будь-якому випадку освіта розглядається як засіб вдосконалення вихованців.  

Щодо нагальних проблем в сучасній освіті України, то вони прозоро представлені 
в тексті Концепції Нової Української Школи (НУШ), де подана чітка аргументація 
необхідності здійснення змін в освітній політиці нашої держави. Зокрема зазначено, що 
за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчий час будуть 
ті фахівці, які вміють навчатися впродовж всього свого життя, критично й креативно 
мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в 
багатокультурному середовищі тощо. Але, на жаль, українська школа сьогодні не готує 
до цього. Пересічний український школяр здобуває в школі застарілі знання і, як 
правило, спроможний лише відтворювати фрагменти несистематизованих знань, які 
далеко не завжди в змозі застосувати в життя. 

У тексті Концепції НУШ стверджується той факт, що в Україні, як і в усьому світі, 
набирає ваги так зване покоління Y, або «діти тисячоліття», які народились з 1990 по 
2000 рр. Погляди і спосіб життя цих дітей суттєво відрізняється від старших поколінь. 
Для них немає чіткого розмежування між роботою, навчанням і відпочинком. Робота не 
обов’язково має бути серйозною і нудною. Жити для них – це постійне творення, 
гармонія між зароблянням коштів, пізнанням нового, самовдосконаленням, грою та 
розвагою [1, с. 37].  

Висновок. Отже, освіта майбутнього в українському суспільстві має бути в 
авангарді суспільних змін, передусім завдяки реалізації стратегії формування у 
вихованців ключових компетентностей  –  це креативного й критичного мислення. 
Креативність передбачає створення нових та цінних ідей, форм та результатів, це таке 
мислення, яке пов’язане з розв’язанням задач, що мають багато нестандартних 
оригінальних рішень, а також здатність до вирішення нових проблем незалежно від 
попереднього досвіду, здатність вдало  використовувати навички, знання та досвід. 
Розвитку креативності сприяє критичне мислення  - це мислення з компонентами і 
конвергентності, і дивергентності. Суттєвими елементами критичного мислення  
виступає сумнів, який поряд із здивуванням є головними рушіями народження 
ФІЛОСОФІЇ. Але це вже предмет іншого дискурсу….  
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РАДЯНСЬКИЙ «МІФ ЗАСНУВАННЯ»: «ЄВРАЗІЙСЬКА» АЛЬТЕРНАТИВА 
 
Автор вважає, що «євразійство» спробувало надати нового смислу Революції, 

запропонувати свою версію «міфу заснування». Втім, їхні ідеї були еклектичними та 
неоригінальними. Комунізм оголошений ними завершенням двохсотлітнього періоду 
європеїзації Росії та останнім словом Європи. Революція відкрила нову добу й тепер 
Росія, відкинувши комунізм й встановивши православно-євразійську ідеократію, повинна 
встановити в Європі «органічну добу віри». «Євразійський» лівий проєкт від початку був 
утопічним й приреченим на невдачу. Проте «євразійство» сприяло розширенню ідейної 
бази як радянського тоталітаризму, так й пострадянського авторитаризму в Росії. 

Ключові слова: «міф заснування», «євразійство», більшовизм, комунізм, 
націоналізм, ідеократія, Євразія, всеєдність,месіанізм, тоталітаризм. 

 
Немчинов И.Г. Советский «миф основания»: «Евразийская» альтернатива.  

Автор считает, что «евразийство» попыталось придать новый смысл Революции, 
предложить свою версию «мифа основания». Впрочем, их идеи были эклектичными и 
неоригинальными. Коммунизм объявлен ими завершением двухсотлетнего периода 
европеизации России и последним словом Европы. Революция открыла новую эпоху и 
теперь Россия, отбросив коммунизм и установив православно-евразийскую идеократию, 
должна установить в Европе «органическую эпоху веры». «Евразийский» левый проект 
изначально был утопическим и обреченным на неудачу. Однако «евразийство» 
способствовало расширению идейной базы как советского тоталитаризма, так и 
постсоветского авторитаризма в России. 

Ключевые слова: «миф основания», «евразийство», большевизм, коммунизм, 
национализм, идеократия, Евразия, всеединство, мессианизм, тоталитаризм. 
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Nemchynov I. The Soviet «Founding Myth»: The «Eurasian» Alternative. The author 
believes that «Eurasianism» tried to give a new meaning to the Revolution, to offer its version 
of the «founding myth». However, their ideas were eclectic and unoriginal. Communism was 
declared by them to be the end of the two-hundred-year period of Russia's Europeanization and 
the last word of Europe. The Revolution opened a new era, and now Russia, having rejected 
communism and established an Orthodox-Eurasian ideocracy, has should to establish in 
Europe the "organic age of faith" in Europe. The «Eurasian» left project was utopian from the 
beginning and doomed to failure. However, «Eurasianism» contributed to the expansion of the 
ideological base of Soviet totalitarianism and post-Soviet authoritarianism in Russia.  

Keywords: «Founding Myth», «Eurasianism», Bolshevism, communism, nationalism, 
ideocracy, Eurasia, omnipresence, messianism, totalitarianism. 

 
Перш за все, варто підкреслити, що ми не маємо на меті докладний аналіз 

«євразійського» руху з усіма його складностями, розбіжностями його членів, 
періодизацією, інтегрованістю у їхнє коло агентів ОДПУ-НКВС тощо. «Євразійство» й 
досі існує й як певний тип світогляду, й політична течія, й як проект спецслужб. 

Метою нашої статті є дослідження цього руху у контексті «міфу заснування», 
тобто як спроби надати певного, «євразійського» смислу тій новій реальності, що постала 
на руїнах Російської імперії. Не Київська Русь, не Петро І, а Чингізхан, монгольські 
степи, «Азія», сконструйована на противагу сконструйованій «Європі», – ось що 
«євразійці» пропонують вважати витоком Росії. 

Заради справедливості слід зазначити, що деякі ідеї «євразійців» є цілком 
слушними. Не можна не погодитися с Миколою Трубецьким, котрий писав, що «панував 
ший раніше в історичних підручниках погляд, за яким основу російської держави було 
закладено у так званій Київській Русі, навряд чи може бути визнано вірним. Та держава, 
або та група дрібних, більш-менш самостійних князівств, що об’єднують під іменем 
Київської Русі, зовсім не співпадає з тією російською державою, що ми у цей час 
вважаємо своєю вітчизною. (…) В історичній перспективі та сучасна держава, яку можна 
назвати й Росією, й СРСР (справа не у назві), є частиною великої монгольської монархії, 
заснованої Чингізханом» [8]. 

Дійсно, з тим, що Московщина не є логічним продовженням Русі, що основи 
російської державності слід шукати не у «Руській правді», а в ідеології та практиці 
монгольсько-татарської влади, можна погодитися [див.: 4, с. 30-110]. Проте висновки 
«євразійців» з цієї тези є хибними. Жовтневий переворот тільки здавався продовженням 
європеїзації Росії так само, як Ульянов-Ленін (не говорячи про Сталіна, котрий з початку 
1920-х років поступово, проте наполегливо, йшов до одноосібної влади) тільки здавався 
продовжувачем справи Маркса. Уже в середині 1920-х років усе більш очевидним 
ставало, що «комуністична фраза» перетворюється на своєрідний «білий шум», що має 
приховати повернення до старих принципів російської історіософії, значною мірою 
заснованих на запереченні Заходу та необхідності протистояти Європі. Що є 
характерним – як й до революції – саме через її буржуазний характер. Й попри те, що у 
підручниках родовід Російської імперії вівся від Києва. 
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З думкою «євразійців» про те, що Росія була та є особливим континентом, 
«місцерозвитком», Росією-Євразією, що, поставши з «Азії» є чимось окремим й від неї, й 
від «Європи», погодитися складніше. Видається більш слушною думка Петра Чаадаєва 
про те, що не виконавши свою місію об’єднати у своїй цивілізації Європу та Азію, Росія 
має обрати рух в одному з напрямків й європейський є для неї більш природним [див.: 10, 
с. 47-54]. 

«Євразійство» стартувало влітку 1921 року у Софії колективною збіркою «Исход к 
Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». Серед авторів збірки, 
засновників руху, – економіст та географ Петро Савицький, філолог Микола Трубецький, 
філософ та богослов Георгій Флоровський, публіцист та музикознавець Петро 
Сувчинський. Пізніше у русі взяли участь філософ Лев Карсавін, історик Георгій 
Вернадський та інші. Поява нової емігрантської групи не було чимось несподіваним. 
Більшовицька влада в Росії поступово зміцнювалася й «стара» еміграція з її 
сподіваннями на швидкий крах більшовиків й повернення до колишньої Росії втрачала 
позиції. 

«Євразійство» виступило своєрідним конкурентом «Зміни віх» у боротьбі за ті 
емігрантські кола, що так чи інакше змирилися з фактом існування більшовицької Росії. 
«Зміновіховці» визнавали більшовизм, явище, західницьке за походженням (як 
розуміють його «євразійці»), вважаючи, що для створення «Великої Росії» слід 
використовувати все, що тільки може згодитися для цієї справи. Вектор їхніх роздумів 
було розгорнуто назад – до «третього Риму». «Євразійці», розуміючи під західництвом 
наслідування готових західних форм, вказують на неминучість фетишизації радянської 
влади, що може завадити її заміні, коли вона виконає своє завдання з подолання наслідків 
громадянської війни. «Зміновіховці» були готові пристосуватися до більшовицьких 
владних та ідеологічних структур, розвиваючи ті напрямки радянської ідеології, що 
співпадали з їхньою кінцевою метою. «Євразійці» ж хотіли використати передусім 
тоталітарну структуру влади, замінивши комуністичну ідеологію своєю – православно-
євразійською. 

Стаття Савицького «Євразійство» містить основні положення руху, акумулюючи 
всі його недоліки. Передусім автор, звичайно ж, декларує новизну «євразійства», його 
протилежність всім іншим напрямкам: «Євразійці – це представники нового начала в 
мисленні та житті, це – група діячів, котрі працюють на засадах нового ставлення до 
докорінних питань, що визначають життя» [6, с. 215]. Стосовно позиції емігрантських 
кіл, таке твердження є зрозумілим. Але їхня ідейна вторинність, залежність від 
попередників у більш широкому смислі є доволі помітною. Микола Бердяєв слушно 
зазначав, що «євразійці виступили галасливо й самовпевнено, з великими претензіями на 
оригінальність та на відкриття нових материків. Недоліки звичайні для молодих бойових 
напрямків, – вони не можуть виростати у скромності. Ідеї євразійців потрібно оцінювати 
не стільки за суттю, скільки за симптоматичним їхнім значенням. Самі по собі ідеї ці є не 
надто оригінальними (оригінальною є тільки турансько-татарська концепція російської 
історії у кн. М. С. Трубецького), вони є відтворенням думок старих слов’янофілів, М. 
Данилевського (М. Данилевського особливо), деяких мислителів початку XX століття» 
[1, с. 134]. 
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Їхня вторинність стосовно багатьох ідей «слов'янофілів», як класичного періоду, 
так й «пізнього», є настільки очевидною, що це спонукає Савицького акцентовано 
підкреслювати розбіжності «євразійців» з ними. «Євразійці цілою низкою ідей є 
продовжувачами міцної традиції російського та історіософського мислення», – визнає він 
[6, с. 219]. Але, наголошує Савицький, головною відмінністю «євразійства» від 
«слов'янофільства» є акцентування першими уваги не на слов'янських (етнічних), а на 
«євразійсько-азійських» (геополітичних) засадах російської культури. Проте слов’янство 
виконувало підпорядковану роль й у «слов’янофільській» концепції історії. Що 
стосується «євразійства», то, на відміну від поняття «слов’янство» (хоча й з ним усе 
зовсім не так просто, як марилося «слов’янофілам»), у понятті «євразійсько-азійське» 
взагалі намішано велику кількість різнорідних характеристик: географічних, етнічних, 
соціологічних, геополітичних. 

Декларуючи «порубіжність» Росії («впливи Півдня, Сходу та Заходу, змінюючи 
один одного, послідовно панували у світі російської культури» [6, с.  215]), де Південь 
уособлювала Візантія, Схід – кочовики, Захід – Європа, «євразійці» наслідують відомий з 
часів М. Данилевського принцип морфологізму. Але ж впливи не змінювалися 
послідовно, вони були одночасними. Крім того, візантійство несло не тільки 
християнство, але й тюркські нашарування, європейський вплив не обмежувався лише 
технологічним рівнем. Однак, «послідовність» та обмеженість впливів потрібна 
Савицькому лише для заперечення європоцентризму. Сумлінність потребує від нього 
визнання також ізольованості культур (за М. Данилевським), що суттєво для 
ствердження відірваності Росії від Європи. Але тоді слід визнати Росію Азією й не 
займатися створенням гарних, але невизначених понять, як-то «Євразія». Як зазначав 
Бердяєв, «сучасне євразійство вороже будь-якому універсалізмові, воно уявляє собі 
євразійський культурно-історичний тип статично – замкненим. Євразійці хочуть 
залишитися націоналістами, що замикаються від Європи й є ворожими Європі» [1, с. 
135]. 

Так, на їхнє переконання, Європа є споконвічним ворогом Євразії. Тобто, вона є 
ворогом зовсім не тому, що Європа протистоїть більшовицькій Росії, а тому, що Європа 
органічно, за самою своєю суттю, є ворожою Євразії-Росії. Європа, мовляв, зрозуміла, що 
підсумок російської революції «визначиться не революційною енергією російського 
комунізму, а історичною зумовленістю всього російського народу. Зрозуміла, що на очах 
у всіх виростає й міцнішає колишня європейська провінція, з якою неминуче доведеться 
битися, яка навіть перша, не чекаючи високого виклику, обрушиться війною викриття, 
докору та гніву на свою недавню й, здавалося, вічну метрополію», – писав П. 
Сувчинський у статті «Сила слабких» [7]. У цій боротьбі з Європою «євразійці» бачать 
єдиний шлях порятунку Росії, зовсім за К. Леонтьєвим, у її азійській орієнтації, що «стає 
єдиною можливою для справжнього російського націоналіста» [9]. 

Ізолюючи Євразію-Росію, «євразійці» не можуть погодитися зі «зміновіхівцями», 
котрі вбачають у перемозі світової революції здійснення «третього Риму». Для 
«євразійців» така перемога матиме негативні наслідки для Росії. «Якщо комуністичний 
переворот, – пише М. Трубецькой, – станеться в усьому світі, то, безсумнівно, найбільш 
досконалими комуністичними державами виявляться ті романсько-германські країни, які 
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й зараз стоять на «вершинах» прогресу. Вони будуть продовжувати “задавати тон” та 
посідати панівне становище. “Відстала” Росія, що витратила останні сили на спроби 
здійснення соціалізму за найнесприятливіших умов й за відсутності необхідних для цього 
соціально-економічних та технічних передумов, виявиться у повному підпорядкуванні у 
цих “передових” комуністичних держав й її буде піддано найбезсоромнішій експлуатації 
з їхнього боку» [9]. 

Саме у відкритті «Євразії», що протистоїть Європі, помітна розбіжність 
«євразійців» з ранніми «слов’янофілами» – останні ніколи не відвертали Росію від 
Європи. Що стосується «пізніх», М. Данилевського та К. Леонтьєва, то вони висловилися 
з цього приводу досить певно задовго до «євразійців». Тому «євразійське» слово новим з 
історіософської точки зору назвати важко. 

Проте у післяжовтневій реальності воно виявилося достатньо новим, щоб 
заволодіти увагою не тільки значної частини еміграції, але й привернути увагу 
більшовицької влади. 

Класичне «євразійство» першої половини 1920-х років залишалося значною мірою 
теоретичним. Трубецький зазначав, що «те, що зараз робиться у Росії, тільки здається 
новим та своєрідним. Насправді ж це руйнування, а не творення, й руйнування це 
просякнуте тим самим старим духом, духом Петра I, Катерини II й усієї інтелігенції XIX 
століття, звабленої заманливим зовнішнім виглядом європейської цивілізації та 
європейських ідей» й висував перед більшовиками завдання зжити «захоплення 
європейською цивілізацією та вигаданими в Європі ідеологіями» [8]. Маючи на увазі, 
перш за все, комунізм. На його думку, Росія має припинити «бути кривим дзеркалом 
європейської цивілізації», й отримати своє власне історичне обличчя, знову стати самою 
собою – «Росією-Євразією, свідомою носителькою та наступницею великої спадщини 
Чингізхана» [8]. 

Після розкриття у 1926 році операції ОДПУ «Трест» багатьом емігрантам стало 
остаточно зрозуміло, що підпільна боротьба всередині СРСР, на яку сподівалися ідеологи 
правого та монархічного ґатунку, є неможливою. Так само, як й реставрація «старої» 
Росії. Саме у цей рік виникло так зване «ліве євразійство» під проводом одного з 
керівників усього руху – Петра Сувчинского. Під впливом «червоного князя» Дмитра 
Святополк-Мирського, він усе більше симпатизував радянському ладу й схилявся до 
думки про те, що більшовицький проект є чи не найближчим до «євразійського». Отже 
завдання своєї групи він вбачав у практичній допомозі більшовикам встати на шлях 
здійснення «євразійської» програми. 

У 1926-1928 роках у Парижі відбувався «євразійський» семінар під керівництвом 
Л. Карсавіна. Там само існував «євразійський» клуб Сергія Ефрона, у якому брали участь 
багато прорадянські налаштованих молодих емігрантів. Дехто з них (включаючи самого 
Ефрона) пізніше активно співробітничав з ОДПУ-НКВC, дехто згодом повернувся до 
СРСР. 

Паризький «лівий» центр мав бажання налагодити контакти з офіційною 
опозицією всередині СРСР. У той момент «лівим євразійцям» здавалося, що вони 
зможуть стати другою радянською ідеологією, справді народною, такою, що вдало 
поєднує православ’я, етатизм та комуністичну риторику (наповнену новим змістом 
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«формулу» графа Уварова). Тим самим, на думку Сувчинського, «євразійці» мали б 
можливість інкорпоруватися до більшовицької системи та перетворювати її на 
«євразійський» кшталт зсередини. Цю ідею Сувчинського не було підтримано 
загальними «євразійськими» зборами й відтоді ліве крило остаточно виокремлюється із 
загального руху. 

У 1928-1929 роках у Кламарі видається щотижневик «Євразія». Тексти, що 
друкуються у ньому, присвячено «євразійському» аналізу смислу російської революції як 
«початку» нової реальності. З уведенням непу багатьом у Росії та в еміграції здалося, що 
революція «видихається», що потрібні нові смисли, здатні замістити комуністичні. 
«Зміновіховці» вважали, що неп – це один з кроків до здійснення старої місії Росії – стати 
третім Римом. «Ліві євразійці» вважали дещо інакше. Революція створила нову 
реальність, вона дійсно стала початком нового світу не тільки у російському, а й у 
всесвітньому масштабі. Вона стала точкою відліку цього нового світу. Й у цій якості вона 
потребує осмислення, що виходить за рамки як комуністичної, так й традиційної 
дореволюційної, парадигми. 

Комуністи (атеїсти та нігілісти), що розпочали Жовтневу революцію як західний 
проект поступаються місцем більшовикам (російським православним максималістам). 
Звідси гасло, кинуте Л. Карсавіним ще у 1925 році: «За більшовиків, проти комуністів!». 
Цікаво, що це гасло використовувалося часто-густо й у самій Росії. 

На думку «лівих євразійців», головним уроком російської (тепер – більшовицької!) 
революції для усього світу є те, що вона – перша у ланцюгу революцій, що приведуть 
різні культурно-географічні, етнографічні тощо типи та світи до все єдиного життя. Росія 
стає новим орієнтиром для людства, тією спільнотою, що перетворила запозичену ідею 
комуністичної революції на специфічно російську революцію. Саме у такому контексті 
вони оцінюють одержавлення революції в СРСР – вона зі справи вузького кола 
революціонерів-комуністів перетворюється на справу широких народних мас відповідно 
до усіх особливостей «місцерозвитку» Росії. 

Утопічність таких побудов сумнівів не викликає. Проте щось відмінне від утопії 
«ліві євразійці» запропонувати навряд чи можуть. А де утопія, там – там насильство, там 
тоталітаризм того чи іншого ґатунку. Вони чудово розуміють, що СРСР може лише 
наблизитися до здійснення євразійського ідеалу. Тож вони пропонують у якості 
досконалого державного устрою ідеократію, за якої тільки й можливе співіснування 
принципів російської релігійної філософії та практики побудови соціалізму в одній, 
окремій країні. 

Універсальна євразійська ідея перетворюється на окремий, суто російський 
(«русская идея»), проект. Але й знову набуває рис універсальності завдяки одній з рис 
«русской идеи» – всеєдності. 

Виходячи з ідеї всеєдності, Карсавін уводить до своєї соціальної концепції поняття 
«симфонічної особистості», у якій поєднується власне людська індивідуальність та світ, 
що вона опановує. Ця конструкція має надіндивідуальний характер та у недосконалій 
формі є структурою всеєдності. Буття, таким чином, є ієрархією «симфонічних 
особистостей», у якій вдосконалення особистості означає актуалізацію в ній більш 
високої особистості, тобто вона (особистість) повинна розчинитися повніше у «вищій» 
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особистості. Слушним є зауваження Сергія Хоружого: «В цій філософії закладений 
жорсткий “соціоцентризм”, першість колективного над індивідуальним. Людина, 
індивідуальна особистість виступає тут як симфонічна особистість найнижчого ґатунку, 
підніжжя всієї ієрархічної піраміди. Приділяючи головну увагу ієрархії у цілому, 
розглядаючи підлеглість нижчих моментів вищим, Карсавін майже нічого не знаходить 
сказати по суті про це підніжжя» [11, с. XXXIV]. Але якщо припустити, що інтересами 
особистості можна зневажити в ім'я інтересів «нації», «держави», «суспільства» тощо, то 
звідси до тоталітаризму – один крок. Такий колективізм є передумовою повної зневаги до 
життя та щастя окремої людини. Більше того, у цій розчинності індивіда у колективі 
Карсавін вбачає головний смисл буття. «Чому ж все-таки ми шукаємо байдужу, 
небуттєву єдність? чому помиляємося? – Та тому, що наша особистість – недосконала 
багатоєдність, тобто така, у якій роз’єднаність – множинність “сильніша” за єдність; – 
писав Карсавін, – тому що наша особистість вмирає та безсила цілком себе воскресити 
(возз’єднати); тому, врешті решт, що ми напевно знаємо: є досконала багатоєдність, що, 
роз’єднуючись, цілковито перемагає свою роз’єднаність, та, вмираючи, воскресає, є наша 
досконала особистість, з якої ми тільки й пізнаємо нашу недосконалість» [2, с. 34]. 

За такої постановки питання, кінцева мета не може бути меншою, ніж побудова 
дивного «нового світу». Справді, «з точки зору євразійців, – пише Савицький, – завдання 
полягає у тому, щоб мерзенність та злочини спокутувати та перетворити створенням 
нової релігійної доби, що гріховне, темне та страшне переплавила б у те, що 
розповсюджує світло» [6, с. 233]. 

Л. Карсавін писав, що «якщо русская идея взагалі може бути реалізованою, то вона 
не може бути мислимою як ідея поступу, чи-то його представлено у смислі безмежного 
розвитку, чи-то у смислі 1000-літнього царства... Вона охоплює все, що існує, всі часи, 
тому що вона сама є абсолютною, тобто всеєдиною» [3, с. 142]. Тож «русская идея» 
виявляється для Європи такою ж цінною, як й для Росії. Звідси – «новий» російський 
месіанізм. 

Комунізм оголошений ними завершенням двохсотлітнього періоду європеїзації 
Росії та останнім словом Європи. Це й є те, що Європа надала Росії. Тепер черга Росії 
щось «надати» Європі, а саме – принести їй «органічну добу віри». Підкреслимо – 
російської віри, тобто абсолютної. Проте, якщо з цих міркувань прибрати більшовиків, 
котрі надихнуться євразійством й понесуть Європі свій «дарунок», тут замало нового. 
Про це писав ще Володимир Одоєвський. Загрузнувши у скептицизмі, Європа 
випрацювала свій потенціал. Може час попелом накриє її так само, як стародавні 
культури, що загинули. Одоєвського пригнічує така перспектива. «Невже насправді така 
доля спіткає це горде осереддя десяти віків просвітництва? Невже немов дим розлетяться 
гідні подиву створіння давньої науки та давнього мистецтва? Невже засохнуть, не 
розпустившись, живі паростки, насіяні геніями-просвітниками?», – запитує він [5, с. 147]. 
Й сам відповідає: є тільки одна сила, що здатна відвернути загибель Заходу, вивести його 
з того стану, у якому він перебуває. Сила ця – Росія. Звідси, як колись з Палестини, 
проллється світло, що просвітлить душі європейців. «Ми поставлені на кордоні двох 
світів: минулого та майбутнього; ми нові та свіжі; ми непричетні злочинам старої 
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Європи; перед нами розігрується її страшна, таємнича драма, розгадка якої, ймовірно, 
приховується у глибинах російського духу» [5, с. 148]. 

«Исход к Востоку» у «євразійців» перетворюється на необхідний крок для того, 
щоб принести до Європи «світло зі Сходу». Більшовики, звісно, були не проти того, щоб 
пролити це «світло» на Європу. Після Другої світової війни їм це вдалося стосовно 
багатьох країн Центральної та Східної її частини. Проте для цього їм будь-які 
рекомендації «лівих євразійців» не знадобилися. Святополк-Мирський та Ефрон 
повернулися до СРСР, де їх було страчено, відповідно у 1939-му та 1941 роках. Карсавін 
був арештований у Ризі у 1949 році й помер у таборі. Лише Сувчинський залишився в 
еміграції й дожив до 1985 року. 

«Євразійство» запропонувало свою версію «міфу заснування». Втім, ідеї цього 
напрямку по ключових позиціях були еклектичними та неоригінальними. «Євразійський» 
лівий проєкт від початку був утопічним й приреченим на невдачу. Проте він сприяв 
розширенню ідейної бази як радянського тоталітаризму, так й пострадянського 
авторитаризму в Росії. 
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
П.ЧУБИНСЬКОГО 

Основний зміст статті становить аналіз філософського аспекту 
соціокультурних досліджень П.П. Чубинського, а саме, юридичних народних звичаїв, які 
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стали світоглядними орієнтирами та опорою у перехідний період від традиційної до 
індустріальної форми суспільства. Вони відігравали важливу роль у формуванні 
духовного буття українського народу, його правової свідомості; в упорядковуванні 
суспільно-економічних відносин; слугували культурними зразками та були основою для 
формування соціальних інституцій, а також провідниками у розумінні онтологічних та 
антропологічних основ українського суспільства, їх морально-етичних цінностей.  

Ключові слова: земля, обряди, праця, традиційне суспільство, юридичні народні 
звичаї.  

 
Березинец И. Философские аспекты социокультурных исследований  

П. Чубинского. Основное содержание статьи составляет анализ философского 
аспекта социокультурных исследований П.П. Чубинского, а именно, юридических 
народных обычаев, которые стали мировоззренческими ориентирами и опорой в 
переходный период от традиционной к индустриальной форме общества. Они играли 
важную роль в формировании духовного бытия украинского народа, его правового 
сознания; в упорядочивании общественно-экономических отношений; служили 
культурными образцами и были основой для формирования социальных институтов, а 
также проводниками в понимании онтологических и антропологических основ 
украинского общества, их морально-этических ценностей. 

Ключевые слова: земля, обряды, работа, традиционное общество, юридические 
народные обычаи. 

 
Berezinets I. Рhilosophical aspects of p. Chubynsky's socio-cultural research. The 

main maintenance of research presents the analysis of philosophical aspect of sociocultural 
researches of P. P. Chubinsky, namely, legal folk customs that became world view reference-
points and support in a transitional period from traditional to the industrial form, regulated 
relations between its members; took an important part in forming of the spiritual existence of 
the Ukrainian people, its legal consciousness; in organization of social-economic relations; 
served as cultural standards and became the basis for the formation of social institutes; became 
explorers in understanding of ontological and anthropological foundations of Ukrainian 
society, their mental and ethical values. 

Keywords: land, rites, labor, traditional society, legal folk customs. 
 
Багатьох обдарованих особистостей породила Українська земля. Серед тих, хто 

прославляв її своєю працею потрібно пригадати українського діяча ХІХ ст. Павла 
Платоновича Чубинського (1839 – 1884). Так склалась доля нашого співвітчизника, що 
проживши недовге життя, він встиг залишити свій вагомий внесок у тогочасну науку. 
Зокрема, дуже цікавим є зібраний під час експедиції по західним губерніям тогочасної 
Російської імперії матеріал про території та їх населення. Сьогодні вони є складовими 
сучасних України, Білорусі, Литви та Росії. Його труди ще при житті були високо оцінені 
науковою спільнотою не тільки в Російській імперії, а і за її межами: на Міжнародному 
етнографічному конгресі у Парижі (1875 р.) вченого було нагороджено золотою 
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медаллю, що красномовно говорить про високий міжнародний рівень значення праць 
вченого. 

Діяльність П.Чубинського припала на добу національного піднесення,  
культурного відродження та суспільно-політичного руху в Україні, в якому він приймав 
активну участь. Вірш «Ще не вмерла України і слава і воля» став одним з покажчиків 
його емоційного та громадянського ставлення до процесів, які відбувались у тогочасній 
Україні. 

П. Чубинський – особистість багатогранна. Завдяки широкій ерудиції та 
енергійній вдачі, дослідник встиг охопити своєю увагою та висвітлити із різних боків 
багато проблем. Вони безпосередньо стосувались життя населення на досліджуваних ним 
територіях.  

Сьогодення потребує більш глибокого аналізу праць П. Чубинського, осмислення 
його внеску у розвиток національної науки. Активно працюють в цьому напрямку 
сучасні українські вчені: історики, етнографи, мовознавці, краєзнавці, юристи.  

Творчий та життєвий поступ П. Чубинського висвітлюється у статті Г. 
Стрельського «Постать і діяльність Павла Чубинського очима його сучасників» [1]. В ній 
він представлений прекрасним організатором, енергійною, цілеспрямованою людиною, 
діяльність якої проходила в оточенні представників української національної еліти: В. 
Антоновича, М. Драгоманова, О. Кістяківського, М. Костомарова, І. Новицького та 
багатьма ін.  

На вивчення міжкультурної та міжмовної комунікації етносів в нарисах П. 
Чубинського спрямована робота Н. Марченко. Вона зазначила, що «праці науковця є 
неоціненним внеском у ствердження української мови як головного ідентифікуючого 
чинника українців…» [2, с. 99].  

Закінчивши юридичний факультет Петербурзького університету, П. Чубинський 
пише та захищає роботу «Нарис народних юридичних звичаїв та понять у Малоросії» 
(1862 р.), за що одержує ступінь кандидата з правознавства. Вона надає можливість 
глибоко зануритись у життя тогочасної України та зрозуміти якими світоглядними 
принципами керувалось населення при вирішенні життєвих проблем. Але це не єдиний 
нарис з цієї проблематики. Я. Верменич досліджуючи цей бік наукового доробку П. 
Чубинського, зазначає, що проблеми історії українського права, народних юридичних 
звичаїв, правничої культури є найменш дослідженими, «належним чином не відображені 
і оцінені в науковій літературі»[3, с. 189].  

Те ж  саме можна сказати і про рівень досліджень, які торкались вивчення 
філософського аспекту у спадку дослідника. Серед аналітичних матеріалів таких бракує. 
Саме тому, метою нашої статті є аналіз філософського аспекту соціокультурних 
досліджень П.П. Чубинського.   

Розгорталась діяльність вченого тоді, коли українське суспільство знаходилось на 
межі між вмираючими старими традиційними соціально-економічними відносинами та 
новими, що формувались на тлі селянської реформи 1861 року. Реформування не 
відповідало селянським очікуванням.  

Були залишені без вирішення важливі питання, які стосувались землі та свободи 
волі. «Багатий бідного не знає», «багатий дивується, чим убогий харчується», «як нема 
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статку, то й нема упадку», «хліб моє ноги й руки», «багатий, як земля святая»,  – 
говорили люди між собою. [4, с. 8,10, 30, 32]. Тим не менш, реформа зумовила зміни в 
аграрному устрої країни; позначилась на розподілі земельної власності; активізувала 
процес інтенсифікації сільськогосподарського виробництва за рахунок запровадження 
технічних засобів обробки землі та використання найманої праці. Ці процеси свідчили 
про поступову капіталізацію суспільства та безпосередньо – села.  

Формуючись, капіталістичні відносини, спричинили зміни у державному 
законодавстві, що важко сприймалось селянством та обурювало його. Досліджуючи 
тогочасне українське суспільство, П. Чубинський, намагався з`ясувати підвалини, на 
яких воно розвивалось та визначити ту світоглядну основу, що тримала та забезпечувала 
його функціонування. І така основа вченим була визначена: народні юридичні звичаї, які 
слугували «відображенням розумового та морального стану народу взагалі» [5, с. 6].   

Робота по накопиченню матеріалів велась комплексно. П. Чубинський писав, що 
програма, щодо вивчення юридичних звичаїв була розроблена у 1861 р. та опублікована 
у «Київських Губернських відомостях» у 1862 р. На її запит в тій чи іншій мірі 
відреагували очільники Чернігівської, Полтавської, Херсонської, Харківської губерній. 
Багатющий масив юридичних понять та звичаїв українського народу був накопичений в 
етнографічно-статистичній експедиції по землях сучасної України, які складали західну 
частину Російської імперії. Діяльність її була спрямована на вивчення соціальних 
спільнот та груп, як елементів суспільства, та всього того, що стосувалось їх культурно-
побутових особливостей життя. Результати знайшли своє відображення у опублікованих 
7 томах «Праць етнографічно-статистичній експедиції по західно-руському краю…». 
Багато уваги було приділено вивченню юридичних сімейних та цивільних звичаїв, 
загальних майже для всієї території українських земель за умов перехідного періоду від 
традиційного до індустріального суспільства.  

Особливу зацікавленість викликали рішення волосних судів, оскільки, як зазначав 
дослідник, по-перше, вони надавали матеріал для вивчення юридичних звичаїв, по-друге, 
«вони слугували відображенням розумового та морального стану народу взагалі» [5, с.7]. 
Не дивлячись на те, що знайомство з їх роботою дослідник починав «з упередженням», 
проаналізувавши документи він дійшов висновку про те, що: «я не хочу говорити, що 
волосні суди бездоганні: у них є слабкі місця: а чи старі судові установи не страждали 
…» [5, с. ІХ]. Вчений дійшов висновку, що «волосний суд являє собою життєву установу, 
незамінною ніякою іншою. У народу існує цілий ряд правовідносин, які мають витоки із 
його економічних обставин, обумовлюються його етнографічними особливостями та 
історичними долями» [5, с. Х - ХІ].  

Отже, вчений відмітив важливість для українців юридичних сімейних та цивільних 
звичаїв, визнав їх високий рівень усвідомленості ними, що стало підставою говорити про 
них, як про нормативну сферу та основу соціальних взаємовідносин. Навіть, при 
відсутності владних структур, простолюд керувався ними не сліпо, а з повним 
розумінням їх внутрішньої логіки, справедливості, розумності і користі. Він міг пояснити 
значення та необхідність використання звичаю. «Вони по суті є вираженням свідомості 
народу про справедливість; вони по суті природні наслідки економічних умов та 
морального розвитку народу; вони цілком пояснюються з логіки та побутових умов 
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хлібороба», – писав щодо глибинного змісту звичаїв П. Чубинський [6, с. 6]. Мислитель 
був високої думки про український народ і з повагою відносився до нього. 

Юридичні звичаї українців вибудовували, впорядковували, визначали правила 
поведінки та діяльності індивіда та соціальної групи – з одного боку, з іншого – вони 
визначали роль суб`єктів в ній. Таким чином, звичаї були на стику між соціальною та 
особистісною системами, та сприяли інтегруванню членів суспільства в неї. По суті, вони 
виходили на рівень законів, створених народною мудрістю, що передавались та 
виконувались від покоління до покоління. Народні закони, оформлені в обряди були 
настільки правильними, справедливими, що їх виконання не викликало сумнівів та 
зневаги до них. Навіть не зважаючи на те, що можливо, форма деяких з них могла 
застаріти, та її внутрішня сутність залишалась, що демонструвало глибину вкоріненості 
світоглядних цінностей. 

Потрібно зазначити, що звичаї та обряди вибудовували окрім соціального 
середовища і культурне, оскільки віддзеркалювали у мові всі суспільні процеси. П. 
Чубинський аналізуючи кожен розділ народних юридичних законів, звертав увагу на те, 
що часто їх зміст вкладався у влучні фрази прислів`їв, слова пісень, віршів. Згадані 
літературні форми ставали вмістилищем правових норм, що регламентували сферу 
соціальної поведінки, виступали соціальними обмежувачами та здійснювали соціальний 
контроль громадян. Наприклад: «Виграв батько справу: взяв в шкуру і до дому пішов»[7, 
с. 231], «Як я се добро мав, то я тоді кумував, а як тепер підупав, то я вже не кум став» [7, 
с. 233], «Злодія на шибеницю ведуть, а він ще каже, що неправда» [7, с. 255]. 

Тобто, народні звичаї та обряди виступали онтологічною основою українського 
традиційного суспільного укладу. 

Вчений зібрав матеріали, що стосувались принципів побудови, існування, 
взаємодії членів різних соціальних груп: сім`ї, громад, в тому числі і вікових 
неформальних груп. Основою суспільства була сім`я, тому сімейні звичаї відобразили 
проблеми спадку, майнового права: особистого та громади; права власності, як суб`єктів, 
так і громади; розкривали принципи укладання різного роду угод; розглядали різні 
форми товариств;  стягнення за збитки або за шкоду. 

 Мовні вирази увібрали в себе суть суспільних відносин, та стали їх носіями – 
печатками: «Своя хата покришка», «чоловік і жінка – одна сатана», «чоловік любить 
жінку здорову, а тещу багату», «з сином сварися – за стіл берися, з зятем сварися – за 
двері берися», – говорили люди про сім`ю та відображали принципи існування в ній  
[4, с. 68].  

Для українця земля була основним джерелом достатку, тому відношення до неї 
було, як до матері – годувальниці. Поняття «земля» було одним з наріжних понять 
українського народу. Земля возвеличується, вона є одухотвореною, живильною, 
народжуючою буття силою. «Народ відчуває глибоку повагу до землі та називає її 
матір`ю: земля – мати наша, тому що вона годує собою людей і тварин. Тому при 
поклонах цілують землю. Землю не можна бити… бо земля – мати, а матір бити не 
можна», – записав дослідник в матеріалах експедиції [5, с. 36]. Або, як про землю йдеться 
у прислів`ях: «Багатий, як земля свята. На чорній землі хліба сіють» [7, с. 254]. Тільки 
господар з господинею міг організувати свою діяльність на ній, тому великого значення 
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приділялось сімейним звичаям. Наприклад, у господарській сфері народ розглядав 
чоловіка та жінку, як «спілку», «товариство» − рівними між собою: «Добра спілка – 
чоловік та жінка» [6, с. 8], тобто що наживуть разом, то стане їх надбанням.  

В цьому контексті, не оминув дослідник гендерного питання. Він зазначав, що 
«чоловік без жінки не може обійтись, для того щоб досягти благополуччя» [6, с.8], 
вибираючи собі здорову, роботящу жінку, він міг собі обрати пару по-душі, чого часто не 
могла дозволити собі жінка. Відрізнялась своїми правами жінка і щодо  результатів 
праці. Діяльність чоловіка та жінки були чітко регламентовані за її характером: існувало 
«жіноче діло» та «чоловіче діло» [6, c.7 − 8]. У народі з цього приводу говорили: «Без 
хазяїна двір, без хазяйки хата плаче» [6, с.7].  

Насправді, зона відповідальності жінки була значно ширшою. Жінка 
забезпечувала сім`ю вирощеною нею городиною, доглядала за домашніми тваринами та 
птахами, готувала їжу, вирощувала льон та коноплі, займалась прядінням, ткала полотно 
та шила спідню білизну для всієї сім`ї, якщо вміла; відповідала за чистоту у хаті та 
приймала участь у збиранні та молоченні жорнами хліба [6, с. 8]. В свою чергу чоловік 
забезпечував різноманітні важкі польові роботи, ремонтні, які стосувались і хати, і 
реманенту. «Чоловік повинен був всю сім`ю годувати, обувати, споряджати верхній одяг 
[6, с. 9]. За жінкою майже у всіх губерніях було закріплено право продавати надлишки 
городини, птахівництва, молочних продуктів; дарувати, продавати, міняти виготовлене 
нею сукно та гроші використовувати для себе та доньок, купуючи прикраси або за 
власними потребами. А це говорило про те, що українська жінка мала свої права, владу 
та була достатньо самостійною,вільною. Вказуючи все ж таки на важку жіночу долю в 
контексті визначеності її долі, пасивності перед чоловічим насильством та брехнею, 
Чубинський пише, що: «втім, у малорусів ця пасивність не так яскраво кидається в очі, як 
у великорусів. Малоруське плем`я більш сердечне, тому любов, яка зв`язує чоловіка та 
жінку у молодих роках, а під старість обертається у звичку, вирівнює цю нерівність у 
положенні двох статей» [6, с. 12]. 

Ще одним стрижневим поняттям українців та вмістилищем їх світобачення є 
поняття «землеробська праця», а формулу  − «земля та праця» − можна було б назвати 
антропологічною формулою для українського селянина. Навколо понять «земля» і 
«праця» вибудовувались всі основні юридичні звичаї, які заклали основу суспільно-
правових відносин та впорядковували тогочасне суспільство. Вони стали правовим 
регулятором  соціальних міжпрошаркових, внутрішньо-сімейних відносин; вплинули на 
сфери економічних та майнових відносин: сприяли формуванню права власності, прав 
наслідування, інституту наймитування, який був тісно пов`язаний з трудовими 
процесами, що відбувались у традиційному українському суспільстві. П. Чубинський 
писав: «малоруси вважають єдиним джерелом багатства землеробську працю... маючи 
знаряддя праці для землеробства та немаючі власної землі, можна досягти достатку»  
[6, с. 7].  

Таким чином, поняття «земля» та «праця» виступали одними з основних 
світоглядних понять українського народу, основою життя-існування, визначаючи 
моральні цінності, означували ставлення до праці, творили культуру, формували його 
національну ідентичність.      
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П. Чубинський вважав, що українські народні юридичні звичаї ХІХ − початку ХХ 
ст. настільки глибоко вкорінені у національному суспільстві, що стали складовими 
Руської правди поряд із законами, які писались середньовічною князівською верхівкою. 
Він писав: «Якщо розглянути уважніше ґрунтовну Руську Правду, то звісно 
народжується переконання, що в цю збірку увійшли як постанови князів, так і народні 
юридичні звичаї і до останніх належать переважно постанови, що стосуються цивільного 
права. Ґрунтовна Руська Правда існувала вже у ХІІІ столітті, тобто тоді, коли у 
князівських родах ще панували родові відношення проте в цивільних визначеннях 
Руської Правди ми бачимо виключно панування сімейного начала» [6, с. 40, 41]. Ця 
думка знайшла своє підтвердження у статті сучасної української дослідниці середніх 
віків Т. Л. Вілкул, яка писала, що Руська правда – збірник світського права, в якому 
відбито норми звичаєвого права, а також князівські нововведення. У тексті збереглися 
записи про те, що писемна фіксація права відбулася за Ярослава Мудрого, Ярославичів 
(названо Ізяслава Ярославича, Святослава Ярославича та Всеволода Ярославича) та 
Володимира Мономаха [8, с. 391].  

Тому, все, що стосувалось життя простого населення спиралось та керувалось 
народним правом. Юридичні звичаї українців ґрунтувались на началах сім`ї та началах 
особистості, що звільняло їх від родового начала. Вчений відмітив, що українська 
традиційна сім`я ґрунтувалась на  моральних принципах значно вищого ґатунку у 
порівнянні із принципами побудови сім`ї в інших землях. В ній виявлялась свобода 
особистості в сім`ї та свобода сім`ї від особистості: сім`я її не поглинала, а особистість не 
пригнічувала сім`ю. Вона вирізнялась своєю традиційністю, сталими внутрішніми 
законами, виглядаючи, як осередок, який характеризується специфічним буттєвим 
простором, в  якому кожен її член позиціонується, як достатньо вільна особистість, при 
тому, що сімейне начало було панівним.  

Свобода від родового тиску стала запорукою збереження давніх правових 
сімейних традицій  українців. Великого значення в українському тогочасному суспільстві 
мало батьківське благословення. Воно слугувало молодому поколінню духовним 
захистом та  дороговказом на щасливу долю у нелегкому людському житті; певною 
програмою на здорове, безбідне життя. Одночасно виступаючи певним незримим 
ланцюгом, що поєднував прийдешні покоління із попередніми, утримуючи таким чином 
родову систему. «Благословення батьків має надзвичайно велику силу; так, якщо батьки 
не благословляють своє дитя, то із нього нічого не буде гарного» [4, с. 89], − писав Г. 
Чубинський. Дітям примовляли: «Що би ся мав, як свята земля. Що би вас Бог не 
опускав. Най вас Бог споможе. Най  вас Бог благословить. Дай, Боже, здоров`я. дай, 
Боже, щастя. На щастя, на здоров`я, на щасливу долю» [4, с. 89]. «Батькове й мамине 
благословення і в воді не тоне, і в огні не горить»[4, с. 8], І, якщо батьківське 
благословення мало велику життєдайну силу, то батьківське прокляття руйнувало 
сімейно-родові відносини, та вважалось великим гріхом. Наприклад, у Литинському 
повіті вважалось, що проклинати своїх дітей є великим злочином. На Харківщині вірили, 
в те, що сила батьківського прокляття жахлива: вона робить дітей нещасливими. А у 
Холмській Русі говорили, що батьківське прокляття віддає дітей в розпорядження  
диявола, іноді душу і тіло разом, а іноді одну тільки душу [4, с. 89]. 
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На принципах свободи та справедливості у взаємовідносинах між членами сім`ї 
вибудовувались принципи спадковості та закони спадкування – одне з найважливіших 
питань функціонування суспільства. Тому Чубинським детально виписані особливості 
розділу спадку між членами сім`ї в залежності від віку, статі, черговості народження 
дітей та ін.  

І, якщо в сім`ї відношення між її членами розглядались через призму загальної 
сімейної праці, оскільки, тільки праця вважалась основним критерієм отримання права 
власності, то зовсім інші принципи були закладені українським народом у відношення 
між власником і не власником, капіталістом та працівником. На думку П. Чубинського ці 
відносини були більше схожі на асоціацію, товариство, де «один приймає участь 
власністю, а інший – працею, і після результат, отриманий від взаємодії власності і праці, 
розділяється між обома, і таким чином, робітник стає учасником результатів праці»  
[6, с. 40]. 

Таким чином, вивчаючи народні юридичні звичаї українців, вчений дійшов 
висновку, що вони маючи глибоке коріння, стали тими світоглядними орієнтирами та 
опорою у суспільстві кризового перехідного періоду від традиційної до індустріальної 
форми, та регламентували відносини між його членами. Вони продовжували відігравати 
важливу роль у формуванні духовного буття українського народу, його правової 
свідомості; в упорядковуванні суспільно-економічних відносин, структуруванні та 
нормуванні поведінки народу; слугували культурними зразками та були основою для 
формування соціальних інституцій. Народні юридичні звичаї стали провідниками у 
розумінні онтологічних та антропологічних основ українського суспільства, їх морально-
етичних цінностей. П. Чубинському вдалось із середини, за допомогою зібраних ним 
зразків мовної творчості, показати особливості життя та мислення українського народу, 
його тісний зв`язок із природою.   

В статті зазначені тільки деякі аспекти значення наукового доробку П. 
Чубинського для філософської науки. Потребують подальшої розробки проблеми 
герменевтичного досвіду українців, національної ідентифікації, проблеми філософії 
природи, філософії культури. 
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ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: ЩО Є КРЕАТИВНІСТЬ І ЯК ЦЕ 
«ДУМАТИ ПОЗА КОРОБКОЮ»? 

До тепер залишається доволі контраверсійним питання визначення креативності, 
а між вченими продовжуються дискусії про вродженість або набутість цієї риси 
мислення людини. Незважаючи на таку обставину, керівники сучасних компаній, як 
державної, так і приватної форм власності у різних сферах професійної діяльності все 
частіше  заявляють про крайню необхідність розвитку креативного мислення у своїх 
працівників. При чому таку потребу пов’язують як з ймовірним наступним розвитком 
галузей знань, промисловості, бізнесу, так і з користю для конкретного працівника, а 
відтак і робочого колективу в цілому. Зокрема, психологи відзначають, що участь у 
корпоративних тренінгах з креативного мислення дозволяє їхнім учасникам знизити свій 
рівень стресу, цим розширюючи свої можливості більш усвідомлено керувати життям, 
наповнювати його позитивними емоціями, роздумами, подіями. Таким чином, все більш 
актуальним креативне мислення постає у розумінні особистісного зростання та 
професійної спрямованості. Заклики «Думайте нестандартно!», «Будьте 
креативними», або часто у буквальній формі метафори «Вийдіть за межі коробки» 
(англ. Thinking outside the box) традиційно стають обов’язковими вимогами як у сучасній 
навчальній і мотиваційний літературі, так і в різних типах дискурсів. 

У цій статті автор здійснює аналіз висловлювання «нестандартне мислення» в 
контексті різних трактувань креативності вченими і філософами. Мислити по-іншому 
зсередини коробки, вийти з неї зовсім або з тим, щоб створити нову, проникнути до її 
нижньої частини – це тільки деякі відмінні значення того, що значить «думати 
інакше». Завдання осмислення таких висловлювань автор здійснює здебільшого в 
контексті освіти, адже активація і розкриття креативності передусім у дітей 
проголошується запорукою кращого майбутнього.  

Ключові слова: креативне мислення, креативність, мислення поза коробкою, 
нестандартне мислення, філософія для дітей. 
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Адаменко Н.Б. Философия для детей: что есть креативность и как это 

«мыслить вне коробки»? До сих пор остается достаточно сложным вопрос 
определения креативности, а ученые продолжают дискуссии о том, считать ли 
врожденными или приобретенными эти черты мышления человека. Несмотря на такое 
обстоятельство, руководители современных компаний, как государственной, так и 
частной форм собственности в различных сферах профессиональной деятельности все 
чаще заявляют о крайней необходимости развития креативного мышления у своих 
работников. Причем такую потребность связывают как с вероятным последующим 
развитием отраслей знаний, промышленности, бизнеса, так и с пользой для конкретного 
работника, а затем и рабочего коллектива в целом. В частности, психологи отмечают, 
что участие в корпоративных тренингах креативного мышления позволяет их 
участникам снизить свой уровень стресса, тем самым расширяя свои возможности, 
более осознанно управлять жизнью, наполнять его положительными эмоциями, 
мыслями, событиями. Таким образом, все более актуальным креативное мышление 
возникает в понимании личностного роста и профессиональной направленности. 
Призывы «Мыслить нестандартно!», «Будьте креативными», или часто в буквальной 
форме метафоры «Мыслить за пределы коробки» (англ. Thinking outside the box) 
традиционно становятся обязательными требованиями как в современной учебной и 
мотивационный литературе, так и в различных типах дискурса. 

В этой статье автор осуществляет анализ выражения «нестандартное 
мышление» в контексте различных трактовок креативности учеными и философами. 
Мыслить по-другому изнутри коробки, выйти из нее совсем или с тем, чтобы создать 
новую, проникнуть в ее нижней части – это только некоторые отличительные значение 
того, что значит «думать иначе». Задача осмысления таких высказываний автор 
осуществляет преимущественно в контексте образования, ведь активация и раскрытие 
креативности прежде всего у детей провозглашается залогом лучшего будущего. 

Ключевые слова: креативное мышление, креативность, мышление вне коробки, 
нестандартное мышление, философия для детей. 

 
Adamenko N. Philosophy for children: what is creativity and how to "think outside the 

box"? Until now, the question of defining creativity remains quite controversial, and scientists 
continue the discussions about the innateness or acquisition of this trait of human thinking. 
Despite this circumstance, the leaders of modern companies, both public and private, in various 
areas of professional activity are increasingly declaring the urgent need to develop creative 
thinking in their employees. Moreover, this need is associated with the probable further 
development of knowledge, industry, business, and with the benefit for the individual employee, 
and hence the workforce as a whole. In particular, psychologists note that participation in 
corporate trainings on creative thinking allows their participants to reduce their stress level, 
thereby expanding their ability to more consciously manage life, fill it with positive emotions, 
thoughts, events. Thus, more and more relevant creative thinking appears in the understanding 
of personal growth and professional orientation. The appeals "Think outside the box!" and "Be 
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creative" have traditionally become mandatory requirements in both modern educational and 
motivational literature, as well as in various types of discourses.  

In this article, the author analyzes the expression "Think outside the box" in the context of 
different interpretations of creativity by scientists and philosophers. To think differently from 
within the box, to get out of it altogether, or to create a new one, to get to the bottom of it, are 
just some of the distinctive meanings of what it means to "think differently." The author carries 
out the task of comprehending such statements mostly in the context of education, because the 
activation and disclosure of creativity, especially in children, is proclaimed the key to a better 
future. 

Key words: creative thinking, creativity, lateral thinking, philosophy for children, thinking 
outside the box 

 
Постановка проблеми. Точне походження висловлювання «нестандартне 

мислення» або дослівно «думати поза коробкою» залишається нез’ясованим. Як правило, 
його приписують бізнес-консультантам у 1970-х і 1980-х рр., які намагалися змусити 
своїх клієнтів почуватися незвично, незручно, коли вони мали намалювати на аркуші 
паперу дев’ять крапок і з’єднати їх, не відриваючи ручку, використовуючи тільки чотири 
рядки. Нижче подано схему вправи та один із найпопулярніших шляхів її вирішення. 

 
Така задача була запозичена з книжки Сема Лойда «Циклопедія головоломок» 

початку XX століття [24, с. 301]. Її оригінальне формулювання називалося «Головоломка 
яйця Христофора Колумба» як певний натяк на потребу пошуку несподівано простого 
виходу зі складного положення. 

Для знаходження рішення цієї задачі, вимагається, як приклад, «латеральне 
мислення» [4], яке можна визначити як таке, що пов’язане з креативністю та зосереджене 
на інноваційності ідей та оригінальності розв’язків. При цьому підказка полягала саме в 
тому, щоб намагатися «думати поза коробкою». З тих пір «починають з’являтися книги 
від «Діти, які думають нестандартно» до «Євангелізація нестандарного». І це вікно не 
закривається: за минулий рік фраза з’являлася в середньому раз на дев’ять днів лише в 
The New York Times» [22]. Отже, бачимо, метафора навіть сьогодні, все ще вважається 
логічною відправною точкою для людей і команд, які шукають нові ідеї.  

Але ось проблема, чи не створюється цим водночас самообмежувальна, можливо, 
ненавмисна, але очевидна пастка розуму, яка заважає людині бачити те, що насправді 
можливо. І коли задуматися, це має початок з раннього віку. Одним з першим, чого нас 
навчають в дитинстві – це, серед іншого, розфарбовування всередині ліній, що можна 
вважати черговою коробкою. Та якщо спробувати дати дитині вибір, то він міг би бути 
іншим, наприклад, створення свого малюнку чи заповнення кольором всієї сторінки. У 
зв’язку з цим,  коли йдеться про підтримку креативного мислення учнів, залишається 
відкритим питання, як можливо дітям думати поза коробкою.   
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Ступінь наукової розробки проблеми. Досліджуючи теоретичні джерела, 
присвячені креативному мисленню в межах якого йдеться й про нестандартне мислення, 
варто відразу ж вказати на деяку складність. Вона пов’язана з наявністю в словнику 
української мови окремих слів «креативність» і «творчість». Часто-густо вони постають 
як синоніми, проте починають з’являтися наукові роботи, де робиться спроба їх 
демаркації. Наприклад, в одній із таких розвідок зазначається, що «творчість – це завжди 
належність культури з її обов’язковою елітарністю (першопочатково орієнтованої на 
унікальність сприйняття індивідуальності) і ціннісною ієрархічністю (творчість вимагає 
етичної визначеності). Креативність – характерне породження цивілізації – епохи 
демократизму і «торжества мас». Не випадково, «теоретики креативності» підкреслюють 
здатність до нового типа мислення масо видної людини» [16, с. 179]. Іншою  є думка, що 
постіндустріальне суспільство – це середовище розвитку творчих здібностей особистості. 
Він досягається через  можливість подолання відчуження індивіда від засобів і 
результатів його праці. Разом з цим креативність розглядається як «підміна творчості як 
сфери самореалізації індивіда зовнішніми проявами, які є нетиповими для традиційної 
культури форм поведінки» [9, с. 40-41] і цим позначає кризу сучасної культури. Більш 
обґрунтованим виглядає твердження, що акт креативного мислення і досвід творчості хоч 
і часто ототожнюються, але мають різні принципи: «Творчість – це прояв креації. Креація 
– прояв самої себе (свободи, порожнечі)» [14, с. 12]. Такий висновок робиться його 
авторкою на основі детального аналізу як філософського тлумачення мислення, так і 
сучасних теорій креативності (Ф.Бартлетт, П.Бурдьє, Дж. Гілфорд, І.Кант, К.Робінсон, 
Р.Флоріда). Окрім зазначених варто згадати роботи про креативне / творче мислення 
В.Біблера [3], Е.Боно [4], М.Вертгеймера [5], Дж.Дьюї [7], М.Ліпмана [11; 23], Л.Секей 
[15] та інші. 

Щодо поняття «нестандартне мислення» («мислення за межами коробки»), то 
сучасні його дослідження також мають неоднозначний характер. Зокрема, у 2010 році  
дослідники Ч. Е.Нотар і Ш. Падджетт  [21] здійснили аналіз науково-дослідницької 
літератури з використанням п’ят баз у хості EBSCO та опрацювали 224 результати 
пошуку статей, де зустрічається «нестандартне мислення». Умовно їх можна розділити 
на дві групи. Першими є такі, що вживалися у зв’язку з креативним мисленням та 
стосувалися досліджень в сфері архітектури та дизайну інтер’єру і будівель, художників, 
навчальних програм, стоматології, машинобудування, реформи освіти, охорони здоров’я, 
лідерства, морської піхоти, медицини, тероризму тощо. В іншій групі досліджень цей 
термін вживався авторами буквально, наприклад, стосовно футболу (площа на 
футбольному полі), виробництва автомобілів (міні-фургони), пакувальної промисловості 
(паперові коробки), звуку і зору (телевізор), піци (їстівна коробка) та ін. Таким чином, 
бачимо, що термін «нестандартне мислення» використовується у багатьох контекстах, і 
здійснюючи наукову розвідку, важливо знати, в якій галузі використовується ця фраза, 
щоб зрозуміти її значення. У цій статті розглядається його освітня компонента, а 
програма «Філософія для дітей» М.Ліпмана та його вчення креативного мислення слугує 
відправною точкою дослідження. 
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Зважаючи на сказане, метою роботи є розкриття інваріантів розумінь поняття 
«нестандартне мислення» («думати поза коробкою») у взаємозв’язку з питанням 
креативного мислення у дітей. 

Основна частина. «Філософія для дітей» (Philosophy for Children, P4C) була 
створена 1969 року філософом Метью Ліпманом, який став також педагогом, працюючи 
в Колумбійському університеті (США). Його новостворена програма була покликана 
відповісти на питання, чи можуть діти ставати більш розсудливими та як унеможливити 
згасання їхніх почуттів здивування і допитливості.  Якщо йдеться про філософію для 
дітей, то найчастіше маються на увазі спеціальні новели, написані М.Ліпмана та його 
колегами, зокрема Енн Маргарет Шарп в Інституті розвитку філософії для дітей (IAPC), в 
яких не називаються філософи або філософські вчення, а йдеться про дітей у їхньому 
звичайному повсякденні, де якнайгостріше постають проблеми мислення, дружби, 
взаємин, само ідентифікації, справедливості. Учні разом, як класна «спільнота 
дослідників», піднімають філософські питання, які вони визначають як проблематичні та 
ведуть діалог. Вчитель допомагає у такому філософському діалозі, разом з тим сам 
знаходиться в ситуації запитування і пошуків відповідей. Він вважав, що якщо філософія 
стане більш доступною для дітей, тоді ці запити будуть вирішені.  

Директорка Каталонського центру дитячої філософії (Іспанія) Еулалія Бош в 
інтерв’ю з М.Ліпманом поцікавилася: чи можна прослідкувати взаємозв’язок між 
університетським класом філософії та навчанням філософії вчителя, який займається 
філософією з дітьми в 4 класі? На що мислитель відповів, що обидва педагоги 
викладають філософію в контексті різних конструкцій, порівнявши їх з відмінними  
конструкціями будинків або автомобілів. Якщо ж бути точнішим, то філософія для дітей 
– це перевернутий навиворіт традиційний курс філософії. «Ядро цінностей, що 
знаходиться в основі філософії і до якого традиційні філософи ніколи не приходять, 
виходить назовні, а невелика тверда кора, як правило, навколо ядра, в даному випадку 
знаходиться всередині. Філософія, як говорить Стотлмейєр, була перетворена таким 
чином, що досвід йде насамперед, а знання слідують, тобто цінності є твердими, 
міркування допоміжними» [19]. Таким чином, сьогодні прихильники P4C більш ніж в 60-
ти країнах світу вважають, що філософія не може бути обмежена академічно, а діти віком 
від 3 років і старші (програма К-12) здатні до філософських розмислів.  

Осердям спільноти дослідників P4C є вчення про баланс критичного, креативного і 
турботливого мислення. У зв’язку з тематикою цієї статті слід окремо зупинитися на 
тому, як М.Ліпман характеризує креативне мислення. В своїй роботі «Мислення в освіті» 
він виділяє таких дванадцять рис: оригінальність, продуктивність, уява, незалежність, 
експериментування, холізм, експресія, самоперевершення, здивування, генеративність, 
маєвтичність, винахідливість. Прокоментуємо коротко три з них – незалежність, 
маєвтичність і самоперевершення, які, гадаємо,  відмінні від наявних психологічних або 
бізнес теорій креативності, а мають якраз філософську основу.  

Зокрема, коли йдеться про незалежність, то автор визначає, що «креативні 
мислителі – це ті, хто, як ми висловлюємося, «мислить власною думкою» і хто не заважає 
думати іншим так, як вони бажають. Незалежні мислителі схильні ставити питання там, 
де інші задовольняються слідувати без розмірковувань. І незалежні мислителі, коли 
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настає черга відповідати, не роблять цього механічно і бездумно, а ретельно вивчають 
питання, перш ніж дадуть на нього відповідь» [10, с. 245]. В «Антропології з 
прагматичної точки зору» І. Кант визначає людину як таку живу істоту, яка наділена 
розумом і має свободу волі і здатна, таким чином, до свободних вчинків. Разом з тим, 
філософ висловлює застереження про деякий ризик на висловлювання власної думки 
публічно, особливо, якщо вона суперечить думці більшості. Таку ознаку егоїзму І.Кант 
називає парадоксальністю. «Тут сміливість полягає не в тому, що твердження може 
виявитися помилковим, а тільки в тому, що воно може знайти визнання в небагатьох» 
[10, с. 358]. Отже бачимо, що справді є цінним те, що кожна людина повинна мати і 
стверджувати свою власну думку, на це особливо звертає увагу М.Ліпман, говорячи про 
дітей, як спільноти дослідників. І, навіть приймаючи цілком ймовірний в ній докір в 
парадоксальності, якщо тільки не ґрунтується на марнославному бажанні чимось 
відрізнятися, вона не містить поганого смислу. 

Ще одна риса, яку варто окремо відмітити – це маєвтичність. М.Ліпман коментує її 
як «допомагати природі в її зусиллях». Говорячи про маєвтичність, маються на увазі вже 
не діти, а саме вчителі. Саме таким має бути їхнє мислення, щоб бути в змозі стежити  та 
виявляти думки і висловлювання своїх учнів. Ми пам’ятаємо, що першим таким 
вчителем у Стародавній Греції був філософ Сократ. До речі, він ніколи не називав своїх 
прихильників учнями, а чи то приятелями, чи тими, хто «перебуває разом» з ним; він не 
навчає їх, а бесідує, спілкується. При цьому, «Сократ, наче забуваючи про самого себе, 
повністю занурювався в душу іншої людини – саме занурювався в неї, а не «копався» в 
ній, намагався дивитися на те, що оточувало очима цієї людини, відчувати її відчуттями, 
мислити її думками… він віддав себе цілковито на службу людям і бажав, щоб між ними 
запанувало царство добра і правди» [8, с. 104].   

Мислителька ХХ століття Х.Аренд, аналізуючи маєвтичний метод переконання 
вказує на двозначність його розуміння: «кожна людина має свою власну думку, свій 
метод розкриття світу, тому Сократ завжди починав із запитань; він наперед не міг знати, 
якою думка – мені-так-здається – іншого в цьому спільному світі» [2, с. 160]. Таким 
чином, Сократ хотів дізнатися суть такої цінної суб’єктивної думки співрозмовника, 
виявити ту істину, якою потенційно володіє кожен. Цим, резюмує Х.Арендт, якщо ми 
будемо дотримуватися метафори майєвтики філософа, то можемо сказати, що Сократ 
хотів зробити місто більш правдивим, забезпечивши його громадян їхніми же власними 
істинами. Тому, «така діалектика породжує істину не шляхом руйнування doxa в її 
власній істинності, а, навпаки, шляхом розкриття цієї істинності. І в зв’язку з цим роль 
філософа – не правити містом, а бути його «ґедзем», не говорити філософські істини, а 
змушувати громадян бути більш правдивими» [2, с. 160]. Відтак, повертаючись, до 
вчення М.Ліпмана, можемо думати, що роль вчителя у діалозі з учнями має мати схожі 
якості з філософом, описаним Х.Арендт. 

 І, нарешті, третя виділена нами риса креативного мислення – самоперевершення. 
Тут йдеться якраз про неспокій креативності та постійне прагнення вийти за межі 
попереднього. М.Ліпман вважає, що «художник усвідомлює, що кожна наступна його 
робота є відповіддю на всі ті, що були створені раніше» [23, с. 246]. Якщо не намагатися 
вийти за межі попередніх досягнень, значить ризикувати брати участь у дослідництві 
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проблем, де бракує доброчесності. Якщо ж старатися, отже дивуватися: відкривати 
природу у своїх уявленнях, щоразу, коли дивовижність світу наказує нашому подиву та 
провокує нові запитування. Цим креативність сягає своїм корінням глибоко в природу, 
здійснює диверсифікацію та посилення природи. 

Ведучи мову про фізичну природу, доречно згадати ім’я і праці Лоуренса Ентоні 
[17] – міжнародного природоохоронця, еколога, дослідника. Він особисто брав участь у 
програмах залучення віддалених африканських племен до збереження дикої природи 
задля майбутнього добробуту Африки. Наукова діяльність вченого в умовах природнього 
середовища дозволила йому заявити про те, що наша нездатність мислити поза межами 
власного виду – це безумовно хвороба, яка пронизує людську душу. Він також не розумів 
висловлювання «нестандартне мислення» та дивувався, чому хтось сидить всередині 
коробки, а потім думає поза нею. Порадою тут є просто вийти з цієї коробки. 

Та фізична природа – не єдине джерело нашого здивування. Людська природа так 
само бентежить, особливо її нераціональні аспекти. М.Ліпман в такому випадку закликає 
поговорити про своє хвилювання. Водночас, американський вчений і консультант 
Джеймс Ф.Бандровський [18], пояснючи як розкрити свого внутрішнього лідера, 
говорить про те, що жодним чином не потрібно виходити за межі коробки, коли людина 
внутрішньо стурбована. Навпаки, краще спробувати проникнути до «нижньої частини 
коробки», де тільки й можлива відверта і прониклива переоцінка ситуації, себе чи 
організації. 

Схожої думки дотримуються вчені Я.Голденберг і Д.Бойд [20], сприраючись на свій 
досвід як в корпоративному, так і академічному середовищі. Це може здатися 
нерозумним, але, говорячи про креативність і нестандартне мислення, якісніші й 
оригінальніші інновації з’являються у людей завдяки роботі у їхньому звичному світі 
(так, всередині коробки), використовуючи звичні шаблони. «Ми віримо, що ви будете 
найкреативнішими, коли зосередитесь на внутрішніх аспектах ситуації чи проблеми – і 
коли обмежите свої варіанти, а не розширите їх [20, с. 2], – пишуть вони, вказуючи на 
серйозність своїх висновків. Своїм натхненником автори називають Генріха Альтшулер – 
радянського азербайджанського письменника і винахідника. В основі його теорії 
креативності не стільки пошук і генерація нового, як вивчення вже відомої історії 
винаходів, технічних систем, законів за якими розвивається техніка, аналіз вже 
створеного людством без потреби перебирання великого числа варіантів. А для того, щоб 
виявити ту чи іншу творчу задачу, треба виявити і розв’язати наявну в ній суперечність. 
Г.Альтшулер на сторінках видання «Літературна газета» 1984 року прогнозував, що 
«Творча революція, яка відбудеться у найближчі 25-30 років, за своїм значенням, бачимо, 
не поступиться революції науково-технічній. Головною метою навчання стане розвиток 
творчого мислення протягом всього життя людини. Вражаюче низький коефіцієнт 
реалізації творчих можливостей, властивий попереднім століттям, буде викликати в ХХI 
столітті таке ж здивування, яке викликає у нас низький коефіцієнт корисної дії 
старовинних парових екіпажів ... До середини ХХI століття відчутно виявляться наслідки 
творчої революції. Істинна творчість за самою своєю суттю є несумісною зі злістю і 
дурістю. Людство стане мудрішим і добрішим» [1]. Бачимо, що вчений винайшовши 
методику розв’язання винахідливих задач, що є технологію управління творчістю і 
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генерування нових ідей, як принцові інший підхід сучасного розуміння креативності, 
проте його віра в мудрість і добро людини залишається  сильною й для нас. 

Але що значить бути добрим? Чи достатньо людині бажати добра? Філософ скаже: 
«ні, добро не є хотінням добра… чому? Що сказав цим філософ? Він сказав, а точніше 
усвідомив, що емпіричні, психологічні стани людини (бажання добра є психологічний 
стан) не самодостатні в якості добрих станів. Робити добро і бути добрим зовсім не одне 
й теж саме, що відчувати себе добрим; це – мистецтво» [13]. Процитовані тут слова 
мислителя Мераб Мамардашвілі значать розуміння того, що людські вчинки, діяння, 
продиктовані визначеними намірами, вливаються в загальний контекст буття, і свій 
смисл знаходять або отримують там, а не в голові того, хто здійснює вчинок. Нам тільки 
здається, що ми свободні, творчі, а насправді залежні. Філософ пояснює: «Ось, скажімо, я 
зараз сиджу розмовляю з вами, а щось, що стосується мене, вас, є істотним для вас, 
відбувається десь в іншому місці. Щось відоме, але не нам, але що ми завтра зустрінемо у 
вигляді долі» [13].  

З огляду на це вічне запізнення, і можна говорити про «філософствування як про 
особливий  акт осмислення світу і себе в ньому; акт, що дає нам якесь узагальнене, 
універсальне знання, вільне від повсякденної «гонки за тим, що відбувається» [12]. Якщо 
припустити наявність деякої «мисленнєвої коробки», тоді з такої якраз не потрібно 
виходити, а навпаки, намагатися потрапити. Або як каже філософ, якщо в просторі світу 
є якась така точка, ми навіть змушені направити себе, свій рух і зупинитися. Щоб 
завмерти, уражені мудрістю буття, що раптом нам відкрилася, мудрістю світобудови. 
М.Ліпман також підкреслює деякий стан розгубленості, онімілості а акті креативності, 
для передання точності свого відчуття, посилаюється на цитату письменниці Джейн 
Остін, коли вона пише: «Ми мали намір здивуватися, але наше здивування перевершило 
наші очікування» [23, с. 248]. 

Рухаючись далі, людина виявляє, що потребує нової точки, перехрестя, коробки. 
Бельгійський мислитель Люк де Брабандере стверджує, що креативність – це запитувати 
себе, що є нова коробка (нова інтелектуальна рамка чи модель). Такий процес 
усвідомлення ментальних моделей, важливість когнітивних упереджень, узгодження 
чітких визначень та ефективних критеріїв є мистецтвом мислення. Кожен не бачить світ 
однаково. Люк де Брабандере вказує на «двозначність» як один з головних гвинтиків в 
механізмі креативності. Він уособлює різноманітність точок зору та інтерпретацій. 

У цьому контексті цікаво пригадати мислиннєвий експеримент Людвіга 
Вітгенштейна «Жук в коробці», де філософ розмислює про індивідуальність мови і 
свідомості. Людські переживання є суб’єктивними, наприклад, біль не можна 
узагальнити, а тільки пізнати через власний досвід. В чому суть? Предствимо, що у 
кожного є коробка, а те, що всередині неї назвемо «жук». Я можу знати, що є «жуком» 
тільки відносно моєї особистої коробки, заглядати в чужу – зась! Бо там може бути щось 
зовсім інше, або взагалі нічого не знаходитись. Тому у кожного свій «жук» під яким 
Л.Вітгенштейн має на увазі розум. Тому в різних людей свій біль, страх, любов, тобто 
відмінний від інших досвід. «Намагатися представити собі чиюсь біль за образом і 
подобою своєї завдання непросте… Я в змозі тільки вірити, що інший відчуває біль, але я 
знаю це, коли сам відчуваю її. Можна навіть замість висловлювання «Йому боляче» 
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вживати «Я вірю, що йому боляче». Але не більше цього» [6]. Філософ коментує, що тут 
йдеться не про мисленнєвий процес як такий, а про різні способи висловлювання, які 
виглядають більш вдало, коли ми філософствуємо. 

Метью Ліпман к передмові до першої книжки курсу Філософія для дітей «Ліля» 
зазначає, що його мета – збагатити учнів досвідом мислення засобами мови. Такі уроки 
мислення мають бути задоволенням для учнів. Проте, йдеться  лише один з аспектів 
кінцевої мети. «Філософія – це дисципліна, яка готує учнів до того, щоб вони мислили у 
зв’язку з іншими дисциплінами. Це її інструментальний аспект» [11, с. 6]. Таким чином, 
філософія для дітей намагається уявити дисципліну філософії як єдине ціле. Діти і 
вчителі навчаються сприймати людський досвід як дещо проблематичне, а не стале, 
піддати стосунки з іншими людьми та з усім світом аналізу. Так само, як йдеться про 
креативне мислення, його також варто розуміти як деяку цілісність з критичним і 
турботливим мисленням. 

Висновки. Окреслення в цій статті поняття креативності і нестандартного мислення 
як намагання людиною «думати поза коробкою» дозволили автору виявити різні підходи 
до його розуміння. Це обумовлено тим, в якій  сфері провадиться дослідження – 
природознавстві, психології, мистецтвах, освіті, філософії тощо. З огляду на сказане, 
зовсім різними є «рецепти» як пояснювати ось таку мисленнєву коробку: одні 
аргументують необхідність позбутися її, об’єднавшись, зокрема, з фізичним світом 
природи. Другі взагалі рекомендують відмовитись від висловлювання «нестандартне 
мислення», як певного кліше, що навпаки здатне тільки гальмувати акти креативність. 
Натомість варто уважно досліджувати і вивчати історію речей і явищ, шукаючи в них 
подібності, те, що повторюється, стає закономірністю. Треті виходять все ж з наявності 
такої мисленнєвої коробки, яка розглядається як суб’єктивний досвід людини, простір чи 
місце для можливості людиною осмислення себе і світу. Діти, беручи участь у 
філософських діалогах в класі, наче носять з собою скриньки, в яких у кожного свій 
баранець, говорячи мовою А.де Сент-Екзюпері. І хоч кожен має свій унікальний ключ до 
своєї скриньки як відображення своєї самості, висловлюючи судження в класі, 
аргументуючи свої думки, поширюючи свої досвіди, учні утворюють спільноту 
допитливих, здатних мислити нестандартно, тобто осмислено. 
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УДК 323.173. 

Колінько М., Хрипко С., Яценко Г. 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
ФЕНОМЕН ФУТУРОЛОГІЇ  СЕПАРАТИЗМУ ЯК  ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМІНАЦІЇ 

БУТТЯ З УЛАМКІВ  VS РОЗПОРОШЕННЯ. 
 

У статті розглядаються особливості взаємодії «домашнього» і політичного 
світів та їх вплив на свободу вибору людини.  

Метою статті є аналіз політичного та екзистенційного буття, яке може 
здійснитися як повнота збирання або розпорошення. Обгрунтовується продуктивність 
реалізації ідеї спільносвіту на противагу сепаратизму. 

У першій частині дослідження проблему сепаратизму пов’язано з тенденцією 
сучасного соціального світу до соціальної трансгресії як розмивання правил та 
переступання межі – моральної, соціальної, онтологічної. Пропонується концепт 
фронтиру як трансгресивного простору, який може здійснитися і як можливість 
політичної взаємодії, і як місце політичного конфлікту. Потрактовування фронтиру як 
культурного діалогу дозволяє осмислити його як динамічну перспективну систему у 
побудові проектів спільного буття. 

У другій частині статті окреслено три основні вектори розгляду трансгресії: 
філософсько-рефлексивний, етично-нормативний і повсякденних практик. Місце людини 
в топологічній моделі політичного світу осмислюється за допомогою гайдеґерова 
екзистенціала Dasein. Автори також спираються на феноменологічний підхід Едмунда 
Гуссерля, який має евристичну цінність для дослідження взаємовідносин у політичному 
просторі. Використовується концепція типів історичності Едмунда Гуссерля в 
інтерпретації та ідентифікації політичного простору як «свого» і «чужого». 
Пропонується та обгрунтовується ідея про те, що свобода вчинків та волевиявлення 
людей корелює з їх здатністю до критичного мислення, рефлексії, самозбирання. 
Толерантність визнано стратегічною практикою у впровадженні діалогової програми 
конфліктного політичного спілкування. На підгрунті теоретичних розвідок сучасної 
європейської філософії та вивченні політичного досвіду сепаратизму в Україні ми 
доходимо висновку про хибність позиції ізоляціонізму, а також амбівалентність 
процесів детериторизації та локалізації у сучасному політичному світі. 

Ключові слова: цілісність буття; «домашній світ»; сепаратизм; трансгресія; 
фронтир.  

 
Колинько М., Хрипко С., Яценко А. Феномен футурологии сепаратизма как 

проблема детерминации бытия из обломков VS распыления. В статье 
рассматриваются особенности взаимодействия «домашнего» и политического миров и 
их влияние на свободу выбора человека. 
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Целью статьи является анализ политического и экзистенциального бытия, 
которое может осуществиться как полнота сбора или распыления. Обосновывается 
производительность реализации идеи общего мира в противовес сепаратизму. 

В первой части исследования проблему сепаратизма связано с тенденцией 
современного социального мира относительно социальной трансгрессии как размывание 
правил и переступания предельніх граней бытия - моральной, социальной, 
онтологической. Предлагается концепт фронтира как трансгрессивного пространства, 
который может осуществиться и как возможность политического взаимодействия, и 
как место политического конфликта. Трактовка фронтира как культурного диалога 
позволяет осмыслить его как динамическую перспективную систему в построении 
проектов совместного бытия. 

Во второй части статьи обозначены три основныхе вектора рассмотрения 
трансгрессии: философско-рефлексивный, нравственно-нормативный и вектор 
повседневных практик. Место человека в топологической модели политического мира 
осмысливается с помощью гайдеґеровской константы Dasein. Авторы также 
опираются на феноменологический подход Эдмунда Гуссерля, который имеет 
эвристическую ценность для исследования взаимоотношений в политическом 
пространстве. Используется концепция типов историчности Эдмунда Гуссерля в 
интерпретации и идентификации политического пространства как «своего» и 
«чужого». Предлагается и обосновывается идея о том, что свобода поступков и 
волеизъявления людей коррелирует с их способностью к критическому мышлению, 
рефлексии, самосборки. Толерантность признано стратегическим практикой во 
внедрении диалоговой программы конфликтного политического общения. На почве 
теоретических исследований современной европейской философии и изучении 
политического опыта сепаратизма в Украине мы приходим к выводу о ложности 
позиции изоляционизма, а также амбивалентность процессов детериторизации и 
локализации в современном политическом мире. 

Ключевые слова: целостность бытия; «Домашний мир»; сепаратизм; 
трансгрессия; фронтир. 

 
Kolinko M., Khrypko S., Iatsenko G. Futurology of Separatism as Being Collected 

from the Fragments vs Dissipation. The paper is devoted to the issue of separatism that is 
considered in the light of human being integrity. Human being is considered via freedom and 
such philosophical categories as justice, existential continuity, human dignity. Taking into 
account the definition of the term “transgression”, it is represented as a limit in general as well 
as a spatial frontier. The correlation of an image of a limit, namely a boundary with the social 
and cultural context can be presented by semantic interpretations recognized in culture and 
existed social limits of its opportunities in the processes of social, cultural and political 
interactions. Moreover, the other way of frontier spatial fixation is a wall. It is a rigid boundary 
that limits internal and external space. The connection of such limits representations is 
considered to have crucial influence on separatism nature. The issue of Donbass secession was 
considered in the article, based on the Public opinion poll conducted by the Ilko Kucheriv 
Democratic Initiatives Foundation together with Kyiv International Institute of Sociology in the 
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period between February, 8-18 th , 2014. The issue of dissipation is presented at two levels: the 
first is connected with the blurring the rules and limits expansion, namely with social 
transgression. The second reveals the main directions of the transgression: reflexive and 
philosophical, ethical and normative, common practices. 

Key words: cohesion of being, domestic world, separatism, transgression, frontier. 
 

Актуальність проблематики. У періоди соціальних потрясінь, культурних змін і 
політичних криз конче потрібні філософські напрацювання, які в спокійному і зваженому 
міркуванні окреслюють соціальні перспективи і пропонують можливі рішення виходу з 
критичних соціальних станів. Нерефлексуючий соціум приречений на помилкові дії та 
деградацію. Незнання сенсу того, що насправді відбувається у суспільстві, небажання 
обмірковувати, аналізувати, відокремлювати правду від брехні і маніпуляцій може 
підштовхнути пересічних людей на такі безвідповідальні дії, котрі руйнують легітимні 
соціальні структури, державну цілісність, позбавляють їх дітей успішного майбутнього.  

Філософія є способом обговорення умов свободи (Мамардашвили, 1996). Це 
висловлювання грузинського філософа-екзистенціаліста Мераба Мамардашвілі 
пролунало в контексті теми буття як повноти збирання. Наскільки вільні ми у 
волевиявленні і вчинках, якою мірою перебуваємо під тиском умов і обставин, традицій і 
упереджень? Наше буття розкидано на безліч осколків, ми чогось чекаємо, вимагаємо, 
сподіваємося, бажаємо добра, прагнемо бути подалі від зла. Але бажання добра і 
відсторонення від зла недостатньо, щоб бути добрим, щоб розуміти, до чого можуть 
призвести наші бажання. «Робити добро чи бути добрим зовсім не те ж саме, що 
відчувати себе добрим; це – мистецтво» (Мамардашвили, 1996). Це мистецтво входження 
в простір філософського осмислення категорій справедливості, цілісності буття, 
людської гідності. 

Незнання  це забування. Забування спільного культурного шляху, правових та 
економічних досягнень, значущих моментів повсякденного життя і участі в побудові 
спільного соціально-політичного проєкту, успішної держави. Пам’ять збирає наявність 
всього в одному моменті і вона руйнується під впливом часу. Наші наміри не 
самодостатні, всі вчинки, що продиктовані нашими намірами, вливаються в загальні 
зчеплення і в загальний контекст буття. Вони знаходять свій зміст у бутті, а не тільки у 
голові того, хто коїть вчинок. Ми часто не відаємо, що творимо. Згадаймо приклад 
легендарного грецького царя Едіпа, що наводить Мераб Мамардашвілі. «Едіп спить з 
жінкою. Ця жінка – його мати, і про це відомо, але не Едіпові» (Мамардашвили, 1996). 
Едіп вбиває чоловіка, не знаючи, що вбиває батька, але в бутті це знання існує. Його не 
можна скасувати. Едіп прагне пізнати себе не як емпіричного індивіда, а «задати себе 
цілком у всьому тому, що ти є, але чого ти не бачиш» (Мамардашвили, 1996). Він збирає 
себе, щоб здійснитися у вчинку, «пребути» цілком, інакше – відбувається етичний 
занепад, моральнісна трагедія, кровозмішення, вбивство батька. І коли він збирає себе по 
осколках, він починає відати, що скоїв. 

У цьому ж контексті інтерпретується міф Платона про вірменського воїна Ера, 
який зумів потрапити в царство мертвих і спостерігав, як душі вибирають свою наступну 
долю. Їм була дана можливість виправити колишні помилки. Але найчастіше вони 
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слідували своїй вдачі, своїй натурі і воїн перетворювався на лева, тиран залишався 
тираном, хоча бажав собі іншого життя.  

«Коли він потім, не кваплячись, подумав, – зауважує Платон, – він почав бити себе 
в груди, горювати, що, роблячи свій вибір, не врахував попередження віщуна, 
обвинувачував в цих бідах не себе, а долю, божества – все, що завгодно, крім себе 
самого» (Платон, 1998, 125).  

Він не заглядає в себе, не намагається зрозуміти свою суть і потрапляє під владу 
фатуму (як вважали античні греки), або «натурального зчеплення подій», як це називає 
Мераб Мамардашвілі. Зовсім інакше вибудовує своє буття Гамлет Вільяма Шекспіра. Він 
розмірковує тоді, коли інший під впливом традиції кровної помсти, не замислюючись, 
мстився б за вбитого батька. Людина живе у світі зовнішніх речей і в соціокультурному 
середовищі, яке створює свої закони і комунікативні заборони, підпорядковується цим 
законам, діє за засвоєними в її домашній спільноті правилами. В рамках цього простору 
коливання і міркування принца Датського замість дій виглядають як нерішучість. 
Насправді, він поступає по-людськи. Він збирає себе, «щоб подолати зчеплення причин і 
наслідків» (Мамардашвили, 1996), щоб жити і діяти усвідомлено й вільно. У переживанні 
відбувається його самозбирання, самопросування до цілісності, повноти буття. Коли 
людина збирає себе в точці, цілком, вона перестає залежати від логіки довільних актів, а 
здатна на вільні діяння. Щоб зрозуміти себе, Гамлет «ставить спектакль усередині 
спектаклю» (Мамардашвили, 1996), створює механізм переживання,  який веде його до 
катарсису, виявляє «завершений смисл». Спрацьовує аристотелева ідея театрального 
катарсису. Саме завдяки такій рефлексії відбувається ідентифікація і певного індивіду, і 
соціуму як культурної і політичної цілісності. Як театр виступає в ролі посередника між 
подією та індивідом, так культура виступає в ролі посередника між історією і індивідом, 
історією і соціумом. Вона наповнює нас тим, чого ми не могли одержати природним 
шляхом, до чого ніколи не прийшли б простим продовженням себе. Таким є шлях 
культурного відродження.  

Трансгресія у сучасних політичних та соціокультурних практиках 
У світі існує 195 країн. В різних локаціях земної кулі спалахують вогнища 

політичної напруженості, міжнаціональних конфліктів, виникають територіальні 
претензії. Одні з них вирішуються, інші тліють роками, а то й десятиліттями. Політичні 
процеси, які супроводжуються не тільки проявами сепаратизму, але і його посиленням, 
культивуванням в деяких регіонах, на наш погляд, таять в собі небезпеку для всього 
міжнародного порядку. Ми вважаємо, що сучасні правові системи демократичних країн і 
їх універсальні правила не завжди спрацьовують в умовах нестабільного, текучого, 
мінливого світу і пояснюємо це не  зашкарублістю, застарілістю алгоритмів, а 
феноменом соціальної трансгресії, трансгресивними порушеннями такого, що існує 
соціального порядку.  

Термін трансгресія має латинське коріння (trans – крізь, через; gress – рух) і 
характеризує порубіжжя між двома світами. Це поняття активно використовується у 
постмодерній філософії й сучасному соціальному, політичному, антропологічному 
дискурсах. Кріс Дженкс у роботі «Transgression. Key Ideas» пов’язує межовість у бутті, 
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поведінці, спілкуванні «with the desire to transgress that limit. Simple societies expressed this 
clearly through mythology and more recent societies have celebrated this magnetic antipathy 
between order and excess through periodic ‘carnival’ and the idea of the ‘world turned upside 
down’, as Bakhtin demonstrates» (бажанням подолати цю межу. Прості суспільства ясно 
висловили це через міфологію, а більш пізні суспільства відзначили цю магнітну 
антипатію між порядком і надлишком через періодичний “карнавал” та ідею “світу, 
перевернутого догори дном”, як показує Бахтін» (Jenks 2003, р. 7). 

Поширене ставлення не тільки буденної свідомості, а й багатьох науковців до 
трансгресії виключно як до злочину не розкриває її складності і функціональних варіацій 
у суспільстві. Трансгресія може бути звернена на межу суспільного або на граничність 
самої людини, про це пише філософіня Софія Каштанова:  

«Для когось крайнім ступенем блюзнірства, що відкриває переживання 
трансгресії, стає вживання непристойної, обсценної лексики, а для когось дійсно 
трансгресивним є реальне порушення чинного законодавства. Отже, трансгресія як 
подолання межі, яка на перший погляд здається непереборною, по-справжньому 
розгортається у внутрішньому досвіді людини, вона є переживанням власної граничності, 
і це переживання тим гостріше, чим далі людина заступає за свої межі» (Каштанова, 
2016, с. 157).  

Основний сенс трансгресії – не в перетині лінії зовнішньої заборони, а в 
переступанні лінії «своєї власної онтологічної межі» (Зенкин, 2019, с. 58), як підкреслює 
Сергій Зенкин у порівняльному аналізі поняття трансгресії у Жоржа Батая і Мішеля 
Фуко. Трансгресія наполягає на динамічності і перехідності буття. Вона виявляє себе 
одночасно як підрив і як підтвердження, що зазначає Кріс Дженкс:  

«To transgress is to go beyond the bounds or limits set by a commandment or law or 
convention, it is to violate or infringe. But to transgress is also more than this, it is to announce 
and even laudate the commandment, the law or the convention. Transgression is a deeply 
reflexive act of denial and affirmation. Analytically, then, transgression serves as an extremely 
sensitive vector in assessing the scope, direction and compass of any social theory, as we shall 
see». (Jenks, 2003, р. 2).  

Соціокультурні трансгресивні практики є провокацією випробування норми. 
Спільноти, що прагнуть до трансгресивних практик, потенційно несуть у собі загрозу 
руйнування спільного політичного простору і місцевого культурного середовища, тому 
сприймаються як небезпека для домашнього світу і соціального статусу політичного 
цілого. У результаті соціальної трансгресії певний соціо-політичний простір може 
перетворитися на фронтирну зону із невизначеним майбутнім.  

Фронтир надає матеріал для політологічного дослідження як актуальна і 
суперечлива форма взаємодії соціокультурних просторів, що вбирає в себе риси кількох 
культурних територій і породжує нову реальність. Його сенс може відображати 
колоніальний характер – нереалізованість і незавершеність певної території в оточенні 
домінуючих сил, а може розкривати потенціал культурної взаємодії. Як формується 
«значуще ядро» спільноти у цій новій реальності, залежить від рівня самосвідомості і 
обізнаності його мешканців, а також від ефективності державних програм впливу і 
послідовної реалізації правових дій, спрямованих на захист інтересів політичної нації. У 
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сучасних boundary studies фронтир розглядається як система міжкультурних комунікацій, 
яка може виникнути на просторі зіткнення різних культур. Фронтирний «простір між» 
може інтерпретуватися і як нейтральна, і як спірна, і як спільна територія. Важливо 
розуміти, що він не є рисою, позбавленою субстанції, перешкодою соціальному руху – на 
це звертає увагу Лідія Стародубцева: 

«Швидше це розширений образ особливої – протяжної – межі, що має власне 
наповнене тіло – соціальне, культурне, смислове. Це “тіло межі” може являти собою 
дуже складно організований простір взаємовпливів – рухливий, розтягнутий, з 
розмитими обрисами “Топос переходу” (“контактна зона”, “ареал взаємодій” і т. п.)» 
(Стародубцева, 2008, с. 49). Сучасний світ у своєму прагненні до всякого роду 
безмежності нагадує «нескінченну різому» (Стародубцева, 2008, с. 50), межі якої 
невизначені, рухливі, постійно виникають і зникають. Тому топос переходу набуває 
більшої концептуальної значимості, аніж топоси усталеності. Прагнення виходу за межі 
домашнього простору до іншого відкриває нові культурні горизонти і звільняє шлях 
новаторському ставленню до світу. Але ці можливості реалізуються, якщо суспільство 
прагне до згоди та солідарності. 

Межа є концептуальним поняттям фронтирного простору і привабливою темою в 
сучасних постколоніальних розвідках. Вона демонструє нерівномірність простору та 
наявність території опозиції. Тому морфологічна структура межі моделює ситуацію і 
характер взаємодії семантично неоднорідних просторів. У співвіднесенні образу межі, а 
точніше, кордону з соціокультурним контекстом ми спираємося на закріплені в культурі 
його смислові інтерпретації та існуючі в рамках нашого суспільства уявлення про його 
можливості в процесах соціокультурної і політичної взаємодії.  

Одним із способів фіксації фронтирного простору є стіна. Вона є жорстким 
кордоном, що розмежовує внутрішній й зовнішній простір. Критеріями для збереження 
комунікації з територією за стіною стають характеристики проникності/непроникності, 
відкритості/закритості, а також можливості трансформації (зміна ступеня проникності, 
мобільність). Асоціативний потенціал такого образу кордону як стіна у тому, що цей 
образ до певної міри дозволяє ігнорувати вихідні будівельні дані об’єкта (ступінь 
непроникності, наприклад), а використовує їх як знаки власного змісту. Тобто, образ 
виступає засобом комунікації в рамках певної культурної або політичної події. Недарма 
фраза «між нами виросла стіна» означає припинення, унеможливлення спілкування.  

Побудова стіни на кордоні держав – це акт визнання ворожості і небезпеки з боку 
політичного суб’єкта за стіною. Історія Берлінської стіни розкриває ту прірву, яка може 
утворитися між двох ворогуючих таборів. В такій ситуації не тільки припиняється 
політична і повсякденна комунікація, але і розриваються економічні відносини. Що 
очікує територію, якаопиняється за стіною, передбачити легко. За спогадами сучасників, 
Західний Берлін відрізнявся від Східного так, як Лондон того часу від Тегерана або Сеул 
від Пхеньяну. Це може статися із непідконтрольною Україні територією Донбасу. Але 
стіна показує свою слабку функціональність і невизначеність цільового призначення: 
вона не може захистити державу від сучасних засобів ведення війни і є, скоріше, 
демонстративним реквізитом. Виникає питання: чи рентабельно будівництво стін, або 
гроші краще спрямувати на більш ефективні проекти захисту і розвитку? Маркування 
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кордону в Донбасі у вигляді стіни означає відмову від частини державної території. Така 
позиція видається нам передчасною і не обміркованою. 

Стереотипізація образу стіни як замкнутого феномену підштовхує людей до 
спільного переживання закритого, глухого простору. Як перешкода, стіна обмежує 
можливості суб’єктів, визначає ступінь їх ізоляції від інших. Зведення стіни показує не 
тільки місце зіткнення країн, але і поступове відділення частин держави. Будь-яка межа 
позначає виснаження дії суб’єкта, але вона ж є умовою можливості його комунікації та 
співдії з іншими суб’єктами. Зведення стін демонструє слабкість державної дипломатії. 
Стіна може виконувати захисну функцію тільки на короткому етапі і є, швидше, 
символічним, демонстративним актом по відношенню до суб’єктів, які живуть на 
відгородженій території. Тому стратегічно важливішим видається трактування фронтиру 
як культурного діалогу, що дозволяє осмислити його як динамічну систему, що постійно 
змінюється у просторі і часі і надає перспективні проекти спільного буття. 

Коли на зміну замкнутому затишному домашньому простору приходить відкритий 
простір культурного горизонту, йдеться про Mitwelt – спільносвіт, який 
концептуалізовано Клаусом Міхаелем Маєр-Абіхом (Маєр-Абіх, 2004). К. М. Маєр-Абіх 
пропагує концепт спільносвіту як перспективу цілісного буття людства, що зберігає 
відмінності, поважає інакшість і спирається на етичні принципи відповідальності та 
дискурсивності, тому постає дуже важливим поняттям політичної філософії.  Навпаки, 
роздроблення країн, розсіювання державних просторів супроводжується насильством, 
екзистенційними трагедіями, несправедливістю стосовно громадян ціх держав, потоками 
мігрантів. 

 
Алгоритми спільного існування vs сецессія 

В осмисленні проблеми сепаратизму концепт трансгресії окреслює три важливих 
плани: філософсько-рефлексивний, етично-нормативний і повсякденних практик. На 
філософські стратегії розуміння цілісності буття можна вийти через пізнання 
онтологічної проблематики просторових відносин і зв’язків, спираючись на ідеї Мартіна 
Гайдеґера і Едмунда Гуссерля.   

Людина завжди існує в рамках просторової організації свого буття. Важливим у 
розв’язанні питання самовизначення певного териториального утворення є розуміння не 
тільки політичних, а й соціокультурних та антропологічних наслідків. Іституції визнання 
стикаються з протиріччями загального і особливого, цілого і частини. Головним 
критерієм у цьому процесі нам видається маркер захисту індивідуальних прав, людської 
гідності і свободи. 

Людина є мірою просторовості навколишнього світу. Визначення її місця в 
топологічній моделі світу веде до інтерпретації екзистенційної розмірності простору, в 
якому ми живемо. Просторові виміри сущого навантажені екзистенціальною 
проблематикою і пов'язані з гайдеґеровим Dasein – тут-буттям (Хайдеггер, 1997). Dasein 
постає матрицею, що визначає всі інші людські відносини. Коли нашим буттям є Dasein, 
ми постійно перебуваємо в стані взаємин з Іншим і постійного вибору себе, способу 
буття собою. Ми здатні вибирати себе, перемагати себе, але і втрачати себе. Бути Dasein 
означає перманентно знаходитися перед проблемою перемоги над собою або поразки. В 
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кожну мить свого життя людина може рухатися як вперед, до справжнього, автентичного 
буття, так і зробити вибір на користь «сублюдського», хибного образу буття. Простір 
буття породжується Dasein, цей проект себе за свої межі і є розумінням. Тоді людська 
реальність визначається як така, що відкриває і відкривається, яка прагне до 
наповненості буття. 

Сприйняття суб’єкта в просторі спів-буття з іншим є важливою антропологічною 
настановою, яка дозволяє прокласти місток до роздумів про проблему територіальних 
конфліктів, сецессії і поведінки різних груп політичної комунікації. Культура людини як 
розумної істоти полягає не в здатності стверджувати себе за рахунок іншого і створювати 
власний простір, витісняючи іншого, а в здатності розуміти іншого. Розмова про Іншого 
це завжди роздуми про себе, свою ідентичність, домашню і політичну територію, про 
відповідальність і екзистенційний вибір. Конфлікти, які, на перший погляд, виникають на 
етнічному або політичному ґрунті, при більш глибокому вивченні оголюють простір 
складних переплетень різних модусів соціального світу. 

Місця, речі й сенси вплетені у складні процеси людських відносин, а простір – в 
механізми соціального конструювання. Тому цілком доречно вживання понять 
близькості, відкритості, дистанції, відгородження, вторгнення, одомашнення стосовно 
соціокультурного простору. Його умовне розчленування на публічний і приватний, 
профанний і сакральний, свій і чужий завжди співвіднесено з конкретною людською 
спільнотою, а отже, з її соціальним ландшафтом і культурним ґрунтом.  

Для розуміння ролі і значення домашнього світу у відносинах суб’єктів політичної 
комунікації потужний методологічний потенціал ми бачимо в феноменологічній 
інтерпретації типів історичності. Семантику поділу соціального простору на своє і чуже 
можна вивести з концепції життєвого світу Едмунда Гуссерля. Життєвий світ постає 
перед нами у багатьох культурно і суб’єктивно відносних формах живої даності, існує у 
формі думок, переживань, цінностей, багатства почуттєвого сприйняття речей. Життєвий 
світ уявляється у вигляді певної історичної традиції. Він завжди співвіднесений з 
конкретним співтовариством, його територією, грунтом, ландшафтом. Дослідники 
«Гусерліани» Олексій Савін (Савін, 2006) і Андрей Лаврухін (Лаврухин, 2018) 
показують, що Е. Гусерль критично ставиться до історицизму модерного мислення, але 
пропонує феноменологію типів історичності, які методологічно розмічають живий 
соціокультурний простір, артикулюють «історію» у обов’язковій співвіднесеності з 
досвідом людського буття. Це три «способи конституювання речово-культурного 
навколишнього світу, довкілля – Umwelt, людської спільноти та себе самого, 
характерних для людського Dasein» (Савін, 2006, с. 15) - історичність наївно-
міфологічна; політична і професійна; феноменологічна. Ці типи розрізняються за 
ознаками «генеративності», тобто зв’язку поколінь, впливу тих, хто жив раніше, на 
життєдіяльність та сприйняття світу живими. Розрізнення типів історичності показує, як 
формуються механізми міжкультурних контекстів розуміння і нерозуміння. 
Інтерпретація домашнього світу як спільноти зі своєю історичною традицією веде до 
розгляду його як прімордіального загальнодоступного простору, в рамках якого наївно 
існують люди як емпіричні суб’єкти. Смислоутворення в домашньому і чужому світах 
відрізняється. У наївно-міфологічній історичності домашнього світу підтримка його меж 
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здійснюється в ході зміни поколінь. Домашній світ населений знайомими нам людьми, 
емоції, думки і вчинки яких доступні розумінню і прийняттю, на противагу чужому 
світові, доступному лише в модусі незрозумілості. Домашній світ – це для нас довірливо 
знайомий світ, що визначається саме собою зрозумілими для його представників 
даностями, в якому ми відчуваємо себе невимушено і природно. Таким чином, «рідний» 
світ корелює з «домашніми відносинами», відрізняючись природністю, наївністю і 
нормальністю. Людина, яка живе в природному світі домашніх відносин, переконана, що 
це єдино можливий шлях повсякденного життя і формування смислів. 

Наївними відносини домашнього світу є тому, що представники даного Дому 
вважають їх абсолютними. Тому наївність може мати негативне забарвлення. 
Повсякденний світ Дому обмежений і кінцевий в своїх уявленнях. Це не означає, що 
відносини твого Дому сприймаються як єдино існуючі, але вони існують як домашні 
відносини тільки для себе. Всі інші форми життя розглядаються як наївні або примітивні, 
незрозумілі, а то і як чужі, а отже, ворожі. Нормальність домашнього світу є способом 
його існування і пояснюється історією поколінь. Ця система нормальності забезпечує 
почуття надійності і довіри, оскільки вона вибудовувалася не одним поколінням предків і 
освоєна нами як спосіб мислення і дії. 

Насправді, наш домашній світ з його відносинами і правилами – тільки один з 
багатьох, однопорядково влаштованих. Це інтерсуб’єктивний простір, що включає в себе 
традиції, релігійні та міфологічні уявлення, колективні цінності та культурну пам’ять. 
Політичний вимір та «історичність-пов’язана-із-розподілом-праці» є вимірами життєвого 
простору, що відчужують людину від рідного кола, констатують деформацію 
домашнього світу, перебіг від приватних до публічних форм буття. У політичній 
історичності здійснюється «розтягування і “перекручення”» (Савін, 2006, с. 20) сенсів 
домашніх світів, вплив і поглинання систем нормальності чужих світів. Такі топологічні 
зрушення приводять до типізації і формування загальної системи національного рівня. 

Едмунд Гуссерль виявляє значну зміну, яка відбувається «з руйнуванням наївності 
при переході до трансцендентально-феноменологічної установки» (Гуссерль, 2004, с. 
279) – за умови збереження життєвого світу і природних установок «я вже не можу 
досягти колишньої наївності, я можу тільки зрозуміти її» і «кожне нове 
трансцендентальне відкриття під час повернення в природну установку збагачує моє 
душевне життя і (апперцептивно) душевне життя кожного»  (Гуссерль, 2004, с. 280). У 
конституюванні культурного горизонта «кожного Я» виникає «універсальна соціальність 
(і в цьому сенсі “людяність”), “простір” усіх Я-суб’єктів» (Гуссерль, 2004, с. 231) 
поєднаних між собою, орієнтованих на соціальний і політичний простір активної 
взаємодії і прагнення до формування солідарних зв'язків, що утворюють в підсумку 
спільний світ. 

Феноменологічна регіоналізація «свого» і «чужого» простору походить з часів 
існування архаїчних культур. У картині світу традиційного суспільства ця конфігурація 
подається в топосах центр / периферія, близькість / віддаленість: у центрі людина, її 
сім’я, родичі. Зв’язки зі світом передбачають зв’язки з місцем, що наповнено значенням. 
Значимі місця накладають на людину або групу свій відбиток феноменологічного 
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переживання простору. Коли суб’єкти відчувають свою приналежність до цього 
простору, це створює узгодженість просторових форм і звичних позицій. 

Усталений домашній світ обов’язково виокремлює сакральні локації, реальність 
зовсім іншого порядку, ніж профанна реальність. Сакралізація соціальних об’єктів 
означає, як підкреслював відомий філософ і релігієзнавець Мірча Еліаде, що «об’єкт 
перетворюється на щось інше, не припиняючись при цьому бути самим собою», 
продовжуючи залишатися об’єктом навколишнього простору (Еліаде, 1994, 18). У 
мирському сприйнятті об’єкт нічим не відрізняється від інших таких же, проте для тих, 
хто наділяє його священними рисами, «його безпосередня, дана у відчуттях реальність 
перетворюється в реальність надприродну» (Еліаде, 1994, 18). В уявленні людини 
традиційного суспільства саме сакральне виступає формою, організацією, структурою на 
противагу аморфному, хаотичному мирському. Щоб усвідомити структурованість світу, 
потрібно визначити «точку відліку, центральну вісь всякої подальшої орієнтації» (Еліаде, 
1994, с. 22), за виразом Мирчі Еліаде. Сакралізація пов’язана з пошуком священного 
центру. Це точка зустрічі різних соціальних рівнів. Сакральні уявлення про будову світу 
мають на увазі, що в центрі завжди знаходиться «наш», «істинний» світ. Символізм 
«центру» повторюється не тільки у космологічному, а і у політичному контексті, 
координуючи взаємовідносини між «домашнім» і іншими світами. При цьому виникає 
питання, який саме світ вважати своїм, «домашнім». Людина сакрального світогляду 
відчуває необхідність постійно знаходитися в центрі. Вона сакралізує регіон свого 
проживання, наділяє його особливими рисами, що притаманні тільки цієї території, 
робить його «центром Всесвіту». Несамостійність мислення породжує соціоцентристські 
тенденції,  коли тільки своя соціальна група має ідеальні стандарти життєвого устрою і 
поведінки, пропонує вірну точку зору у будь-якій ситуації. Прояв Іншого сприймається 
як вторгнення Хаосу в налагоджене, розмірене, зрозуміле життя. 

Сучасний «розчаклований» світ будується на раціоналізації і легітимних правилах 
спільного буття. Він відкривається нам як перспектива горизонту, що розсовує кордони 
домашнього кола. Але процеси сакралізації зберігаються у різних проявах і формах. 
Історичні трансформації призводять до деритуалізації старих просторів і ритуалізації 
нових. Залишається активно діючим феномен сакралізації влади, який складно розпізнати 
пересічному громадянину, але який є значним чинником впливу на людську поведінку й 
організацію соціального буття. Атрибути й символи  присутності влади є істотною 
частиною повсякденного життя. Політична сакралізація демонструє бажання влади 
закріпити свій статус, створити касту недоторканих. Ефективність влади залежить від 
рівня технологій, які використовуються, врахування особливостей масової свідомості і її 
сприйнятливості до різних маніпулятивних дій.  

Не слід сприймати сакралізацію як однозначно негативний процес. По-перше, 
сакральне – невід’ємна форма існування культури. По-друге, сакралізація служить 
підтримці і зміцненню солідарності певного співтовариства (сакральні символи прапора, 
герба, народних героїв). Однак, зміцнення віри людини в політичне ціле і свою 
причетність до великих звершень може використовуватися авторитарним або 
тоталітарним політичним режимом у своїх цілях. Це може створити простір сили духу, 
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але духу, який не «дихає, де хоче», використовуючи афоризм Георга Гегеля, а стоїть на 
непохитному фундаменті, що зберігається священними традиціями. 

Інформаційний простір такого соціуму демонструє дефіцит стійких цінностей, 
розмиті уявлення про норми і правила відкритого суспільства. Український філософ 
Євген Бистрицький у роздумах на цю тему розкриває значення поняття постправда. Він 
пише, що постправда «апелює до штучної реальності, створюваної за допомоги 
постістини через первинну дію утворення образу спільноти, в контексті якого (образу) 
факт або реальний стан справ стає вторинним, похідним від смислового горизонту, 
заданого уявленим цілим Іншого» [Бистрицький, 2018, 56]. Таким чином, формується 
«оцінка на істинність чи неістинність фактів, речей і подій – реальних і цілком вигаданих 
– у нашій залежності від (та належності до) того чи того культурного світу, його 
смислового контексту» [Бистрицький, 2018, 56]. Феномен постправди породжується у 
«зіткненні культурних світів у просторі відкритої комунікації» [Бистрицький, 2018, 57]. 

Пересічного громадянина до світу священного наближає семіотичний текст 
ритуалу. В ньому досягається переживання цілісності буття і цілісності знання про нього. 
Усі складові (вербальні, невербальні, просторово-часові) ритуалу важливі для розуміння 
його сенсу і значення. Наприклад, відтворення історичних військових баталій в ігровій 
формі (комеморативні ритуали) тісно зв’язують нинішнє покоління з перемогами у 
минулому і формують певні інтерпретації культурної пам’яті. Але якщо стирається образ 
війни як жаху, смерті, страждань і створюється образ війни як перемог, героїки, слави, то 
може сформуватися спотворене ставлення до війни як необхідного шляху до «єдності» 
або «свободи».  

Сакральне сприйняття влади не сприяє рефлексивному розумінню політики, 
формуванню активістської політичної культури, не стимулює розвиток інститутів 
громадянського суспільства, не створює умови для прояву соціальної ініціативи і 
творчості. Виробляються історичні міфологеми, що заважають тим, хто їх засвоює, 
робити об’єктивні висновки історичних законів та аналізувати сучасні політичні процеси. 
У такому суспільстві кожне покоління живе, немовби з чистого аркуша, без урахування 
минулого. Звільнення політики від сакральності свідчить про формування врешті-решт 
відкритого суспільства, яке не потребує специфічних сакральних шляхів для комунікації 
з владою, а створює чіткі демократичні механізми політичної стратифікації. У 
суспільстві з нерозвиненими демократичними структурами сакральне є символічним 
ресурсом влади. Сакральні образи посилюють аксіоматичність їхнього сприйняття 
населенням, знижують критичність і раціональність їх осмислення.  

Людина реалізується в історії за участю її самої, її індивідуальних зусиль. 
Неможливо жити цивілізованим громадським життям, не відновлюючи автономну 
духовну сферу незалежної думки. Жити в напруженому режимі критичного мислення, 
окресленому граничними межами сенсів, можливо тільки за умови усвідомлення їхньої 
загальності, універсальності та розуміння граничної змістовності. В ситуації, коли народу 
тільки кореспондують певні смисли, які вигідні сепаратистській еліті, і впроваджуються 
сумнівні ідеї під виглядом захисту свободи, народ перестає бути суб’єктом політичної дії 
і перетворюється тільки на її об’єкт. 
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Сепаратизм відноситься до навмисної політики окремого розвитку. Один з 
найскладніших і найтрагічніших прикладів – апартеїд в ПАР як офіційна політика 
расової сегрегації. Механізм культурної дискримінації може мати як расовий і 
національний, так і гендерний, віковий, соціальний ґрунт. Протекціоністська політика, 
спрямована на ізоляцію частини суспільства, також веде до цього результату. 
Найближчий приклад – агресія Росії на Сході України, тому в українському 
інтелектуальному середовищі сепаратизм розглядається в контексті постколоніальних 
студій, тобто, за висловом Alejandro J. De Oto, на «the crossroads of the coloniality and 
modernity» (Alejandro J. De Oto, 2019, 163). Погодимось з  Alejandro J. De Oto у тому, що  

«las derivas culturales impregnadas y atravesadas por las lógicas modernas, —las cuales 
iban desde la concepción de la tecnología hasta una cierta organización del tiempo—, afectan la 
organización de la vida como un proyecto y se anudan en los filamentos más profundos de la 
subjetividad» (Alejandro J. De Oto, 2019, 165).  

У питанні політичних практик відділення приклад відрізаної від України території 
Донбасу може служити ілюстрацією негативного досвіду таких культурних дрейфів. 
Зіткнення з чужим світом може призвести до душевної інерції, розчарування, соціальної 
дезорієнтації людини. Коли погано працюють культурні програми інтеграції, та ще на тлі 
катастрофічного стану економіки, спільнота починає звертатися до «духовных скреп» 
домашнього світу, що фактично повертає до родоплемінної культури, де родові риси 
оголошуються духовної особливістю, а патерналізм стає основним принципом 
структурування суспільства. Така ситуація, на нашу думку, склалася на Донбасі. У 
соціальній структурі та свідомості тут переважають елементи общинного укладу, що 
призводить до небажання людей залишати рамки домашнього світу. Віддаючи пріоритет 
общинним цінностям, вони слабо вплітаються в мережу інших світів. Так створюється 
ґрунт для активного процесу відторгнення політичного світу, який, на думку місцевих 
жителів, робить замах на домашні цінності (мова, історія, пам’ятники, ідоли). Обіцянки 
іншого політичного світу (з яким, до речі, старше покоління, що сформувалося у 
Радянському Союзі, пов’язує свій домашній світ) про соціальний захист, соціальну 
справедливість підігрівають сепаратистські настрої. При цьому люди не намагаються 
критично проаналізувати наслідки і реальність таких обіцянок. За механізм демократії 
приймається демократичний процедурний ритуал, на цій підставі легітимним може 
вважатися будь-який режим (авторитарний, тоталітарний). Така людина категорична до 
проявів чужості, не толерантна, не приймає Іншого і способу його життя. В результаті 
процвітаючий промисловий регіон країни перетворився в анклав зруйнованої економіки, 
тоталітарної політики, втратив свої культурні перспективи. Досвід сепаратизму в Україні 
може бути засторогою для тих сил та партій у світі, які обрали такий вектор дії.  

Як зазначає філософ-переселенець з Луганська Олександр Єременко: «для 
общинної і етатистської свідомості, як правило, характерно глибинне несприйняття 
приватної власності, неповага і навіть презирство до приватної власності. Звідси 
випливає неприйняття індивідуалізму і нерозуміння цінностей громадянського 
суспільства, цінностей правової держави. Зокрема, у людини з общинною свідомістю 
спостерігається якийсь правовий нігілізм» (Еременко, 2014). 
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Чи може вважатися справедливим рішення частини населення про вихід регіону їх 
проживання зі складу держави, якщо порушуються права інших мешканців регіону та 
решти населення держави? Питання полягає в тому, чи дійсно ця ініціатива виходить від 
пересічних громадян? Аналіз політичних подій на території Донбасу в 2014 році 
приводить нас до висновку про гібридну війну і інформаційні маніпуляції зі свідомістю 
як частину цієї війни. Президент одного з правозахисних фондів Іосіф Дзялошинський 
вважає  сепаратизм неправильним підходом до багатокультурності на спільній території: 

 «Збалансована концепція інтеграції вимагає дистанціювання від романтичного 
погляду на багатокультурність, що ратує за незалежне співіснування різних культур». 
Цей підхід виходить «з того, що спільне життя в суспільстві нібито неможливо без міцної 
колективної ідентичності. Сучасні нації визначають себе не через розмежування, а на базі 
консенсусу щодо діючих у суспільстві правил взаємовідносин і співпраці. Цей загальний 
базис створює простір для визнання безлічі культурно обумовлених індивідуальних 
життєвих форм. Тільки на основі такого консенсусу індивіди можуть виходити із заданих 
культурних рамок і поважати інші ідентичності» (Дзялошинский, 2002). 

Дискурсивні практики є тим прийнятним способом обговорення проблем, який 
спирається на легітимні і правові механізми дії. Протидія сепаратизму засобами 
переконання і закону краще примусу. Легітимність дій дає перевагу в збереженні 
мирного врегулювання міжнаціональних конфліктів. Легітимація політичних дій є 
актуальною темою сучасного політичного дискурсу. Наприклад, Jonas Tallberg and  
Michael Zürn визначають «legitimacy as the belief that an IO’s (international organizations - 
Автори) authority is appropriately exercised, and legitimation and delegitimation as processes 
of justification and contestation intended to shape such beliefs» (Jonas  Tallberg & Michael 
Zürn, 2019, 581). У вирішенні територіальних суперечок країни звертаються за 
допомогою і підтримкою до міжнародних організацій, що підкреслюють Jonas  Таллберг 
and  Michael Zürn: 

«States actively seek the endorsement of the United Nations (UN) Security Council 
because it lends international legitimacy to their actions, thereby further reaffirming its stature» 
(Jonas  Tallberg & Michael Zürn, 2019, 582). Тим не менш, слід погодитися з авторами 
дослідження механізмів легітимності у тому, що «we still know little about the factors and 
processes that drive and shape legitimacy beliefs» (Jonas  Tallberg & Michael Zürn, 2019, 582).  

Множинність соціокультурних і антропологічних ракурсів дозволяє зрозуміти, що 
Інший та Чужий мають право на іншість. Прагнучи зрозуміти іншого, зауважує 
Бернхард Вальденфельс, ми «підпорядковуємо його попередньому знанню та 
передрозумінню» (Вальденфельс, 2004, с. 92). Розглядаючи питання про доступність 
недоступного Чужого, філософ закликає прийняти Чуже «як те, на що ми відповідаємо і 
неодмінно маємо відповідати, отже як вимогу, виклик, стимул, оклик, домагання» 
(Вальденфельс, 2004, с. 93). Зв’язок Свого і Чужого подається не в ієрархії вертикалі, а як 
перехрещення окремих самостійних просторів. Місце перехрестя буде місцем їхнього 
контакту, простором «між». Бернхард Вальденфельс пропонує феноменологічний 
концепт «спільної території», де своє і чуже розпізнається у модусі відповіді. 

Глобальні процеси, що трансформують культурні традиції, змішуючи різні 
культури за принципом «салату» або сплавляючи їх у єдиному «плавильному кеглі», 
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глибоко зачіпають проблему толерантності і пов’язують її з концептом ідентичності. 
Культура і політика визначають колективну ідентичність певного суспільства чи 
спільноти. Завдання дослідника полягає, зокрема, в тому, щоб розглянути проблему 
колективної ідентичності і з’ясувати, чому регіональна ідентичність у частини населення 
превалювала над ідентичністю громадянина своєї країни. Що є справедливістю в такій 
ситуації?  

Українська філософіня Людмила Ситніченко, розмірковуючи про ідентичність у 
кризовому суспільстві, підкреслює її «діалогічний та морально-онтологічний характер: 
відповісти на питання про природу власного Я можливо лише спілкуючись з іншими 
людьми» (Ситніченко, 2018, с. 9). Вона наголошує на актуальності «для сучасного 
соціально-філософського дискурсу проблеми взаємин справедливості та визнання, тобто 
справедливості як визнання персональної гідності людини іншими людьми» (Ситніченко, 
2018, с. 9). 

На території перемішування і транзиту культур виникає феномен фронтирної 
ідентичності. Її аналіз не може базуватися тільки на дослідженні позицій «аналіз ззовні» і 
«аналіз зсередини» культури, а потребує звернення до концепту гібридної ідентичності. 
Дослідження цього процесу висвітлює комплекс визначень і підходів, який об’єднує 
назва перехідна ідентичність – hypho-neted self. Ключовий сенс такої ідентичності 
символізує знак дефіса: процесуальність у культурній гібридизації. З цієї точки зору 
ідентичність представлена не як транспарентне та безперечне поняття, що зазначає 
Сергій Толкачев, а як «інша сутність, що постійно перебуває у процесі виробництва, який 
ніколи не припиняється. Вона завжди у стадії становлення, завжди конструюється 
зсередини» (Толкачев, 2013, с. 178]. Тлумачення ідентичності як деякої позиційної 
відносності характеризує трансгресивну, фронтирну суб’єктність, що реалізується на 
рухомій межі, де сходяться «два набори невизначених змінних» (Толкачев, 2013, с. 178), 
виникає зіткнення соціальних дискурсів, історико-культурних наративів. Гібридна 
ідентичність не означає стирання або відмову від будь-якого набору традицій, а 
підкреслює взаємовплив між різними культурними традиціями. Вона може уособлювати 
поглинання однією культурною традицією інших. Від ступеня гібридизації культурних 
традицій залежить варіативність примирення корінних (домашніх) і привнесених 
культурних форм (від незалежного паралельного існування до повного злиття). 

Побудова спільносвіту актуалізує питання інтерсуб’єктивної сутності людини і 
звертається до стратегії толерантності. Погодимось з Peter Godfrey‐Smith і Benjamin 
Kerr у тому, що «tolerance has become a central and contentious topic in recent years, 
especially in diverse societies» [Godfrey‐Smith, Peter, Kerr, Benjamin, р. 403]. Вона викликає 
жваві дискусії у науковому і політичному просторі, але як соціальний феномен постає 
тією нормою співіснування величезного розмаїття суб’єктів культурного світу і способом 
спілкування унікальностей, що спрямована на вибудовування відносин рівності різних 
культур, а не поділ їх на панівні і підлеглі, маргінальні, на збереження культурної 
спадщини та визнання. 
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Чи хотів Донбас сецесії? 
Переконання, що основна частина населення Донбасу хотіла відділення регіону від 

України, не має під собою аргументованої підстави. Такий висновок випливає з 
соціологічних досліджень, які ми наведемо, а також з екзістенціальної ситуації однієї із 
авторок статті, яка мешкала в той час у Донецьку і була свідком подій. Ми доводимо, що 
твердження про переважання сепаратистських настроїв в регіоні Донбасу є міфом, 
політично сформованим за допомогою зовнішнього впливу: 

«Public opinion poll was conducted by the Ilko  Kucheriv Democratic Initiatives 
Foundation together with Kyiv International Institute of Sociology  in the period between 
February, 8-18 2014. 2032 respondents were interviewed  in all the districts  of Ukraine 
(including  Kyiv) and in Crimea according to the random sample, which was representative for  
all the population of Ukraine older than 18 years» (Public opinion polls’ results, 2014) У 
результаті опитування було з'ясовано, що тільки 33% жителів Донецької області і 24% 
жителів Луганської області виражали сепаратистські настрої. 

Ситуація, що склалася протягом шести років на Донбасі, загострює проблему 
вибору до граничних підстав: падіння за горизонт подій або збирання свого буття. Війна 
не дає нам можливості жити половинчастими рішеннями. Емпірично ми залишаємося в 
суперечливій повсякденності, феноменальній мозаїчності. Але концептуально, для 
розуміння своїх життєвих обставин необхідно встановлювати логічні зв’язки, 
удосконалювати свою мисленнєву діяльність, навички теоретичної рефлексії.  

Ідентичність кожного окремого громадянина переплетена з колективними 
ідентичностями і заради стабілізації змушена потрапляти в мережу взаємного визнання. 
Але порушення статей Конституції є підставою для судових процесів над ініціаторами 
сепаратистських дій. Заклики представників певного регіону до відділення означають 
насильство стосовно громадян держави, які мешкають на цій території. 

Слід визнати, що ідея толерантності ідеалізована і деякою мірою абстрактна, 
сутнісно нерозвинені її етичні, політичні та риторичні перспективи, суперечливі 
міркування про визначення меж та практичне застосування цього принципу. Сучасна 
ситуація зіткнення культур, політичних принципів, національних ідентичностей вимагає 
звернення до діалогу, взаємного розуміння, прийняття та обміну. Конструювання 
суспільства, в якому прийнято вирішувати проблеми тільки за допомогою діалогу із 
загальною участю, пропонувати і вислуховувати різні точки зору, толерантно ставитися 
до ідей і дій інших, поки що не може бути здійснено в силу багатьох причин. Але як 
нормативний принцип і вектор дій толерантність необхідна.  

Затвердження і визнання ідентичності через діалог – одна із продуктивних 
стратегій толерантної комунікації. Діалог стає актуальною темою суспільної свідомості 
та філософської рефлексії ще на початку ХХ століття. Сьогодні, в ситуаціях 
етнокультурних протиріч, військових конфліктів, кризи і розмивання ідентичності ця 
тема набуває нового звучання, розкриває важливі, часом несподівані аспекти сучасної 
комунікації. 

Сутність людини міститься тільки в спільності та єднанні людей, але це єднання 
грунтується на реальності відмінності між Я і Ти. Істинна індивідуальність проявляється 
як певний спосіб сприйняття та засвоєння собі всього іншого. Поза цим людина 
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позбавляє своє існування сенсу, перетворюючи свою індивідуальність в порожню форму. 
У цьому прагненні до об’єднання понять Я і Ми відображені неминущі цінності, 
закорінені в глибинах людського існування. 

Ефективна комунікація культурних груп ґрунтується на діалоговій формі. 
Перебуваючи всередині комунікативного світу, суб’єкти самі формують реальність в 
процесі діалогу. Як і кожне соціально обумовлене відображення світу, діалог стає не 
пасивним відображенням існуючої реальності, а активним конструюванням її. Крім того 
він вводить в комунікативний простір позицію третього, який потенційно може бути 
задіяний у інтеракції. Не навантажуючи метафізичним сенсом цього третього, 
підкреслимо значимість його ролі для розвитку толерантного діалогу між двома 
суб’єктами, що комуніціюють спочатку. Завданням конфліктного діалогу має бути 
прийняття рішень, обумовлених не минулим, а майбутнім, і тут роль третього є дуже 
важливою. Якщо згода учасників комунікації досягається за рахунок обмеження 
інтересів третього, того, хто не бере в ній участь, угода не може вважатися моральною. 
Умовою свободи стає прагнення відірватися від преса умовностей і обставин, від диктату 
історичної традиції, йти далі і бажати майбутнього. 

Рефлексія є умова свободи. Повнота буття розсипана як в уламках дзеркал. 
Спокуса перекласти відповідальність з себе на якийсь колективний суб’єкт, на щось 
велике і добре знайоме, що збереглося в культурній пам’яті (отже, несе рідні, домашні 
цінності) і асоціюється зі стабільністю, співтовариством, небажання рефлексувати, 
спроба жити іншим чином не через своє зусилля, а за рахунок когось, кого вважаємо 
добрим і щедрим, веде до відмови від повноти буття, до помилкового, «сублюдського» 
буття. Не можна, нарікаючи на життєві обставини, очікувати, що хтось за нас вирішить 
наші проблеми. Не можна знімати з себе відповідальність під приводом неправильно 
зрозумілих формулювань, як робили жителі Донбасу, які пішли у 2014 році на 
референдум. 

Через філософію виявляється ідеал зібраного в одну точку цілого свідомого життя, 
всього того, що має до нас відношення. Організація свого буття як культурного можлива 
завдяки таким засобам, накопиченим людським досвідом, як мистецтво, філософія. 
Завдяки культурним символам, осягненню їх сенсу ми можемо жити по-людськи. Це не 
довгий прямий шлях до поставленої мети, це нескінченне блукання в лабіринті, кожен 
закуток і навіть глухий кут якого може представляти особливу цінність. Сучасна 
соціокультурна ситуація пропонує ідентичності людини виклик, адекватно відповівши на 
який, вона може формувати свій домашній світ і вписуватися в інші світи. Збирання себе 
є умовою вільних вчинків, а свобода вибору веде до розуміння того, як саме, на якому 
фундаменті і з яких елементів конструювати своє Я і свою ідентичність, як саме 
облаштувати свій культурний простір. Слід пам’ятати, що кожна інакшість сформована 
на фундаменті стійкої культурної матриці, в рамках «домашнього світу» вони 
симетричні. Інші інакшості сформувалися точно так само. Сприйняття культурної групи 
як іншої, але не чужої створює фундамент для діалогу. Такий аспект розуміння розсуває 
кордони і розширює горизонти домашнього світу.  
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Висновки. 
Результати нашого дослідження підтверджують гіпотезу про тому, що сепаратизм 

не є природним станом людини як політичного суб'єкта. Такі політичні переконання 
виникають внаслідок наполегливої пропагандистською роботи і маніпуляцій свідомістю. 
Регіональний сепаратизм в Україні має колоніальне коріння. Культурна або національна 
відмінність стає приводом для розділення спільнот, якщо свідомо організовані і запущені 
програми соціального і політичного роз'єднання. 

Сепаратистські рухи в європейських країнах зазвичай аргументують свої дії як 
свободу думок, наполягають на тому, що не здійснюють насильства, їх дії носять мирний 
характер. Однак наше наукове дослідження політичного досвіду України ставить під 
сумнів такі аргументи. Якщо політична воля регіональних лідерів або сусідньої держави 
спрямована на вибудовування стратегії відділення, анексії певної території, насильство 
стає головним методом дії. 

Фронтирні території набувають важливого ідеологічного значення у 
постколоніальному дискурсі. Стіна розглядається як захисна споруда і символ 
припинення комунікації. Зони перехрещення і суміщення культур показані як найбільш 
конфліктні суспільні локації, але невизначеність містить у собі більший потенціал, аніж 
знайомий домашній світ, вона змушує піддавати сумніву усталені стереотипи і забобони, 
стимулює процес формування критичного мислення і толерантного  сприйняття Іншого. 
Сьогодні відходить у минуле образ замкнутих,  ізольованих культурних спільнот. Це 
докорінно змінює роль і зміст меж і кордонів. Якщо історично  кордон виконує функцію 
охороні безпеки певного суспільства і контроля за рухом громадян інших держав, то 
розбіжності культур зі своїми просторовими рамками, поширення культурних кодів на 
інші території, транскультурність артикулюють подію виходу за межі, розмивання 
кордонів. Сучасні світові тенденції детериторизації простору змінюють онтологічний 
статус культурних меж, які сьогодні все більше пов’язані з полем функціонування знаків, 
з комунікацією. Комунікація втрачає свою локалізацію, прихильність до певної території 
та стимулює появу транскультурного простору. Однак, ризики, пов’язані з цими 
тенденціями посилюють також процеси локалізації, захисту, внутрішньо-культурної 
солідарності. У суперечливості сучасних культурних векторів виробляється значний 
інтегруючий потенціал порубіжжя як території міжкультурного діалогу, культурного 
збагачення та розвитку взаємодіючих сторін. 
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ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І ДУХОВНІ ПРОБЛЕМИ  
СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

 
Стаття присвячена філософському аналізу сучасної  глобалізації і тих загроз та 

викликів, які вона породжує для людини і світу в цілому. Проаналізовані духовні втрати, 
які можуть бути небезпечними для людини  – невизначеність, позбавлення  власної 
ідентичності, своєрідної  індивідуальності, зниження загального рівня культури, 
розкладання системи моральних цінностей та ідеалів. Розкрито суть антропологічної 
катастрофи, яка є результатом негативних дій людини у сфері оволодіння природою та 
соціального розвитку. Доведено, що причиною глобальної духовної кризи є слабкість 
гуманітарного  складника цивілізації, який має працювати на узгодження дій між 
людиною та соціумом, нівелювати системні кризи та протидіяти руйнуванню тих 
базових засад і структур соціуму, які відігравали важливу роль в організації його 
життєдіяльності раніше. 

Ключові слова: глобалізація; сучасна цивілізація; глобальні виклики; людина; 
духовний світ; діалектичний зв’язок; антропологічна катастрофа. 

 
Овсянкина Л.А. Глобальные вызовы и духовные проблемы современной 

цивилизации: диалектика взаимосвязи. Статья посвящена философскому анализу 
современной глобализации и тех угроз и вызовов, которые она порождает для человека и 
мира в целом. Проанализированы духовные потери, которые могут быть опасными для 
человека – неопределенность, лишение собственной идентичности, своеобразной 
индивидуальности, снижение общего уровня культуры, разложение системы 
нравственных ценностей и идеалов. Раскрыта суть антропологической катастрофы, 
которая является результатом негативных действий человека в сфере овладения 
природой и социального развития. Доказано, что причиной глобального духовного 
кризиса является слабость гуманитарного компонента цивилизации, который должен 
работать на согласование действий между человеком и социумом, нивелировать 
системные кризисы и противодействовать разрушению тех базовых принципов и 
структур социума, которые играли важную роль в организации его жизнедеятельности 
раньше. 

Ключевые слова: глобализация; современная цивилизация; глобальные вызовы; 
человек; духовный мир; диалектическая связь; антропологическая катастрофа. 

 
Ovsiankina L. Global challenges and spiritual problems of modern civilization: 

dialectics of interrelation. The article is devoted to the philosophical analysis of modern 
globalization and the threats and challenges that it poses to man and the world as a whole. The 
spiritual losses that can be dangerous for a person are analyzed - uncertainty, dispossession, 
peculiar individuality, decrease in the general level of culture, decomposition of the system of 
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moral values and ideals. The essence of an anthropological catastrophe is revealed, which is 
the result of negative human actions in the field of mastering nature and social development. It 
is proved that the cause of the global spiritual crisis is the weakness of the humanitarian 
component of civilization, which should work to coordinate actions between man and society, 
level systemic crises and counteract the destruction of those basic principles and structures of 
society that played an important role in organizing his life before. 

Key words: globalization; modern civilization; global challenges; person; spiritual 
world; dialectic connection; anthropological disaster. 

Актуальність дослідження. Сучасний глобалізований світ завдяки прискореному 
темпу змін, на відміну від попередніх історичних епох,   досягнув грандіозних 
економічних успіхів. Також він створив унікальні інформаційні технології нового 
покоління, завдяки яким  людям у більшості країн світу сьогодні досить легко 
задовольняти свої різноманітні потреби, досягати успіху та облаштовувати комфортне 
життя (або створювати його ілюзію).  Проте науково-технічний прогрес та грандіозні 
успіхи в економіці – лише частина того, на що здатна людина. Не менш значущими є її 
духовні, моральні та культурні здобутки (певний культурний код), які вона має передати 
наступним поколінням. Якщо буде більше моральних втрат, то такий майбутній 
соціальний простір може бути небезпечним для життєдіяльності людей.   

Свого часу відомий футуролог О. Тоффлер, характеризуючи зміни на порозі ІІІ 
тисячоліття зазначав, що  сьогодні майбутнє настає надто швидко, швидше, ніж люди 
встигають до нього пристосуватись [13].  І головною причиною загибелі людства будуть 
не екологічні катастрофи, ядерна реакція або виснаження ресурсів, а шок (психологічне 
оніміння), який відчувають люди від змін, які відбуваються у новій реальності.   

На наш погляд, у духовному плані цей високотехнологічний світ є досить 
неоднозначним і суперечливим. Нове, креативне середовище містить в собі певну 
невизначеність, як для соціуму, так і для окремого індивіда, якого поза власної свідомості 
та згоди зробили відразу і представником і клієнтом масового суспільства. Людина стала 
об’єктом постійного маніпулювання та нав’язування йому утилітарних цінностей. В 
результаті вона опинилася перед загрозою втратити власну ідентичність, своєрідну 
індивідуальність. Також людина  отримала довгоочікувану свободу, але одночасне 
отримання надмірної  абсолютної свободи не стало для всіх гарантією їхньої позитивної   
самореалізації. Ми спостерігаємо, як свобода, позбавлена відповідальності,  дуже швидко 
починає змінювати усталені норми та цінності, беручи за приклад не завжди придатні 
(чужорідні) зразки та цінності.   

Так, на сьогоднішній день ще нереалізованими багато в чому залишаються 
принципи рівності та соціальної справедливості, про які так мріяли філософи 
традиційного просвітництва (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант), 
утилітаризму (І. Бентам, Дж. Мілль) та марксизму (К. Маркс, Ф. Енгельс тощо) . Усі вони 
сподівалися на швидке втілення у життя своїх соціальних теорій і таку організацію 
спільної життєдіяльності індивідів, за якої  людство мінімізує   конфлікти та поширить 
таке співробітництво, яке в максимальній кількості забезпечить щастя (як найбільше 
благо) для найбільшої кількості людей. Проте нині, на фоні розповсюдження 
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прагматичного індивідуалізму, стереотипів «масової культури», сучасних політичних 
конфліктів та глибокої кризи демократії, ми спостерігаємо, як досить стрімко в світі 
зростає соціально-майнове розшарування, злочинність, соціальна незахищеність і 
зменшується кількість середнього класу, а ефективні механізми контролю за 
справедливим розподілом суспільних благ, на жаль, ще не розроблені.  

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується істотними глибинними 
змінами у системі суспільних відносин. В умовах глобальних зрушень  відбуваються 
кардинальні якісні та кількісні перетворення майже у всіх сферах людського буття. Ці 
глобальні економічні проблеми та тенденції світового розвитку є центром наукових 
розвідок сучасної соціальної філософії, філософії економіки, соціології та інших 
класичних наук про людину та соціум.  

Ступінь наукової розробки теми. Загальному аналізу глобальних змін, 
характерних для сучасної цивілізації та осмисленню проблем культурної кризи, що 
набула поширення в більшості країн світу, належать праці Д. Белла  [2], С. Хантінгтона 
[15], М. Кастельса  [7], А. Турена [14], Х. Ортеги-і-Гассета [11], Г. Дебора [3], Д. Хелда, 
Д. Гольдблатта, Е. Макгрю, Дж. Перратона [16],  В. Іноземцева [6], М.І. Михальченка 
[10], С.Б. Кримського [8], В.В. Ляха, В.С. Пазенка, Я.В. Любивого, К.Ю. Райди, В.К. 
Федорченко, О.М. Йосипеннко, О.М. Соболя, Н.А. Фоменко, О.П. Буді, Ю.О. 
Безукладнікова [5] та інших науковців. 

Сучасні дослідники справедливо стверджують,  що зараз вимагається абсолютно 
інше, ніж у недалекому минулому, філософське осмислення світу, людини та її 
економічного буття. Вони наголошують на тісному взаємозв’язку економіки та культури, 
науки, моралі, ідеології та філософії. Саме тому сьогодні необхідно змінити своє 
ставлення до економіки як  самодостатнього зовнішнього середовища (існування та 
життєдіяльності людини) до її розуміння як засобу перетворення людиною зовнішнього 
світу, як явища зміни самої людини. 

Метою статті є соціально-філософський аналіз тих викликів, загроз та проблем, 
які створює для цивілізації глобалізація, а також пошуки можливих способів протидії 
кризовим явищам, з якими стикається як світ в цілому, так і людина.  

Виклад основного матеріалу. Можна із впевненістю зазначити, що глобальні 
зрушення супроводжували людство протягом усього його  історичного розвитку, проте, 
раніше вони відбувалися більш повільно і не були такими масштабними, як сьогодні. Так 
чи інакше глобальні зміни були пов’язані з економічними та технічними інноваціями, які 
поступово змінювали майже усі сфери людського буття.   

Якщо коротко зробити історичний аналіз еволюції поглядів на господарські 
відносини, економіку та місце в ній людини, то можна побачити, яким чином  економіка 
(як фактор глобального розвитку світу) завжди була стимулом до змін  самої людини. 
Так,  основним завданням філософських доктрин Платона і Аристотеля було виховання 
ідеальної людини, яка могла відповідати вимогам ідеальної (справедливої) держави, а 
економічні процеси були повністю підпорядковані цій ідеї. При цьому не слід забувати, 
що всі права власності на засоби виробництва, результати праці й на самого працівника 
(раба) належали рабовласнику.  
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В епоху Середньовіччя на першому місці стояли принципи абсолютної етики, якої 
мав дотримуватися справжній християнин (вічний учень Бога). Всі феодальні економічні 
процеси розглядалися крізь призму складної божественної ієрархічної системи. Активне 
розповсюдження торгівлі в ті часи надало можливість накопичення грошових коштів в 
руках купців та лихварів і сприяло виникненню грошового ринку та банків. 

Для епохи Ренесансу характерним було відновлення античного культу творчої, 
героїчної особистості, яка прагнула повної реалізації власних сил та можливостей, 
долаючи будь-які перешкоди на цьому шляху. Економіка, на жаль,  не була головним 
центром уваги інтелектуалів тієї епохи, у порівнянні з мистецтвом і політикою. Проте всі 
були активно задіяні у процесі  трансформації  сфери найманої праці, що мотивувало 
представників усіх верств дотримуватися міської культури та виконувати певні «правила 
гри».  

Найбільш значний перелом у поглядах людини на реальний світ здійснився  у 
XVII-XVIII ст. завдяки виходу на арену раціоналізму як методу пізнання, та новим ідеям 
в етиці та естетиці. Завдяки ним стали розвиватися позитивні начала  в науці. Поступово 
філософи закладали основу для переустрою соціуму на принципах рівності, свободи та 
для появи людини нового типу, яка (за теорією  А. Сміта) підпорядковується «невидимій 
руці» ринку. На перший план у суспільному житті починають висуватися економічні 
явища та категорії обміну – ціна, вартість, пропорції обміну, доходи, які отримують 
учасники обміну.  

В результаті стрімкого розвитку капіталістичних відносин  приватні підприємці  
назавжди оволоділи правом власності на засоби та результати праці, але, на щастя, 
втратили власність на найманого працівника, який apriori має індивідуальну свободу. 
Однак юридична рівноправність усіх громадян капіталістичного суспільства не означає 
рівності в розподілі й концентрації прав власності. Цей вічний діалектичний зв’язок 
породив економічну владу одних і економічну залежність інших.  Проте саме поява у 
найманих працівників усвідомлення того, що їх частка в надлишку суспільства 
знижується, стала  однією з причин кризи капіталізму. Поступово в світовій історії кризи 
стали для капіталізму нормальним явищем, від якого він стає тільки сильніше. Як не 
дивно, але історія свідчить, що ліквідація приватної власності в колишніх соціалістичних 
країнах і заміна її так званою загальнонародною власністю з метою зрівняти всіх людей у 
правах на засоби виробництва і результати їх використання спричинили розрив 
природно-еволюційного процесу розвитку відносин власності, що стало однією з причин 
подальшої кризи і розвалу соціалістичної (утопічної) системи. Наслідки цієї кризи ми 
спостерігаємо навіть в наш час. 

Завдяки системному та структурно-функціональному аналізу філософія економіки 
пропонує  перспективні ідеї щодо побудови нової економічної реальності, до якої людині 
слід готуватися вже сьогодні,  та до нових моделей поведінки в соціумі, які будуть 
востребувані у майбутньому. У світі відбувається невидима революція, свідками якої є 
всі ми. Мова йде про  зростаючу конкуренцію між державами; глобальне поширення 
комп’ютеризації та запровадження штучного інтелекту в економічній сфері; практичне 
вивчення соціальних вподобань людини, яка включена в економічні процеси; залежність 
людини від техніки; запровадження експериментів, спрямованих на більш глибоке 
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вивчення природи самої людини (найголовнішої таємниці на Землі, яка довгі тисячоліття 
так серйозно не досліджувалася); пошуки взаємодії між поведінковою економікою та 
нейроекономікою; методологічну розробку та проектування різноманітних економічних 
експериментів тощо.   

Нові економічні відносини сприяють  зміні  економічних потреб та інтересів 
людини,  а, зрештою, змінюють весь спосіб її життя.  У цих умовах змінюється також 
духовно-моральна сфера людини, що вимагає особливого соціально-філософського 
аналізу.  

На жаль, все частіше не затребуваними стають духовні цінності, такі поняття, як 
«совість», «гідність», «великодушність», «співчуття», «взаємодопомога». Це свідчить не 
тільки про  примітивізацію та зниження загального рівня культури, але й про панування в 
сучасному світі полярних, навіть конфліктних систем моральних норм та принципів 
одночасно. Парадоксально, але ця полярність зовні абсолютно не видима. Адже 
духовний світ і світ вседозволеності із запереченням традиційних моральних цінностей 
зовні нічим не відрізняються. Проте між ними існує величезна внутрішня (духовна), 
невидима різниця цивілізаційного масштабу, яка свідчить про духовну кризу сучасної 
цивілізації.  Поступово моральні цінності витісняються із світогляду людини 
економічними цінностями (матеріального прибутку, ефективності тощо), і логічним 
результатом цього процесу можуть стати майбутні проблеми та конфлікти, з якими 
будуть стикатися вже наступні покоління.  

Однак, сучасні філософи-аналітики відзначають, що сучасна цивілізація вже 
сьогодні серйозно спотворює духовний світ особистості, її людські якості. Так, 
Р. Мертон, проводячи аналіз кризових явищ, з якими стикається людство внаслідок 
глобальних змін, історичний розвиток суспільства пов’язує із розкладанням системи 
моральних цінностей та ідеалів, протиріччями, що виникають в кризові моменти між 
нормами, цілями та інтересами суспільства та способами їхнього досягнення окремими 
людьми. Внаслідок цих протиріч в соціумі може спостерігатися аномія – розходження 
між культурними, моральними нормами та цілями й можливостями членів суспільства 
діяти відповідно до них [9, 82].  

Про антропологічну катастрофу, як результат негативних дій людини у сфері 
оволодіння природою та соціального розвитку дуже чітко свого часу писав вітчизняний 
мислитель С.Б. Кримський. Він стверджував, що людина, як активний суб’єкт всесвітньої 
історії, опинилася у пастці власної могутності. «Науково-технічний прогрес обернувся 
екологічною кризою, наслідки якої тепер важко прогнозувати. Могутній розвиток науки 
породив загрозу ядерного Армагеддону. Антична любов до істини була скомпрометована 
цинізмом знання, звільненого від моральних горизонтів. І головне – буття як вищий дар 
долі перетворили на інструментальний засіб технічної стратегії людства, на предмет 
виробничої перебудови. Втрачається благоговіння перед сущим, повага до нього та 
відповідальність за буття… Навіть природу розглядають як сировинну базу чи поле 
розважальної індустрії туризму» [ 8, 282]. 

На наш погляд, головна криза сучасного соціуму (в якому вже давно   
інституційно прийняті та відомі всім соціальні норми, закони та принципи співіснування) 
полягає у вирішенні проблеми обмеження особистої свободи, межа якої у кожного 
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залишається своєю. Ця природна егоїстична складова,  глибинна неузгодженість, і, 
навіть, полярність у поглядах, яка психологічно притаманна людям, завжди викликає 
соціальне напруження, підвищує рівень конфліктності в суспільстві як системі, що здатна 
до самоорганізації. Вирішити цю проблему людство прагнуло ще з давніх часів, 
пропонуючи різні шляхи та ідеї, які найчастіше виявлялися утопічними. 

Ми згодні з М. Акулич, яка наголошує на тому,  що для того, щоб соціальна норма 
або правило укорінилося в соціумі, воно, по-перше, має ґрунтуватися на моралі; по-
друге, з ним має бути згодна певна більшість соціальної спільності; по-третє, воно має 
бути спрямоване на виживання й розвиток суспільства в цілому; по-четверте, воно має 
бути формально прийнятим суб’єктами узгодження [1, 8-10]. Можна стверджувати 
також, що цей принцип має стати фундаментом  національної ідеї кожної цивілізованої 
держави, якщо вона претендує на довготривале та щасливе існування. 

Важливою сферою, що має задавати вектор формування гармонійної особистості, 
яка не порушує базових моральних принципів соціуму і може адекватно відповідати на 
виклики цивілізації, є національна освіта. Проте, в умовах технологізованого світу  такі 
важливі соціальні сфери, як освіта і виховання поступово починають відходити на 
другорядні позиції. Досить часто трапляється, що освіта починає наздоганяти світ, 
орієнтуючись на здобутки освітніх систем інших провідних країн, не пропонуючи 
власних оригінальних ідей. Усе це створює  важкі умови для формування істинно 
глобальної свідомості гармонійної особистості, а не вузького спеціаліста, який знає лише 
свій предмет.  

Саме тому вже сьогодні суспільство не має права втрачати час, а має створювати 
належне освітнє поле для формування майбутніх професіоналів, озброєних критичним, 
творчим та системним мисленням, здатних усвідомлювати межі своєї свободи. Адже суть 
діалектики взаємодії глобалізованого світу й людини полягає саме у вмінні кожного 
самостійно адаптуватися до умов цього нового світу без важких моральних втрат для 
себе, обравши при цьому правильний духовний  шлях та свою долю. Цей шлях, звичайно, 
для кожного не може бути абсолютно легким. Адже позитивний результат завжди 
напряму залежить не тільки від інтелекту і здатності людини робити свідомий вибір, але 
й від вольових зусиль, необхідних для реалізації поставленої мети. При цьому слід також 
пам’ятати, що будуючи власну долю, індивід (як духовна творча особистість, а не лише  
як носій людського капіталу) в результаті поступово впливає на формування долі всієї 
держави.  

З цього приводу свого часу досить влучно сказав відомий іспанський філософ 
Хосе Ортега-і-Гассет, важливе місце у творчості якого посідала  проблема кризи сучасної 
йому європейської цивілізації, в яку втягнуті всі сфери життєдіяльності людини. 
Мислитель так охарактеризував життя людини у світі:   «Життя – це хаос, дика пуща, 
плутанина. Людина губиться в ньому. Та її розум реагує на це відчуття катастрофи й 
розгубленості: розум працює, щоб знайти в пущі «стежки» й «дороги», тобто ясні й сталі 
уявлення про Всесвіт, незаперечні переконання щодо того, якими є речі і світ» [11, 76]. 
Найважливішим системним елементом життя, який здатний врятувати людину від будь-
якої катастрофи, філософ називав культуру, яку або отримують він попередніх поколінь, 
або творять самостійно. Про вагоме значення культури в житті кожної людини Х. 



Випуск  42(55) ,  2020  

 

216 

Ортега-і-Гассет залишив слова, які набувають в епоху глобалізації особливого сенсу: 
«Культура – це доконечна потреба всього життя, основоположний вимір людського 
існування так само, як руки – неодмінний атрибут людини» [11, 97]. Людина, яка не 
засвоїла надбання культури, або нехтує ними, нагадує мислителю істоту, яка свідомо 
позбавляє себе рук, тим самим позбавляючи своє природне життя радості й польоту. Така 
людина в результаті втрачає справжнє життя, отримує замість нього фальшиве, і 
вимушена постійно шукати іншого.      

Apriori людина – це складна відкрита система, яка має вже з народження активно 
адаптуватися до вимог соціуму, а з часом формувати й власну модель співіснування з 
іншими людьми (при цьому не втрачаючи себе), адже вона постійно знаходиться в 
діалектичному розвитку. Особистість має свідомо підкоряти свої дії моральним законам, 
цінностям і нормам даного суспільства, ставити перед собою моральні цілі, а також 
самостійно оцінювати власні вчинки та вчинки оточуючих. Мораль у цьому розумінні є 
системою індивідуально-суспільних відносин, що забезпечує не тільки функціонування 
суспільства в цілому, але й кожної людини. Як писав свого часу П. Сорокін [12], люди 
поставлені в необхідність жити спільно, хочеш-не хочеш, а повинні виробити який-
небудь порядок співіснування. Ніяке тривале спільне життя їх неможливе, якщо їхні 
відносини сьогодні будуть одні, завтра – інші, якщо кожен з людей не знатиме, що він 
повинен робити, як повинен ставитися до інших людей, на що він має право і як він 
зобов’язаний діяти.  

На підтримку цієї позиції можна навести думку О. Здравомислова, який 
стверджував, що моральні цінності та норми пронизують собою усі сфери суспільних 
відносин. «Вони проходять в усі роди діяльності людей, пропонуючи вироблені, 
закріплені у досвіді зразки регулювання людських відносин» [4, 180]. На наш погляд, 
саме історична пам’ять народу зберігає у своїй структурі колективного досвіду вироблені 
попередніми поколіннями етичні зразки регулювання відносин між людьми. Ці найкращі 
зразки міцно закріпляються у пам’яті нації і саме в переломні моменти виходять на 
історичну арену в діалектичній прогресії, у новому вигляді, враховуючи нові умови 
життєдіяльності, нові прагматичні знання, технології та ідеї, що виробляє кожне нове 
покоління. Саме сьогодні сучасна національна освіта, у цьому контексті, через 
трансляцію наступним поколінням знань про вищі моральні цінності – добро, істину, 
красу, любов до свободи та справедливості, – має забезпечувати процес формування 
моральної свідомості нації.  

Висновки. Отже, сьогодні ми є свідками накопичення глобальних проблем 
людства і, як наслідок, глобальної духовної кризи. Жодні матеріальні ресурси і новітні 
інформаційні технології не зможуть повністю вирішити її. Лише людина, як розумна 
істота, яка тяжіє як до внутрішньої, так і зовнішньої гармонії, здатна на глобальні 
позитивні зрушення. Лише вона сама, добровільно дотримуючись законів (як писаних так 
і неписаних), усвідомлюючи свої права, обов’язки, своє місце та призначення в цьому 
новому суперечливому світі, зможе усвідомити проблемну ситуацію та віднайти для неї 
дійсно правильне рішення, за яке вона буде нести відповідальність.  

Ми вважаємо, що причиною глобальної духовної кризи в наш час є слабкість 
гуманітарного  складника цивілізації, який має працювати на узгодження дій між 
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людиною та соціумом, нівелювати системні кризи та протидіяти руйнуванню тих базових 
засад і структур соціуму, які відігравали важливу роль в організації його життєдіяльності 
раніше.  Якщо цей механізм не буде налагоджений, то в результаті ми будемо мати 
абсолютну неспроможність культури, освіти  та науки формувати  людину, яка вміє 
змінювати світ, не наносячи шкоди  людству. Крім того, гуманітарна сфера – це головний 
інструмент, який допомагає людині адаптуватися до умов нового соціального простору. 
Будь-яку кризу завжди можна використати як стимул піднятися на більш високий 
якісний рівень свого розвитку. Адже сьогодні дуже небезпечно лише спостерігати за 
динамікою тих соціальних та індивідуальних катастроф, що відбуваються в світі, не 
пояснюючи людині їх істинні причини і не пропонуючи способів запобігання таких 
ситуацій у майбутньому. Для подолання духовної кризи в суспільстві необхідно 
виробити   таку нову моральну ідею, яка стала би зрозумілою для більшої частини нації 
та змогла об’єднати її на активну побудову великої процвітаючої держави в цілому, 
консолідувати усі верстви населення на нові прогресивні дії. Таке переосмислення нової 
ідеї має відбуватися тільки крізь призму індивідуальної  моральної свідомості,  власні 
потреби, інтереси та психологічні складові кожної людини. 

 
Література: 

1. Акулич М.М. Функционально-целевое согласие: становление и развитие // Социологические 
исследования. – 2002. – № 1. – С. 7-17. 

2. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – 
К.: Либідь, 1996. – С. 194-251. 

3. Дебор Г. Общество Спектакля: Пер. с фр. – М.: Логос, 2000. – 224 с.  
4. Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. – 233 с.  
5. Інформаційне суспільство у соціально-філософській ретроспективі та перспективі / В.В. Лях, 

В.С. Пазенок, Я.В. Любивий, К.Ю. Райда, В.К. Федорченко, О.М. Йосипенко, О.М. Соболь, 
Н.А. Фоменко, О.П. Будя, Ю.О. Безукладніков. – К.: ТОВ «ХХІ століття: діалог культур», 
2009. – 404 с. 

6. Иноземцев В. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 
перспективы. – М.: Логос, 2000. – 304 с.  

7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – M.: ГУ ВШЭ, 2002. 
– 608 с.  

8. Кримський С.Б. Про софійність, правду, смисли людського буття: Збірник науково-
публіцистичних і філософських статей. – Київ,  2010. – 464 с. 

9. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура (фрагменты). – К.: Абрис, 1996. – 112 
с. 

10. Михальченко Н. И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф 
Европы?  – К.: Институт социологии НАНУ, 2001. – 440 с. 

11. Ортега-і-Гассет Х. Місія Університету // Ідея Університету: Антологія / Упоряд.: М. 
Зубрицька, З. Рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с. 

12. Сорокин П. Общедоступный учебник социологии. – М.: Наука, 1994. – 560 с. 
13. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ.  – М.: ООО  “Издательство ACT”, 2002. –  557 с.  
14. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. – М.: Научный мир, 1998. 

– 204 с. 
15. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2014. – 576 с. 
16. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. Политика, 

экономика, культура. – М.: Праксис, 2004. –576 с. 



Випуск  42(55) ,  2020  

 

218 

 
УДК: 316.455; 331.1 

Мозговий А.А. 
Інститут географії НАН України 

 
КОНФЛІКТИ В ГЕОСИСТЕМАХ: 

ВІД СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДО УПРАВЛІННЯ 
 

Статтю присвячено аналізу можливостей щодо перенесення досвіду 
гуманітарних наук в царині управління конфліктами в практику природничих, зокрема 
геопросторових досліджень. Конфлікти в територіальних системах є новим об'єктом 
географічних досліджень і є яскравим проявом кризи у взаємодії суспільства і природи. У 
статті узагальнено найбільш поширені теорії управління конфліктами в різних сферах. 

Ключові слова: конфлікт, управління конфліктами, територія, територіальна 
система, експансія. 

 
Мозговой А.А. Конфликты в геосистемах: от наблюдения до управления. 

Статья посвящена анализу возможностей для переноса опыта гуманитарных наук в 
области управления конфликтами в практику естественных, в частности 
геопространственных исследований. Конфликты в территориальных системах 
являются новым объектом географических исследований и ярким проявлением кризиса во 
взаимодействии общества и природы. Также в статье обобщены наиболее 
распространенные теории управления конфликтами в различных сферах. 

Ключевые слова: конфликт, управление конфликтами, территория, 
территориальная система, экспансия. 

 
 Mozghovyi A. The conflicts in geosystems: from observation to management. The 
article is devoted to the study of conflict management in territorial systems. Conflicts in 
territorial systems are new objects of geographical research. These conflicts are a 
manifestation of the crisis in the interaction of society and nature. The article summarizes the 
most common theories of conflict management in various fields. 

Key words: conflict, conflict management, territory, territorial system, expansion. 
 

 Формулювання проблеми. Розвиток людської цивілізації характеризується нині 
загостренням проблем у взаємодії суспільства і природи. Збалансованість економічної, 
соціальної та екологічної складових розвитку суспільства все ще лишається недосяжною 
метою як для більшості національних урядів, так і для планети загалом. У багатьох 
галузях економіки, сферах суспільного життя та регіонах світу людство не тільки не 
наблизилось до реалізації парадигми сталого розвитку, а навіть навпаки – опинилося в 
колі більшого числа ризиків, насамперед екологічних і соціальних. Яскравим 
підтвердженням тому є доля Паризької угоди щодо регулювання заходів зі зменшення 
викидів діоксину вуглецю з 2020 року (UNFCCC), реалізація котрої після виходу з неї 
держави з найпотужнішою економікою світу лишається під великим питанням.  
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 Суперечність між постійно зростаючими потребами суспільства і стійкістю 
природних комплексів географічної оболонки вже давно набула гостроти конфлікту. 
Сьогодення промовисто демонструє нам, що без докорінного вирішення у найближчі 
десятиліття конфліктів в ланцюзі «суспільство» – «технологія» – «природа» подальший 
цивілізаційний поступ людства є значною мірою загроженим. 
 У таких умовах піддається ревізії не тільки традиційний апарат методів 
дослідження, що значною мірою лишився в межах «статистичного суспільства», а й 
методологічні основи геопросторових досліджень. Саме в пошуку нового 
методологічного ґрунту і нетрадиційних методичних прийомів географічних досліджень 
автор бачить основне призначення цієї публікації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Отже, в сучасних поведінкових і 
соціальних науках існує три найпоширеніші тактики сторін при конфлікті: «програш-
програш», «виграш-програш» та «виграш-виграш». Орієнтація на програш  це тип 
конфлікту, який, як правило, закінчується негативно для всіх причетних сторін. 
Орієнтація на перемогу призводить до задоволення інтересів однієї сторони, зазвичай за 
рахунок іншої. Безпрограшна тактика  одна з найважливіших концепцій вирішення 
конфліктів. Безпрограшне рішення, яке було досягнуто інтегративними переговорами, 
може бути близьким до оптимального для сторін конфлікту. Ця тактика передбачає 
скоріше кооперативний, ніж конкурентний підхід. 

Одними з перших, хто представив концептуальну схему режимів (стилів) 
управління конфліктами в організаціях були американські дослідники Р. Блейк і Дж. 
Мутон (Robert R. Blake and Jane Mouton).  Запропонована ними модель «управлінської 
сітки» («managerial grid model») містить п'ять стилів управління конфліктами: 
форсування, відступ, згладжування, компроміс та вирішення проблем. 

Також доволі поширеним в конфлікт-менеджменті є підхід, запропонований 
Томасом і Кілманном (Thomas and Kilmann), щодо застосування в практиці управління 
конфліктами п’яти основних стилів, а саме: конкурування, компроміс, співпраця, 
уникання та пристосування [8]. 

Відомий американський конфліктолог М.А. Рахім (Rahim M. A.) зазначив, що 
«серед науковців-менеджерів існує згода щодо того, що не існує єдиного найкращого 
підходу до того, як приймати рішення і керувати конфліктом» [7]. Тому замість того, щоб 
створити цілком конкретну модель управління конфліктами М.А. Рахім створив 
метамодель для різних стилів конфліктів, заснованих на двох вимірах, які можна описати 
як «заради себе» та «турбота про інших». У межах названих вимірів є п’ять підходів до 
управління конфліктом: інтеграція, зобов’язання, домінування, уникання та компроміс. 

Так, інтеграція передбачає відкритість, обмін інформацією, пошук альтернатив та 
вивчення розбіжностей для вирішення проблеми способом, прийнятним для сторін 
конфлікту. У свою чергу, зобов'язання пов'язане зі спробою мінімізувати розбіжності та 
висвітлити спільне, щоб задовольнити занепокоєння іншої сторони. Суть стилю 
домінування полягає в тому, що одна сторона намагається досягти своєї мети і, як 
результат, часто ігнорує потреби та очікування іншої сторони. До стилю уникання 
вдаються тоді, коли сторони не можуть задовольнити власні інтереси. Компроміс 
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передбачає взаємні поступки сторін, коли вони взаємно відмовляються від частини 
прагнень, щоб ухвалити взаємоприйнятне рішення. 

Дослідники в галузі менеджменту звернули увагу на специфіку динаміки 
управління конфліктами в міжорганізаційних відносинах, таких як стратегічні альянси, 
франчайзинг, консорціуми, організаційні мережі [6]. Однією з ключових особливостей 
управління конфліктами в міжорганізаційних відносинах є залучення як індивідуального, 
так і організаційного рівнів. У міжорганізаційних відносинах конфлікти повинні 
управлятися за допомогою набору формальних та неформальних механізмів управління, 
що дозволяє впливати на ймовірність виникнення та тип перебігу конфліктів, а також на 
спосіб управління конфліктами. 

Особливе значення для конфліктології має інструментарій врегулювання 
конфліктів між двома сторонами, що є носіями різних культур. На додаток до побутових 
джерел конфліктів «непорозуміння і, як наслідок, контрпродуктивні конфлікти 
виникають, коли представники однієї культури не в змозі зрозуміти культурно 
обумовлені відмінності в практиках спілкування, традиціях та установках представників 
іншої культури» [5]. Нині управління міжетнічними конфліктами та усунення 
культурних проблем, пов’язаних з ними, є одним із основних напрямків наукових 
досліджень у цій галузі, оскільки існуючих досліджень недостатньо для вирішення 
постійно зростаючих деструктивних наслідків міжкультурної конфліктної взаємодії. 

Формулювання мети статті. Мета цієї наукової розвідки полягає в оцінюванні 
можливостей застосування досвіду соціальних і поведінкових наук в галузі управління 
конфліктами для потреб досліджень конфліктної взаємодії в територіальних системах 
різного типу.   

Виклад основного матеріалу. Системна парадигма надала можливість 
переглянути логічні основи вчення про географічну оболонку і чітко розмежувати 
завдання галузевих географічних дисциплін. У якості загального означення системних 
об'єктів у вітчизняній географії найчастіше використовується поняття «територіальна 
система», що об'єднує господарські, населенські або природні елементи.  

При дослідженні окремих елементів територіальної системи на перший план 
виступають їхні функції. Порівнявши положення найпоширеніших географічних теорій 
та концепцій (вчення про геосистеми, територіальні системи) про цілісні множини 
взаємопов'язаних і взаємодіючих в географічному просторі компонентів, було з’ясовано, 
що цим утворенням властиві різноманітні внутрішні та зовнішні зв’язки.  

У цьому дослідженні ми розуміємо зв'язок як співвідношення між компонентами 
системи, що засноване на взаємозалежності і взаємообумовленості. Внутрішні зв’язки 
підтримують цілісність системи, а зовнішні – її стійкість. Територіальним системам 
притаманні такі основні типи зв’язків: генетичні, ієрархічні, функціональні, речовинно-
енергетичні, інформаційні та ін. Кожен з типів зв’язків характеризується спрямованістю, 
інтенсивністю і темпоральністю. 

Конфлікт, часто ототожнюють або асоціюють з суперечностями. Але при цьому 
зв'язок і відмінність обох цих понять, як правило, лишається логічно не поясненими. 
Почасти це можна пояснити невизначеністю самого поняття «суперечність», яке науковці 
часто некритично запозичують з життєвого досвіду. Оскільки конфлікт дійсно є 
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суперечністю, хоча й особливого (нелогічного) виду, аналіз обох понять лишається 
актуальною проблемою. 

Засаднича категорія системного аналізу – відношення. В залежності від того, як 
співвідносяться між собою відношення, розрізняють логічні та нелогічні відношення, а 
також різні види нелогічних відношень. 

Логічна суперечність виникає при об'єднанні в одній системі суперечностей 
взаємодоповнюючих відношень. Тільки одне з таких відношень є істинним, інше 
обов'язково хибне. Отже, відношення, що утворюють логічну суперечність, не можуть 
бути одночасно ні істинними, ні хибними. 

Нелогічні суперечності мають інші властивості. Нелогічні суперечності 
утворюють відношення, що завжди істинні одночасно. У залежності від виду відношень 
розрізняють такі види нелогічних суперечностей [1]: 

- комплементарна суперечність (комплементарність – взаємна відповідність, 
заснована на нерівності). Комплементарна суперечність утворюється при об'єднанні 
несиметричних відношень, що є, одночасно, взаємозалежними в своїй істинності. 

- знакова суперечність, що виникає при об'єднанні відношень, модально 
протилежних одне одному, але також одночасно істинних. Дисбаланс внутрішніх і/або 
зовнішніх відношень системи – це асиметрія відношень в напрямку, якості, знаці або 
ступені інтенсивності. 

- знаково-комплементарні суперечності. 
З точки зору визначення конфлікту як дисбалансу, комплементарна суперечність, 

або негативний зворотний зв'язок – поширена, але не єдина форма асиметрії відношень в 
системі. Тому конфлікт можна розглядати як дисбаланс внутрішніх і/або зовнішніх 
відношень системи. Конфлікт – це стан системи, що свідчить про її неспроможність 
продовжувати життєдіяльність в колишній якості. Ця нездатність означає втрату 
стійкості функціонування системи на прийнятному для неї рівні.  

Отже, конфлікт – найважливіший, якщо не єдиний, показник переходу системи зі 
стійкого стану, що характеризується відсутністю потреби в пошуку інших форм 
існування, переходом до нестійкого стану, головною ознакою якого стає формування 
нагальної потреби повернутися до колишньої форми існування або створити нову. 
Конфлікт – досить складне явище, успішність вивчення якого багато в чому залежить від 
якості вихідних методологічних і теоретичних передумов, використовуваних методів. 
Рішення розглянутих нижче проблем може сприяти подоланню тих дослідницьких 
труднощів, які вже знайшли прояв в зв'язку з визначенням сутності конфлікту. 

На нашу думку, експлікація конфлікту з позицій географічної науки полягає в 
тому, що в територіальних системах виникає суперечність між процесами 
функціонування і розвитку. Адже існує тісний взаємозв'язок між функціонуванням і 
розвитком: функціонування забезпечує систему ресурсами, необхідними для розвитку, в 
той же час, саме розвиток дозволяє системі функціонувати більш ефективно.  

Отже, сутність конфлікту полягає не стільки у виникненні суперечності, скільки в 
способі усунення цієї суперечності, тобто у протидії суб'єктів. Всілякі суперечності 
виникають скрізь і завжди, але тільки незначна частина їх вирішується шляхом 
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конфліктів. Інтереси і мотиви також стикаються досить часто. Однак сутність конфлікту 
ширше цього зіткнення. Вона в протидії суб'єктів конфлікту в цілому. 

З вищевикладеного виснуємо, що управління конфліктами, якщо таке можливо, 
має першочергово полягати в унеможливленню переходу суперечностей до явного 
протиборства потенційних суб’єктів конфлікту. За цього підходу феномен конфлікту має 
розглядатись як процес, що має відповідну структуру і динаміку. Відповідно до 
найпоширенішого нині визначення, «управління конфліктами  це процес обмеження 
негативних аспектів конфлікту при одночасному збільшенні позитивних аспектів 
конфлікту. Метою управління конфліктами є покращення результатів …, включаючи 
ефективність в організаційному середовищі» [3]. Тож управління конфліктами мінімізує 
їхні негативні наслідки та сприяє позитивним наслідкам. Проте наведене визначення є 
вдалим з позицій гуманітарних/поведінкових наук, але не може задовольнити 
дослідницьких потреб географа. 

Існує припущення, що соціальні структури/організації можуть підвищувати 
ефективність свого функціонування внаслідок відповідних конфліктів. Власне, це і є 
метою управління конфліктами, а не врегулювання конфліктів як можна помилково 
вважати. Важливо усвідомлювати, що управління конфліктами не означає вирішення 
конфліктів, тобто не йдеться усунення предмета конфлікту  суперечності, що до нього 
призвела. У свою чергу, вирішення конфліктів передбачає зменшення, усунення або 
припинення всіх форм і проявів конфліктів. Правильно керований конфлікт може 
збільшувати організаційну адаптивність соціальних структур, порушуючи статус-кво в 
їхньому саморозвитку. Нижче ми розглянемо поширені нині підходи в управлінні 
конфліктами. 

Усі розглянуті в цій статті підходи зосереджують свою увагу на управлінні 
конфліктами, що мають міжособистісний, внутрішньоорганізаційний, або ж 
міжорганізаційний характер. Саме в цьому ми вбачаємо найбільшу перепону для їхнього 
застосування в геопросторових дослідженнях, адже неможливо використати цінний 
досвід управління соціальними конфліктами для регулювання конфліктів, наприклад, в 
природно-територіальних системах, де суб’єкти конфліктної взаємодії не мають 
самосвідомості, а найчастіше  взагалі знеособлені. Погоджуючись з тим, що відкритість 
і прозорість управлінських рішень можуть певною мірою мінімізувати негативні 
наслідки конфліктів у взаємодії суспільства і природи, водночас ми переконані, що у 
найближчій перспективі негативні наслідки конфліктної взаємодії суспільства і природи 
лавиноподібно наростатимуть. Це є наслідком не стільки споживацького ставлення до 
природи з боку людини, скільки стрімкого збільшення самого числа конфліктів різного 
масштабу. 

На нашу думку, основною перепоною для перенесення досвіду управління 
конфліктами з гуманітарних наук до географічних є сама основа геопросторових 
досліджень  дотримання хорологічного принципу. 

Хорологічний принцип об'єднує всі дослідження територіальних систем. Отже, усі 
географи схильні вважати хорологію наукотворчим фактором. Хорологічний принцип 
отримав широке поширення на початку XX ст., в основному завдяки праці німецького 
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географа А. Геттера «Географія, її історія, сутність і методи», виданій в Німеччині в 
1927р. 

Хорологія – системний підхід дослідження простору. Хорологія формує образ 
ідеографічної географії, тобто тієї галузі географічного знання, яка описує властивості 
окремих «просторів-територій» за допомогою методу районування. У горизонтальній 
структурі геопростору (географічного універсуму) «місце» проявляється у вигляді набору 
«територій» і «районів». Співвідношення «геоверсуму» територій і регіонів відбиває 
філософське розуміння діалектики загального, особливого і специфічного. Хорологію 
(від гр. choros – місце) якоюсь мірою можна вважати наступницею античної хорографії. 
Призначенням географії, за Птолемеєм, було зображувати Землю єдиною і безперервною. 
Хорографія ж, розглядаючи окремі місцевості, мала наводити у своїх описах навіть такі 
дрібниці, як, наприклад, гавані, села, округи тощо. 

Хорологічний принцип, таким чином, виступає як першооснова географії. 
Створивши методологічний фундамент для простеження еволюції людської цивілізації в 
регіональному вимірі і аналізу механізмів передачі традицій, звичаїв в рамках історико-
географічних зон, географія пропонує шлях до задовільного розв’язання проблеми 
просторового розміщення осередків життєдіяльності людини. У рамках просторової 
парадигми виявилося можливим конкретизувати абстрактне поняття простору за рахунок 
теоретичного поняття «територія» і буденного поняття «місце». Із введенням в 
теоретичний арсенал поняття «територія» закінчилися пошуки універсального 
географічного таксона – одиниці систематики просторових явищ. А поняття «місце» 
(«місце розташування») виявилося цілком придатним для «прив’язки» кожного окремого 
об’єкта до уже розчленованого географічного простору.  Таким чином, в соціальних і 
поведінкових науках основною категорією управління конфліктами є «стадія/етап» (час) 
конфлікту, а в геопросторових дослідженнях  «територія» (простір), тому вони є 
малосумісними для перенесення досвіду управління кофліктами.  

Висновки і перспективи подальших розвідок. У результаті цієї короткої 
наукової розвідки можемо зробити такі висновки і узагальнення: 

Установлено, що найбільш істотним джерелом процесу розвитку територіальних 
систем є конфлікти і суперечності, що до них призводять. Однак, необхідно враховувати, 
що більшість суперечностей в територіальних системах не мають наслідком виникнення 
конфліктів, адже зовнішнім ентропійним впливам і суперечностям протистоїть адаптація 
системи, в той час як внутрішні суперечності часто нівелюються власне 
функціонуванням системи. Тому помилково вважати конфлікт прямим і єдиним 
наслідком суперечностей в територіальних системах. Проте саме конфлікт, як 
варіативний наслідок суперечностей,  викликає стрибкоподібні революційні зміни в 
територіальних системах. 

З’ясовано, що найпоширеніші нині в поведінкових науках методики, тактики і 
прийоми управління конфліктами у своїй переважній масі неможливо застосувати для 
усунення негативних й деструктивних наслідків конфліктів, що виникають в 
територіальних системах. Це можна пояснити тим, що більшість інструментів управління 
конфліктами сфокусовано на інтерактивних і комунікативних аспектах міжособистісної 
взаємодії, що є недоступними для дослідників-природознавців. 
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Обґрунтовано, що конфлікт-менеджмент як прикладний напрям з 
усунення/мінімізації деструктивних наслідків конфліктів має обмежені можливості для 
застосування щодо конфліктів, які виникають в процесі розвитку територіальних систем, 
особливо природно-територіальних. Певною мірою управлінський інструментарій і 
тактики конфлікт-менеджменту можуть бути застосовуваними щодо конфліктів, які 
виникають в суспільно-територіальних системах, властиво, при конфліктній взаємодії значних 
людських спільнот на певній території (расових, етнічних, релігійних, мовних та ін.).  

Отже, можемо обґрунтовано припустити, що при втручанні з боку людини в 
передконфліктну ситуацію, що виникає в процесі розвитку природно-територіальних 
систем, ризик виникнення чергового конфлікту у взаємодії суспільства і природи значно 
зростає. Тож не варто порушувати загальновідомий четвертий закон екології Баррі 
Коммонера (Barry Commoner)  «природа знає краще», адже управлінські рішення в цій 
царині мають значну конфліктогенність. 
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ВЛАДА В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 

 
В сучасній соціокультурній ситуації особливої актуальності набуває дослідження 

ролі комунікації у реалізації влади. Успішна комунікація влади може забезпечуватися 
переконанням, важливу роль у якому відіграє мова. 
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В сучасному суспільстві  постійно відбувається  динамічний рух трансформацій. 
В умовах зростання ролі та впливу комунікативної влади особливого значення 
отримують інформаційні та комунікативні процеси, які дають змогу на сучасному рівні 
формувати нові комунікації між владою і суспільством. 

Мета статті – проаналізувати  комунікативну природу влади та роль 
комунікації у реалізації владних відносин, враховуючи її трансформації в сучасному 
суспільстві. 

Ключові слова: влада,комунікація,воля,примус,опір,мова,переконання,кодування, 
декодування. 

Бондарь Т.И. Власть в системе коммуникации и ее трансформации в 
информационном обществе. В современной социокультурной ситуации особую 
актуальность приобретает исследование роли коммуникации в реализации власти. 
Успешная коммуникация власти может обеспечиваться убеждению, важную роль в 
котором играет речь. 

В современном обществе постоянно происходит динамичное движение 
трансформаций. В условиях возрастания роли и влияния коммуникативной власти 
особое значение получают информационные и коммуникативные процессы, которые 
позволяют на современном уровне формировать новые коммуникации между властью и 
обществом. 

Цель статьи - проанализировать коммуникативную природу власти и роль 
коммуникации в реализации властных отношений, учитывая ее трансформации в 
современном обществе. 

Ключевые слова: власть, коммуникация, воля, принуждение, сопротивление, язык, 
убеждение, кодирование, декодирование.  

Bondar T. Power in the system of communication and its transformation in the 
information society. In the current socio-cultural situation, the study of the role of 
communication in the exercise of power becomes especially relevant. Successful communication 
of power can be ensured by persuasion, in which language plays an important role. 

In modern society there is a dynamic movement of transformations. With the growing 
role and influence of communicative power, information and communication processes are of 
special importance, which allow to form new communications between government and society 
at the present level. 

The purpose of the article is to analyze the communicative nature of power and the role 
of communication in the implementation of power relations, given its transformation in modern 
society. 

Key words: power, communication, will, coercion, resistance, language, persuasion, 
coding, decoding. 

Феномен влади відіграє в житті будь-якого суспільства визначну роль, і тому 
проблема дослідження влади залишатиметься актуальною доти, доки існує людське 
суспільство. Будучи явищем багатогранним, влада постійно привертає увагу дослідників 
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в галузі філософії, соціології, політики, психології та ін. Проблема влади і владних 
відносин представлена змістовною історико-філософською базою теоретичних пошуків.  
Багатоманіття підходів до вивчення феномену влади з необхідністю породжує і 
різноманітні трактування цього складного поняття.  

Людина – істота суспільна і її буття як соціального суб’єкта невіддільне від  буття 
інших членів соціуму. Результат життєдіяльності того чи іншого суспільного організму 
завжди є результатом взаємодії його членів, є рівно- векторною величиною реалізації 
волі кожного з них, устремлінь, прагнень, бажань, результатів втілення творчої енергії 
кожного з членів суспільства і т. ін. Тому проблема влади, владних відносин та способів і 
засобів  їх реалізації  завжди будуть притягувати увагу представників соціальних та 
гуманітарних наукових кіл. Проблеми моральних засад влади, її ціннісних джерел, сила 
влади стосовно закону і особистості, проблеми обов’язку та особистої свободи, егоїзму 
носіїв влади раз у раз з’являються в полі зору досліджень науковців. 

Поняття «влада» в повсякденному житті і в науковій літературі вживається в 
різних сенсах. При глибокому розгляді питання виявляється, що зміст його не може бути 
повністю розкритий лише з точки зору економіки і політики, права і моралі, які 
представляють окремі аспекти такого багатошарового і в той же час цілісного феномена, 
яким є влада. Для цього необхідно дослідження влади на найрізноманітніших рівнях її 
функціонування в суспільстві, історії та культурі. 

 В XX столітті до аналізу влади звертались такі теоретики як X. Арендт, Р. Арон, 
Б. Беррі, М. Вебер, Э. Гидденс, Р. Даль, X. Лассуелл, С. Льюке, О. Массінг, Ч. Мерріам, 
Т. Парсонс, Б. Рассел, М. Фуко та ін. Сучасні дослідження феномену влади представлені 
в працях таких науковців як Байрачна Л.К., Батлер Д.,Бібіхін В.В.,Боровий А.А. 
Єлеманова А.М.,Осадчий Н. И.     Аналітика феномену комунікації та його соціальних, 
політичних, культурних та екзистенційних проекцій представлена в роботах К. Ясперса, 
Р. Рорті, Дж. Роулза, Г. Йонаса, К.-О. Апеля та інших. У згаданих концепціях наведено 
загальне обґрунтування соціуму як комунікативної системи, цілісність якої узгоджують 
спільні маркери зв’язку, або цінності та переконання. Саме зміст цього аксіологічного 
фундаменту комунікації зумовлює легітимізацію та здійснює реалізацію політичної 
влади в суспільстві.  

Однак як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі на передній план сучасних 
політико-владних досліджень все більш виступають проблеми легітимності та законності 
влади (В. А. Ачкасов, М. А. Руткевич,С.М. Єлісєєв, Т.А. Алексєєва, В. П. Серебрянніков, 
В. І. Смирнов, Р. П. Шпакова), проблеми харизми як феномена влади (Р. І. Ітвел, Е. І. 
Хаванов, Р. Зом "М. Вебср, Л. А. Андрєєва, Н. В. Енкельма, Т. Д. Скрипнікова, І. І. 
Кравченко). 

Не зважаючи на широкий інтерес до проблем влади, більшість досліджень 
ведеться саме в площині політичної влади, а не феномену влади як такої. Але ми живемо 
в культурі, в якій всі проблеми, по суті, розглядаються як проблеми комунікації. Тобто 
комунікація сприймається як єдиний реальний зв'язок, що може поєднувати, утримувати 
в цілісності різнорідне сучасне суспільство [9,с.47]. І тому в  сучасній соціокультурній 
ситуації значно зросла увага до такого соціального феномена, як комунікація, яка стає 
об’єктом аналізу на різних рівнях і в різних контекстах. Отже, особливої актуальності 
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набуває дослідження ролі комунікації у реалізації влади, дослідження її комунікативної 
природи. 

Комунікація - це широко представлене в соціальній сфері явище.    Найбільш 
глибоке тлумачення терміна «комунікація» дає, на нашу думку,«Філософський 
енциклопедичний словник»: «Комунікація (від лат. communicatio – повідомлення, 
передача) – спілкування, обмін думками, відомостями, ідеями і т.ін.; передача того чи 
іншого змісту від одного творіння (колективного або індивідуального) до другого через 
знаки, зафіксовані на матеріальних носіях» [10,с.269]. Поза комунікацією  немислима 
жодна соціальна дія. Вона, по суті, є каналом, засобом і способом, що дає людині 
інформацію про світ для успішної до нього адаптації. Тому комунікація сьогодні 
визнається істотною компонентою суспільного буття, значущість якої підкреслюється її 
центральним положенням в історії людства, мова йде навіть про комунікативну 
революцію. Сьогодні життєдіяльність суспільства не можна уявити без величезного 
числа зв'язків і відносин, які регулюють його існування, їх специфічного оформлення 
відповідно до  культурної ситуації теперішнього часу.  

Мета статті – розкрити комунікативну природу влади та показати визначальну 
роль комунікації у реалізації владних відносин, враховуючи трансформації влади в 
сучасному суспільстві. 

Впродовж усього свого існування суспільство в цілому і кожна окрема людина 
постійно стикалися, стикають і надалі будуть стикатися з таким явищем як влада. Владні 
відносини починаються із самої особистості, яка повинна бути володарем самої себе, 
оволодівати своїми бажаннями, контролювати свої дії, виходячи із  власних морально-
етичних якостей, виховання та середовища, що її оточує. Але людина  не може існувати 
окремо від соціуму, який починається з її сім’ї та закінчується світом. Отже, питання 
влади та владних відносин починає формуватися вже на етапі окремої сім’ї, 
продовжується на рівні роду, селища, краю, кордонів національної країни та світу. Таким 
чином можна говорити про те, що влада супроводжує людину із протягом усього її 
життя,  на всіх рівнях соціуму.  

Основні підходи до вивчення  інституту влади сформувались вже в контексті 
античної інтелектуальної традиції, яка узагальнювала  соціально-політичний досвід 
інтелектуальної традиції Давньої Греції та Риму. Визнані представники античної 
філософії - Платон та Аристотель розробили класифікацію  видів влади, проаналізували 
вплив влади  на особистість та суспільство, виявили  схеми її функціонування. Але вони 
не намагалися розкрити її сутнісний смисл, знайти те інваріантне, що представляє владу 
як таку. У Платона і Аристотеля зустрічаються лише окремі висловлювання щодо цього. 
Так, для Платона влада – це перш за все відносини панування та підкорення, які повинні 
твердо спиратися на принципи обов’язку та справедливості. Для Аристотеля влада є 
законом, принципом космосу, що впорядковує всі елементи  буття всесвіту [1,с.382]. 
Однак категоріального статусу дане поняття не мало. Один із дослідників влади 
В.Г.Ледяєв справедливо зауважував, що  мислителі «не вдавались в детальний  аналіз 
поняття влади, вважаючи само собою зрозумілими такі  ключові терміни як «влада», 
«вплив», «авторитет», «правління». Вони не потребують розробки, оскільки значення цих 
слів зрозуміло кожній людині із здоровим глуздом» [6, с. 25]. 
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Сучасні концепції влади можна класифікувати за рядом підстав, як, наприклад, 
атрибутивно-субстанціональні, що трактують владу як атрибут, субстанціональну 
властивість суб'єкта, а то і просто як самодостатній "предмет" або "річ"; реляційні, що 
описують владу як соціальне відношення або взаємодію на елементарному і на 
складному комунікативному рівнях. Аналізуючи сутність феномену влади слід 
звернутись до найбільш відомих теоретиків, що мають дослідження з проблеми влади. 
Тут перш за все необхідно відзначити Б. Рассела, який трактує владу як "створення 
наміченого ефекту", М. Вебера, згідно з думкою якого "влада є можливість того, що одна 
особа всередині соціальних відносин буде в змозі здійснити свою волю, незважаючи на 
опір інших, що беруть участь у дії, Х. Арендт, яка вважала, що "влада означає здатність 
людини не стільки діяти самій, скільки взаємодіяти з іншими людьми", П. Морріса, який 
визначає владу як не просто спосіб впливу на когось чи щось, а дію  як процес, 
спрямований на зміну когось або чогось". Ф.Бурлацький у філософському словнику 1989 
р. дотримується думки, що влада  в загальному сенсі  є здатність і можливість 
здійснювати свою волю, справляє визначальний вплив на діяльність, поведінку людей за 
допомогою будь-якого засобу - авторитету,права, насильства [10, с.92]. 

Відповідно до класичної філософської та соціологічної парадигми влада 
представляє собою особливе вольове відношення між людьми, коли одні люди 
впливають на інших, примушуючи діяти певним чином. Це - здатність людських 
волевиявлень, які реалізуються в контексті заданих відносин спонукання і примусу, 
управління і контролю, підпорядкування, координації і субординації, залежності та 
незалежності, тобто всього того, що явно або неявно лежить в основі людських 
комунікацій. Воля, нав'язування волі виступають в якості передавального механізму в 
здійсненні влади.  

Соціологи дають конкретніші визначення влади як «форми соціальних відносин, 
яка характеризується здатністю впливати на характер і напрямок діяльності і поведінки 
людей, соціальних груп і класів за допомогою економічних, ідеологічних та 
організаційно-правових механізмів, а також за допомогою авторитету, традиції, 
насильства» [6,с.13].  

 У соціальному вимірі влада представляє силове відношення, яке виражає будь-яку 
перевагу і домінування. Психологічний вимір влади фіксує ставлення лідерства. 
Відносини влади мають універсальний характер, проникають в усі сфери життя і 
діяльності. 

В першій пол. ХХ ст. влада сприймалася в рамках системи «панування – 
підкорення», але ця система могла ґрунтуватися як на силі, так і на авторитеті чи харизмі. 
В другій половині  XX ст. з’являються нові концепції влади, які поступово відходять від 
сприйняття її через систему «панування – підкорення». В сучасній політичній теорії 
розроблені системна і структурно-функціональна концепції влади, пов'язані, перш за все, 
з роботами Т. Парсонса, Д. Істона, Г. Алмонда, М. Крозьє і ін. За Т.Парсонсом, влада, 
швидше за все, являє собою особливу інтегративну властивість соціальної системи, що 
має на меті підтримку її цілісності, координацію спільних колективних цілей з 
інтересами окремих елементів, а також забезпечує функціональну взаємозалежність 
підсистем суспільства на основі консенсусу громадян і легітимації лідерства. Так звані 
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комунікативні (Х. Арент, Ю. Хабермас) та пост структуралістські (М. Фуко, П. Бурдьє) 
моделі влади розглядають її як багаторазово опосередковану і відрізняють за ознаками 
раси механізм спілкування між людьми, що розгортається в соціальному полі і просторі 
комунікацій. В концепції німецького соціолога Н.Лумана комунікація є сутнісною 
характеристикою сучасного суспільства і будь-які людські стосунки, і саме суспільне 
життя в цілому неможливі без комунікації. Тож і владу він розглядає як засіб соціальної 
комунікації.  

Аналіз феномена влади переконливо засвідчив багатозначність і 
поліфункціональність цього явища. Влада може проявлятися як пряме насильство, як 
прихований примус, або ж як вплив на свідомість і волю людей шляхом  переконання. 
Умовою успішності і стійкості влади є добровільне, свідоме бажання людей підкорятися. 
Вона активується у контексті таких соціальних взаємодій, коли один із суб'єктів має 
здатність впливати на іншого, долаючи при цьому можливий опір того, на кого він 
впливає. В результаті, влада кваліфікується як перевага над кимось. Саме тому зростання 
владних преференцій з одного боку абсолютно логічно передбачає їх спадання на іншому 
полюсі соціальної взаємодії. За класичним визначенням М. Вебера влада представляє 
собою "будь-яку можливість проводити всередині даних суспільних відносин власну 
волю, навіть всупереч опору, незалежно від того, на чому така можливість грунтується".           

Суб'єкт влади є своєрідним вогнищем опору владі згідно її власній логіці, що 
виявляється можливим тільки шляхом оволодіння ресурсами тієї чи іншої культури. При 
цьому сам факт заперечення влади може виходити тільки від особистості, яка з тих чи 
інших причин прийшла до неприйняття власного соціального статусу, ціннісного укладу 
суспільства, його моральних норм і т.ін.  

Являючи собою сукупність правил і приписів, які направляють і коректують 
поведінку конкретних індивідів, та чи інша влада (політична, батьківська, влада 
колективу, соціуму в цілому та ін.) спонукає їх здійснювати дію у відповідь на деякі інші 
дії відповідно до цілком певної моделі «вплив / протистояння». В даному випадку, 
суб'єкт вже не просто пристосовується до ситуації, як це раніше передбачалося в рамках 
традиційної моделі панування / підпорядкування, а формується як свого роду осередок 
опору, який здійснює дію лише в його відношенні до іншої, вже здійсненої дії. 
Практична реалізація подібного механізму взаємного спонукання і боротьби дозволяє 
охарактеризувати чинного суб'єкта як сукупність сил, що чинять опір, а владу - як 
диспозицію, тобто певну систему стратегічного цілепокладання, яка відтворює і 
підтримує певний тип владних  відносин і, в свою чергу, відтворюється і  
підтримується їм. 

Змусити людину до тієї чи іншої дії можна, впливаючи на два потужних стимули, 
властивих свідомості людини – це страх і вигода. Людину можна підкупити. Потреба у 
досягненні внутрішньої психологічної мети може призвести до того, що людина буде 
виконувати ті дії, які ніколи не збиралась і не хотіла. 

Умовою успішності і стійкості влади є добровільне, свідоме бажання людей 
підкорятися. Якщо категорія примусу розглядається як негативна форма діяльності 
людини, бо результат досягається шляхом придушення чужої волі, то переконання 
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визнається осмисленим, розумним і позитивним актом, оскільки впливає на вільну волю 
людини, і воля до влади реалізується через переконання. 

Переконання – це успішний інтелектуальний вплив на свідомість людини,  в 
результаті якого вона сама приходить до думки, що вчинок, якого від неї вимагають, є 
необхідним. Якщо в імперативі (імперативній ситуації) вона діє всупереч власній волі, то 
переконанням її волю формують, тобто здійснюють дещо більш вишукане і хитре, ніж 
залякування та підкуп. Людина діє відповідно волі іншого, вважаючи, що чинить так 
згідно з власними переконаннями [4,с.86]. 

Переконуюча дія – це процес соціального впливу на особистість з прямим 
використанням логічної аргументації, що має на меті зміну думок і позицій особистості. 
Переконуючий вплив традиційно є основним методом процесу інформаційної взаємодії 
між людьми, включаючи педагогічне спілкування, пропаганду, ідеологічну діяльність, 
ділове спілкування, процес управління людьми, повсякденне міжособистісну 
комунікацію та процес управління людьми як реалізацію владних відносин. Людина є 
мислячою істотою, для якої природним є вплив на раціональну, логічну, а не силову 
природу свідомості.  Для того, щоб один суб’єкт зміг переконати у чомусь інших, він 
повинен мати інтелектуальний пріоритет над мислячими, розумними людьми, що чинять 
інтелектуальний спротив. Тому основною формою мовної комунікації, безумовно, є 
переконання одних людей іншими в необхідності чогось, чи то у адекватності власного 
світосприйняття, чи необхідності певної дії, в правоті своїх ідей, поглядів і таке інше. 

Вміти переконувати  - це значить мати інтелектуальну, логічну перевагу над 
розумними, мислячими, але виявляючими інтелектуальний спротив тим чи іншим ідеям 
людьми. Коли в комунікацію з певним суб’єктом входить інший суб’єкт, що має іншу, 
відмінну систему переконань, то на початковому етапі комунікації інтелект попереднього 
суб’єкта опирається можливим змінам, спробам вплинути на попередню систему його 
поглядів та переконань. І це цілком природньо, адже людина сформувала певну систему 
поглядів, переконань, має її внутрішню аргументацію. І тому першим кроком впливу на 
інтелект іншої людини є подолання цього опору. 

Механізм переконання передбачає своїм першим етапом витіснення іншої точки 
зору мовного опонента, спростування її. І лише тоді, коли утворюється в свідомості 
людини певний вакуум щодо тієї чи іншої проблеми, ситуації та ін. в дію вступає 
процедура заміщення його іншою концепцією. Без спеціальної підготовки люди рідко 
спроможні це ефективно виконувати. Витіснення та заміщення – це різні процедури 
процесу переконання, що можуть здійснюватися лише послідовно. 

Влада здійснюється за допомогою мови і проявляється в мові. Мова впливає на 
світовідчуття і світорозуміння людини та реалізацію владних відносин. Оскільки в основі 
будь-яких владних відносин лежить комунікація, взаємодія, спілкування в тій чи іншій 
суб’єкта влади і її об’єкта, то необхідно  звернути  особливу увагу на мову як інструмент 
влади та дослідити той базис, що робить її  важливим знаряддям влади.   

Мова може реально сприяти здійсненню влади на різних рівнях свого 
функціонування. Бажаючи змусити людину щось зробити, часто використовують 
вишукані мовні прийоми. 
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У емпірико-теоретичних дослідженнях  Р.М.Блакара  було виявлено і вивчено 3 
окремих рівні. По-перше, є окремий акт комунікації, в якому конкретне використання 
мови відправником структурує і обумовлює сприйняття змісту комунікації одержувачем.  
По-друге, через свій спосіб концептуалізації «дійсності» система мови являє певні точки 
зору або інтереси, визначаючи тим самим значний вплив цих точок зору на кожного, хто  
вивчає і використовує дану мову. По-третє, різні мови і діалекти, навіть співіснуючі на 
одній і тій же території, можуть мати різний статус. Знаючи про тісний зв'язок між 
мовою і особистістю, легко уявити собі керуючий і пригнічуючий ефект в разі підлеглого 
положення мови народу або діалекту групи [2]. 

Коли одержувач щось чує або читає, він повинен в процесі декодування вибрати 
одне з декількох можливих значень. В цьому йому допомагає контекст: сама ситуація, те, 
що було сказане раніше, а також те, що було сказано після. Якщо вважати, що акту 
комунікації дійсно властиві ці характеристики, тоді справді можна засумніватися, чи в 
змозі взагалі одержувач «витягнути» з мовного висловлювання саме ті думки і почуття, 
які мав намір повідомити відправник. Комунікація цілком може виявитися невдалою як в 
процесі кодування, якщо відправник вибирає мовні вирази, які неадекватно 
відображають те, що він хоче передати, так і в тому випадку, коли одержувач декодує 
щось, відмінне від того, що мав на увазі відправник .  

Якщо ж міркувати про специфіку функціонування влади як комунікативного 
феномена, то слід зазначити  кілька принципово важливих моментів. Перш за все влада 
реалізується як процес освоєння природного середовища в знаково-символічній формі 
шляхом ціннісного покладання певних точок зору. Іншими словами, влада являє собою 
специфічний процес загальнокультурного становлення. Завдяки здійснюваним операціям 
ціннісного кодування їй, як правило, завжди вдається здійснювати процес «збирання» і 
створювати нові умови, що гарантують забезпечення єдності множинного і розділеного. 

Здатність конкретного суб'єкта виробляти і декодувати символи, наділяючи їх, при 
цьому, певним змістом, дозволяє, на думку Р.М.Блакара, уявити його як своєрідну точку 
опори, що дає можливість виявляти і стверджувати себе, перебуваючи, разом з тим, поза 
детермінованими зв'язками існуючого світопорядку. Саме тому суб'єкт може бути 
осмислений як суб'єкт лише в тій мірі, в якій він опановує ресурси тієї чи іншої культури. 
«Влада справляє на суб'єкта особливий знаково-символічний вплив, що дозволяє 
говорити про формування і конструювання нею відповідних культурі суб'єктів» [2,с.154]. 
Як бачимо, розуміння суб'єкта виявляється безпосередньо пов'язаним з буттям самої 
культури, зі сферою її безпосередніх змін і трансформацій. 

Являючи собою сукупність правил і приписів, які направляють і коректують 
поведінку конкретних індивідів, соціальна влада спонукає їх здійснювати дію у відповідь 
на деякі інші дії відповідно до цілком певної моделі. В даному випадку, суб'єкт вже не 
просто пристосовується до ситуації, як це раніше передбачалося в рамках традиційної 
моделі підпорядкування, а формується як свого роду осередок опору, який здійснює дію 
лише в його відношенні до іншої, вже здійсненої дії. Практична реалізація подібного 
механізму взаємного спонукання і боротьби дозволяє охарактеризувати чинного суб'єкта 
як сукупність  сил, що чинять опір а владу - як диспозицію, тобто певну систему 
стратегічного цілепокладання, яка відтворює і підтримує певний тип владних відношень 
і, в свою чергу, відтворюється і підтримується їм. 
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В сучасному суспільстві  постійно відбувається  динамічний рух трансформацій, 
оскільки  прискорюються усі процеси, які охоплюють своїм впливом  не тільки  всі сфери 
людського буття, а й  соціально-філософське осмислення того, що відбувається в 
людському оточенні. Адже сучасна реальність така, що у суспільства практично не 
залишається часу адаптуватися до постійних змін та побути на певному стабільному 
рівні свого розвитку.  

Особливістю сучасного етапу розвитку є всепроникненість нових комунікаційних 
мереж, технологій та засобів комунікацій в найвіддаленіші куточки земної кулі.  

В таких умовах місце засобів масової інформації поступово займають засоби 
масової комунікації, які на базі сучасних комунікаційних технологій практично отримали 
над могутність над людиною, адже сьогодні людина все більше часу проводить у 
віртуальній реальності, яка за допомогою різних гаджетів (в основному айпадів та 
айфонів) не дає людини вийти із цього стану. Всі ці зміни не можуть відбуватися окремо 
від змін соціальних, гуманітарних, економічних та політичних, адже глобалізація 
людського буття та життєвого світу розширюють можливості кожної окремої людини 
сприймати увесь світ, що впливає на його внутрішній світ, світогляд, культуру, звичаї, 
розуміння себе у Всесвіті. Суттєвого впливу таких змін зазнають і владні відносини.  

Сьогодні  влада, отримавши надзвичайні можливості завдяки сучасним 
комунікаціям, отримує не той ефект, який планувався традиційною моделлю політичної 
комунікації. Так, традиційна влада почала використовувати можливості, які відкрилися 
завдяки інформаційному суспільству. Нові засоби масової інформації та засоби масової 
комунікації охоплювали все більшу аудиторію, що давало змогу покращувати 
ефективність державної інформаційної політики та PR-акцій. Ще більше можливостей 
відкрилося завдяки глобальній мережі передачі даних, на базі яких почали формуватися 
соціальні мережі, віртуальний простір та Інтернет-мережа: «Вельми дивно, що Інтернет 
підноситься як інструмент, який буде сприяти остаточному тріумфу демократії. 
Насправді ж, Інтернет відповідає за нову інформаційно-технологічне середовище, в 
якому плюралізм розквітає завдяки природному відбору, а демократія приречена на 
поразку. Криза існуючої форми правління в наявності. З цього моменту демократія стає 
синонімом кризи» [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.150]. 

В умовах зростання ролі та впливу комунікативної влади особливого значення 
отримують інформаційні та комунікативні процеси, які дають змогу на сучасному рівні 
формувати нові комунікації між владою і суспільством. «Засоби масової інформації – це 
Ватикани сучасного світу… Сьогодні преса робить те, що століття тому робили 
священики і Церква… Міць нинішніх мас-медіа переважає всі можливості, які будь-коли 
мала та чи інша релігійна організація» [7, с.58].  

В зазначених умовах, показовими є дії, механізми, методи та інструменти за 
допомогою яких відбувається комунікація влади із суспільством. Таким чином, 
необхідно звернути увагу на необхідність формування нової парадигми легітимізації 
сучасної влади в умовах відходу від традиційної лінійності вертикалі влади та зростання 
ролі комунікації.  

Так, В. Попов відзначає наступне: «Державна інформаційна політика – це 
здатність і можливість суб’єктів політики впливати на свідомість, психіку людей, їх 
поведінку і діяльність за допомогою інформації в інтересах держави і громадянського 
суспільства»[8, c.82]. При цьому, як зазначає Д. Дубов «в епоху глобальних викликів 
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безпеці на особливу увагу заслуговує питання щодо соціальної відповідальності ЗМІ в 
аспектах поєднання свободи преси з відповідальністю, із завданнями інтеграції 
суспільства, цивілізованого розв’язання конфліктів, що виникають у процесі 
представлення різних точок зору, відображення думок і позицій різних (іноді – 
антагоністичних) суспільних груп»[4, с.63].  

Отже, влада має комунікативну природу, оскільки не може існувати без передачі, 
без трансляції певної інформації, чи то в імперативній формі, чи то в чисто 
інформаційному вигляді. Ця інформація має специфічне оформлення, відповідно до тієї 
чи іншої культурної ситуації. Динаміка суспільних процесів та соціальних змін початку 
XXI ст. актуалізує необхідність наукового дослідження ролі комунікації в реалізації 
суспільних, зокрема владних, відносин з метою вдосконалення засобів реалізації всіх 
форм влади у сучасному суспільстві. Особливої уваги, на нашу думку, потребує 
дослідження  ролі і способів здійснення переконуючого впливу за допомогою логіко-
раціональних, психологічних та мовних прийомів з метою використання  якомога 
ефективніших форм та процедур спілкування  у всіх галузях суспільного життя,де наявні   
відносини влади. Від вирішення цих питань залежать перспективи не тільки 
здійснюваних сьогодні великомасштабних суспільних реформ, а й імовірність 
формування якісно нових демократичних  форм правління та життєдіяльності нашого 
суспільства. Тут можна говорити про затребуваність такої форми комунікативної влади 
як деліберативна демократія, оскільки виникає потреба  практичного вирішення питання 
визначення нової ролі держави у її взаємодії зі ЗМІ в сучасних умовах та напрацювання 
відповідних демократичних механізмів такої взаємодії. Дослідження цієї проблеми 
виходить далеко за межі однієї статті і потребує глибоких і всебічних наукових пошуків. 
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БУТАФОРНІСТЬ ТРЕНДІВ ТА ВІДСУТНІСТЬ ГЛОБАЛЬНИХ 

ПЕРСПЕКТИВ РОЗГУБЛЕНОЇ СУЧАСНОСТІ  
 

В загальному сенсі трендом можна вважати певний напрямок розвитку в будь-
якій сфері життя, або ж явище, товар чи предмет, що задає тон в тій чи іншій сфері. 
Саме слово trend зазвичай перекладається з англійської як «тенденція», що власне є не 
доречним. Якщо розглянути саму термінологію, то можна помітити, що в англійській 
мові є поняття «trend» і  «tendency», хоча досить часто українською їх перекладають як 
– тренд/тенденція, що начебто є синонімами. Більш очевидну відмінність між цими 
поняттями можна помітити у французькій, де є «la tendance», як направленість, та «l' 
intention» чи «la disposition», які власне в тому чи іншому випадку є «тендецією». «Бути в 
тренді» означає «йти в ногу з часом» і залишатися в курсі останніх новинок в даній 
області (будь-то мода, дизайн, архітектура чи філософія). Тренд сезону - це той 
напрямок, в якому розвивається дана сфера на даний час, а також головна фішка цього 
напрямку. Щодо тенденції, то вона виводить певні закономірності для подальшого 
формування тренду. Фрази типу «намітилася тенденція» або «зародився новий тренд» 
означають, що на основі наявних даних (фактів, зафіксованих і проаналізованих подій) 
були відзначені закономірності, які дозволяють вивести загальний вектор подальшого 
розвитку цього процесу. 

Наприклад, очевидно, що за останній час явною була тенденція в курсі 
криптовалюти і біткоіну зокрема. Тому чітко прослідковувалося формування так 
званого висхідного/наростаючого тренду, особливо коли курс цієї криптовалюти 
невблаганно зростав. Саме через цей позитивний вектор розвитку, що сформував 
тенденцію навколо криптовалюти та біткоіна, та завдяки хайпу, в нього почали 
вливати величезні кошти, а це вже тренд.  

В даній статті мова йтиметься про сучасний дискурс та одну з його тенденцій, а 
саме тенденцію до формування бутафорних, хайпових трендів, що зосереджуються 
навколо топової тематики, яка сама по собі є досить надуманою та якою спекулює 
інформаційний простір.  

Ключові слова: trend, la tendance, «confused modernity», бутафорність, шов, 
контент, маніпуляція.  

 
Гончаренко Е.С. Бутафорность трендов и отсутствие глобальных 

перспектив растерянной современности. В общем смысле трендом можно считать 
определенное направление развития в любой сфере жизни, или же определенное явление, 
товар или предмет,что задает тон в той или иной сфере. Само слово trend обычно 
переводится с английкого как «тенденция», что собственно не совсем передает 
смысловую нагрузку этого понятия и соответственно не разграничивает «тренд» и 
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«тенденцию». Если рассмотреть саму терминологию, то можно заметить, что в 
английском понятие «trend» и «tendency», хотя и переводятся как – тренд/тенденция, и 
будто бы являются синонимами, они все же имеют отличие. Более очевидную разницу 
между этими понятиями можно заметить в французском, где есть la tendance, как 
направленность, и «l'intention» или «la disposition», которые собственно в том или ином 
случае являются «тендецией». «Быть в тренде» означает «идти в ногу со временем» и 
оставаться в курсе последних новинок в данной области (будь то мода, дизайн, 
архитектура или философия). Тренд сезона - это то направление, в котором 
развивается данная сфера в текущемем сезоне, а также главная фишка этого 
направления. Что касательно тенденции, то она выводит определенные 
закономерности для дальнейшего формирования тренда. Фразы «наметилась 
тенденция» или «зародился новый тренд» означают, что на основе имеющихся данных 
(фактов, зафиксированных и проанализированных событий) были отмечены 
закономерности, которые позволяют вывести общий вектор дальнейшего развития 
этого процесса. 

В данной статье речь пойдет о современном дискурсе и одну из его тенденций, а 
именно тенденцию к формированию бутафорных, хайпових трендов, которые 
сосредотачиваются вокруг топовой тематики, которой чаще всего спекулирует 
информацийонное пространство, соцсети etc. 

Ключевые слова: trend, la tendance, «confused modernity», бутафорность, шов, 
контент, манипуляция. 

Нoncharenko K. Propellers trends and absence of global perspectives of the confused 
modernity. In this article we will talk about modern discourse and one of its tendencys, namely 
the tendency to form sham, hype trends, centered around the top topics, which speculates in the 
information space. Today, trends are empty shells not filled with any meaning and content. The 
trend is an empty set of words for the top title that has nothing to do with the real event. The 
trend is to look away from the real event towards the information mousetrap. The same thing 
happens with the awning, as with the «things without properties» that Slaovy Zizek talks about. 

Keywords: trend, la tendance, «confused modernity», sham, seam, content, 
manipulation. 

Вплив середовища і суспільства перетворює наш внутрішній 
світ в палаючий, покинутий будинок. Обставини заводять нас в свою 

«ванну кімнату», де ми ховаємося, вимуровуючи стіни навколо себе. 
Там ми залишаємося наодинці зі своїми страхами і болем, сковуючими 

нас в глухому куті безвихіддя, з якого не кожен зможе вибратися ... 

Мабуть, не лише сьогодення, але й будь-яка інша епоха, в якій перебувало 
суспільство, формувала свої тенденції та відповідно мала свої тренди, трендові теми (у 
випадку з філософським дискурсом). Однак, якщо поглянути на минуле, то його 
формування трендової тематики (а варто враховувати, що все, що ми маємо, це серіал, 
який свого часу вже був) продукувалося з метою вирішення чи уникнення/усунення 
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якихось проблем, або ж з метою виявлення та встановлення істини. Наприклад, сучасний 
французький інтелектуал – Ален Бадью, вважає, що протягом всього процесуального 
розгортання філософської думки єдине, що справді змінювалося, це контекст. Щодо 
тематики, то вона завжди базувалася навколо так званих умов: поема, матема, політика та 
любов (зі співпричетними до них поняттями). Відповідно, кожна епоха видавала свої 
істинні висновки щодо цих умов. Мислитель акцентує увагу на тому, що новий контекст 
вибудовує новий простір, який дає можливість по-іншому поглянути на ту чи іншу 
проблему/умову. Звичайно, така ситуація спрацьовує в ідеалі, оскільки важливим 
моментом виступає так звана співпричетність епох, а також їх тяглість. Як зазначає А. 
Бадью, досить часто ця процедура ігнорується чи блокується. «Найчастіше причиною 
подібного блокування є те, що замість того, щоб встановити якийсь простір 
співпричетності, завдяки якому здійснюється мислення в той чи інший час, філософія 
передає свої функції одній зі своїх умов; вона цілком доручає все мислення якійсь зі своїх 
процедур. Філософія здійснюється тоді в стихії свого власного придушення на користь 
цієї процедури. Будемо називати подібний тип ситуації швом. Філософія невизначено 
затинається щоразу, коли виявляється стягнутою накладеним швом до однієї зі своїх умов 
і забороняє собі тим самим вільно встановити простір sui generis [своєрідні], в який могли 
б вписатися певні характеристики, що вказують на новизну чотирьох умов подієвих 
іменувань, стверджуючи у здійсненні те, що не співпадає ні з однією з думок своєї 
одночасності а, отже, має якусь незрозумілу конфігурацію станів істини своєї епохи» [1, 
б.с.]. Таке умовне накладання швів прослідковується протягом всього розгортання 
історико-філософської думки. А саме на основі історико-філософського матеріалу формує 
уявлення про шви А. Бадью. Наприклад, для нього: «Дев'ятнадцяте століття, від Гегеля і 
до Ніцше, багато в чому перебувало у владі швів, ось чому може здатися, що філософія 
переживала тоді занепад. Головним з них був шов позитивістський або сцієнтистський 
[те, що належить полю матеми], який очікував від науки, що вона сама сформує 
закінчену систему істин свого часу. Хоча його престиж і підірваний, цей шов і досі панує 
в академічній англосаксонській філософії. Найпомітніші його наслідки зачіпають, що є 
природним, положення інших умов. Що стосується політики, то вона, як ми бачимо, 
зовсім відмовилася від власного статусу і зведена до прагматичного захисту ліберально-
парламентарного режиму. Висловлення насправді одночасно і латентне, і центральне: 
політика жодним чином від мислення не залежить. Поетичній умові відмовлено за 
давністю, вона зареєстрована як культурний додаток або фігурує в якості предмета 
лінгвістичного аналізу. Любовна ж умова взагалі ігнорується» [1, б.с.].  

Що стосується сучасності то, будучи позбавленою будь-яких основ та опор, 
відмовившись від будь-яких умов, запруджує простір порожніми/напів-порожніми 
темами/умовами, які в силу окремих обставин, маніпуляцій, маркетингових ходів та 
стратегій капіталізму стають провідними/трендовими, а відповідно встановлюють маркер 
першості в інформаційних баталіях, або в просторі, в якому вони точаться. Такі тренди 
ми правомірно можемо називати «бутафорними», оскільки саме поняття відсилає до тих 
конотативних смислів, які засвідчують щось надмірне, надто «роздуте», фальшиве та 
таке, що не відповідає дійсності. 
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В одній зі своїх останніх статей, а саме: «Куди поділася Грета Тумберг та Берні 
Сандерс?», Славой Жижек звертає увагу на те, що світом, і світом інформації в тому 
числі, наразі правлять три трендові тематики, які змушують філософів звернутися до їх 
аналізу: епідемія вірусу, антирасистські протести та екологічна криза. Але, як зазначає 
словенський мислитель, «ми маємо справу з кризою, яка спалахнула як момент динаміки 
глобального капіталізму: всі три кризи – епідемії вірусів, расові хвилювання, екологічна 
криза – не тільки передбачалися, а й супроводжували нас протягом десятиліть» [2, б.с.]. 
Дійсно, якщо поглянути на ці теми, вони ніскільки не є новими чи неочікуваними, однак 
чомусь саме зараз вони ввійшли в топ тематики, про яку говорить мас-медіа, яку 
обговорюють користувачі соцмереж, про які розмірковує пересічний обиватель. 

В логіці розмірковувань С. Жижека дана тематична трендовість обґрунтовується 
таким чином, що  всі вони виникають, а точніше спалахують там і тоді, коли у суспільства 
назріває необхідність якогось «ще». Коли виникає необхідність спожити черговий вірус 
(згадаймо Д. Рашкоффа з його медійними вірусами [4]). Як і у випадку зі споживанням 
продуктів/товарів супермаркету, сучасна людина, що перенасичується надмірністю 
інформації весь час прагне чогось нового, чогось «свіжого» та більш збоченого. Як 
завважує С. Жижек, це народжується тоді, коли суспільство волає: «ми вже це бачили, і 
тому хочемо чогось «ще». В ході розмірковувань він приходить до висновку, що для 
сучасної людини всі ці тренди, з одного боку, мають бути досить радикальними, а їх 
об’єкти повинні втілювати якісь взірці та ідеали, а з іншого, ці питання ніколи (особливо 
цим хворіє сучасність) не вирішуються (взагалі, або ж не доводяться до кінця). Тут ми 
могли б сказати про те, що, можливо, це дилемна або парадоксальна проблематика, яка не 
може мати чіткого вирішення, однак не скажемо, бо як показує суспільний досвід, всі ці 
теми дають змогу підтримувати ілюзію бурхливої діяльності. Попри це, розпалювання 
тієї чи іншої проблематики, нагнітання подієвого маргінального фону навколо них, 
виводить в топ насамперед хайп та спекуляцію інформацією. В даному ключі, можна 
особливо навіть не занурюватися в контекст, який породжує ту чи іншу трендову тему, 
будь-то політичне поле чи тіло соціального – маніпулятивна машинерія медій, яка 
функціонує за принципом боїв без правил, та механізм якої вже налаштовано на те щоб 
породжувати треш. Чого варті заголовки новин в інтернет-виданнях: «Вирішена загадка 
зародження свідомості в мозку», «Єнот-полоскун вмер напившись глінтвейну», «Юнак 
вбив священника хрестом» etc. 

Звернемося ще до одного прикладу. Не так давно одними з трендових тематик були 
#metoo та протести проти Вайнштейна, які як виникли, так несподівано і вщухли. Але це 
зовсім не свідчить про те, що немає ніякого #metoo, або немає/не було кампанії протесту 
проти Вайнштейна; це свідчить про те, що помірний істеблішмент лівих феміністок 
побоюється, що якщо буде занадто серйозний протест проти чоловічого харассменту по 
відношенню до жінок, то фактично це може дати поштовх до викорінення, або ж 
принаймні зміни ситуації навколо цього питання, а це фактично призведе до того, що на 
даному питанні більше неможливо буде паразитувати та розтягувати насолоду від 
показової бурхливої діяльності. 

В одному з останніх романів «Непереможне сонце» – Віктор Пелєвін [3], автор, 
який полюбляє на іронічний манер обігравати всі ті явища та процеси, що відбуваються 
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на сьогоднішній день, декодує окремі тренди, а відповідно робить спробу пояснити 
причини їх виникнення. На думку письменника, причиною всіх «негараздів», а 
відповідно і хибних (чи схиблених) тенденцій є корпоративні медіа та Голівуд. Для нього 
це фабрики по формуванню реальності, а точніше реальності в тому вигляді, в тому 
міфічному стані, в який занурюється людина. В ході розгортання сюжетної лінії роману 
ми знаходимо чимало аналітичного матеріалу, який наче периферія чи маргінальний фон 
супроводжує думки та дії героїв, але водночас становить його вагому філософську 
складову. Так, В. Пелєвін говорить про те, що медіа, і всі, хто до цього причетний 
(такими, зокрема, є блогери), за останній час сформували тенденцію до створення 
фейкового/напівфейкового чи спотвореного контенту, завдяки створенню клікбейних 
заголовків. «Припустімо, чоловік-насильник [з міста N] до смерті забиває дружину. Так, 
спершу з бідолахи зроблять мега-клікбейн для людей з некритичним мисленням. А потім, 
в інформаційному ефірі, для «розумних» випливе «професорка гендерних досліджень з 
ВШЕ, яка на даний момент працює в Лондоні» і розпочне формувати портфоліо медійних 
виступів з претензією та задумом на грант. Але чи не таким же чином, Адольф з 
покійниці отримав би спершу волосся для матрацу, а потім мило для реалізації в Західній 
Європі» [3, с. 321]. Власне, вже з даного прикладу ми можемо побачити яким чином 
формується та розпорошується вірусна інформація, яка не має жодного підгрунтя, або 
якщо й має, то воно полягає далеко не в тому, аби висвітлити події чи вирішити якесь з 
питань. Хоча, з іншого боку, все саме так як і має бути в поважаючому себе капіталізмі: 
хтось хайпить закодованими повідомленнями, хтось заробляє на цьому хайпі або ж 
спостерігається процес одночасної взаємовигоди. Найбільш вражаючим в цій ситуації 
залишається лише те, що вирішення цього питання все ж не існує. Не існує єдиних 
правил фактчекінгу, відсутні будь-які правила для того, аби фільтрувати інформацію, 
бажання критики стирає будь-яку критичність, і все це разом, з одного боку, начебто 
виголошує, що людина розумна істота і якось з цим справиться, а з іншого, вказує на те, 
що не дивлячись ні на що, саме вона є споживачем, який покірно чіпляється на гачок і 
поглинає все це інформаційне сміття. 

Ще одним джерелом, яке породжує хибні чи бутафорні тренди є продукти 
Hollywoodу в вузькому сенсі та кінематограф в широкому. Психоделічне марево Голівуду, 
яке так полюбляють духовні діти Twitterа та Netflixа – це такий собі культурний 
хамелеон, для якого немає нічого святого, або ж святим може стати будь-що за умови 
постійної зміни предмету цієї святості. І власне, на прикладі кінематографу та тих 
трендових тематик, якими заполонені широкі екрани, ми можемо побачити, що в топ 
виходить трансгендерний Disney, що корегує баланс значимості з расовою тематикою та 
прикрашається культурно-духовною біжутерією з толерантності та справедливості. 
«Різнокольорові понти», які формуються зі спецефектів та яскравої кольорової картинки і 
виступають лише «приємним бонусом» у всіх тих екшенах, трилерах etc.  

Що стосується підлаштування кінематографу під тренди, то варто звернутися хоча 
б до форми подачі кінозображення. Насамперед, ми маємо змогу спостерігати засилля 
кінокоміксів. І тут, мова може йти не лише про «Людей Ікс» чи «Людину-павука», але й 
про фільм-фаворит не лише у кінокритиків але й у глядачів – «Джокер» Тодда Філіпса [5]. 
Наразі, відбувся надзвичайний стрибок кінематографу в бік репрезентації технологій. 
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Якщо в свій час «Зоряні війни» чи «Зоряний шлях», були справжнім проривом в кіно з 
чудовою графікою та якісною подачею, то сучасне намагання бути відповідними щодо 
часу та підлаштовування під глядача, пропонує нам субпродукти типу «Людини-мурахи» 
чи «Ірландця».  

Прикладом того, що всі тренди це «добре забуте минуле» є так звана «криза 
Голівуду» та їх жалюгідні спроби дістати та перезняти топові фільми ХХ-го ст. Звісно, до 
даного аргументу можна підібрати низку контраргументів, але факт того, що виробництво 
надмірної кількості всеможливих ремейків, спін-оффів, відродження франшиз 
залишається беззаперечним. Згадаймо хоча б останні: «Людина зі шрамом», черговий 
«Термінарор», «Люди в чорному», енна версія «Поганих хлопців» чи «Людина-
невидимка» etc. Щодо останнього фільму, то якими б не були досягнення 
кіномайстерності у 2020 році, все ж версія Пола Верховена 2000-го [6], в жодному разі не 
поступиться всім наступним версіям.  

Таких кінематографічних трендів існує чимала низка, ми ж звернемося лише до 
двох, які власне мають яскраве капіталістичне підґрунтя. Перше, це розмови навколо 
того, що невдовзі стрімінг-платформи можуть витіснити кінотеатри. Наразі, вже значна 
кількість людей зі всього світу має підписки на стрімінг, як власних проектів 
кінокомпаній, так і проектів, які було викуплено. Тому, чимало фільмів, які виходять в 
прокат модна переглянути в онлайн-сервісах тих платформ, які пропонують подібні 
послуги. Відповідно компанії, які володіють стрімінг-платформами вже заробляють на 
цьому мільйони. Окремі режисери, кіноактори ще роблять спротив даному тренду і 
висувають вимоги щодо розміщення того чи іншого фільму лише після року прокату. Та, 
як ми можемо побачити, ці вимоги досить часто ігноруються. Прикладом тому, може бути 
фільм «Рома» Альфонсо Курона [7].  

Попри всі ті тенденції, про які йшла мова вище, наразі також існує тенденція, яка 
знову ж таки шириться інформаційним середовищем та має безпосереднє відношення до 
людини. Цим трендом є «схильність» сучасності до продажу «ексклюзивних знань», 
такими собі «ексклюзивними дилерами». На сьогоднішній день, прилавків, де нею 
торгують, занадто багато, що може бути замало часу навіть для того, аби їх просто обійти. 
Мова може йти про пошуки себе, самовдосконалення, прокачку своїх можливостей, 
відкриття всіляких чакр, просвітлення etc. Але як зазначає вже згадуваний нами В. 
Пелєвін: «Учасників ринку ділять на просвітлених і просвітителів. […] Ці слова, звісно, 
потрібно брати в лапки. Якщо ви «просвітлений» це ваш фьючерс, який ви видаєте іншим 
учасникам ринку. Інвестиція у власну шизофренію. Одночасно це ваша рольова гра. Якщо 
ж ви «той, хто шукає просвітлення», то це теж ваша рольова гра, адже після року роботи з 
купленими раніше фьючерсами ви можете зображувати просвітлення не гірше за гуру» 
[3, с. 48]. Духовна підписка на будь-яке з ексклюзивних знань/знання, така собі духовна 
сфера сучасності – це інформаційна хмара з постійно оновлюваним контентом. Таку 
ситуацію чимало сучасників вважають квитком в світле майбутнє, обіцянкою, що 
щасливий і вільний час спасіння нарешті настав, адже немає жодних обмежень, жодної 
утаємниченості чи знання, чи чогось іншого. Ця тенденція є показником не просто 
бутафорії тренду, але й бутафорності самого предмету. Цю тенденцію можна порівняти 
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хіба що з таким собі графіті спреєм на руїнах, де кожен в зображенні бачить лише те, що 
сам написав. 

Висновок. Тут варто знову повернутися до згадуваного нами Славоя Жижека та 
його вже усталених «речей без властивостей». В інтерв’ю «обожнюю хаос», він говорить 
наступне: «… ми живемо в культурі імітацій, речей без властивостей: кави без кофеїну, 
вершків без жиру, пива без алкоголю і війни без війни (згадайте доктрину Коліна Пауелла 
про війну без втрат). Терпимо ліберальний мультикультуралізм, процвітаючий на Заході, 
– це фактично спроба нав'язати суспільству позбавленого властивостей Іншого: ідеальний 
чужинець танцює чарівні танці, володіє екологічно здоровим цілісним підходом до 
реальності і глибокою вірою в Бога, в той час як інші особливості, будь-то побиття 
дружини або жорстокі публічні покарання, випадають з поля зору» [8, б.с.].  

Саме такими є ті тренди з якими ми маємо справу на сьогодні. Порожні оболонки 
не заповнені жодним смислом та змістом; набір слів для топового заголовку не маючий 
жодного відношення до реальної події; втрачений зв'язок між реальним та фіктивним; 
погляд відсторонений від реальної події в бік інформаційної мишоловки. Ця суцільна 
бутафорія сформована на ґрунті хаосу (і сама є хаосом) є жалюгідною спробою людини, 
хоча б якимось чином контролювати ситуацію, що вже давно вийшла з-під контролю. 
Саме ж намагання до встановлення контролю над інформацією призводить до відчуження 
людини від самої себе та від іншого. «Навіть любити ближнього виявляється можливим 
лише тоді, коли він знаходиться на досить великій відстані, і бажано – за колючим дротом 
Гуантанамо» [8, б.с.]. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ЯК СТРАТЕГІЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ  

У статті проаналізовано соціально-практичну роль ідеології економічного 
націоналізму для забезпечення добробуту суспільства. На основі аналізу сучасних 
філософсько-економічних досліджень показано, що саме стратегії економічного 
націоналізму є тим базовим фундаментом економічної практики, який забезпечує умови 
для розвитку виробничого сектора, а отже й реального економічного зростання націй. 
Тоді як вплив неоліберальної економічної ідеології та відповідних їй стратегій, навпаки, 
сприяють занепаду національних економічних систем. 

Ключові слова: економічний націоналізм, протекціонізм, стратегія, середній клас, 
ідеологія, неолібералізм, виробництво, капітал. 

Глушко Т.П. Экономический национализм как стратегия социального 
благосостояния. В статье проанализовано социально-практическую роль идеологии 
экономического национализма для обеспечения благосостояния общества. На основе 
анализа современных философско-экономических исследований показано, что именно 
стратегии экономического национализма являются тем базовым фундаментом 
экономической практики, который обеспечивает условия для развития 
производственного сектора, а следовательно и реального экономического роста наций. 
Тогда как влияние неолиберальной экономической идеологии и соответсвующих ей 
стратегий, наоборот, способствуют упадку национальных экономических систем. 

Ключевые слова: экономический национализм, протекционизм, стратегия, 
средний класс, идеология, неолиберализм, производство, капитал. 

Hlushko Т. Еconomic nationalism as a strategy оf social welfare. The article is 
analyses practical role of the ideology of economic nationalism and its influence on social 
welfare. On the analysis of modern philosophical-economic researches has been showed that 
the strategies of economic nationalism are the basic foundation for economic practice, which 
provides conditions for development of real production sector, and, hence, an economic growth 
of nations. While the influence of neoliberal economic ideology and its strategies are 
contributing to the stagnation of national economic systems. 

Keywords: economic nationalism, protectionism, strategy, middle class, ideology, 
neoliberalism, production, capital.  

Дискурс економічного націоналізму сформувався на основі фундаментальних 
досліджень німецького економіста Ф. Ліста, який є автором основних принципів та 
постулатів даного напряму. При цьому філософсько-економічній спадщині цього 
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мислителя присвячено не достатньо уваги для широкої популяризації його ідей. Сучасна 
економічна теорія майже не досліджує його здобутків, оскільки головним її орієнтиром є 
феномен, який німецький дослідник піддавав нищівній критиці. Так, категорія «вільний 
ринок» аналізувалася Ф. Лістом як доцільна тільки в одному випадку, а саме у разі 
повноцінного розвитку усіх національних економік, проходження ними усіх етапів 
становлення потужної та самодостатньої економічної системи, виробничі потенціали 
яких будуть повністю реалізованими.  

Відповідно, запропонована ним стратегія міжнародної економічної взаємодії 
передбачала формування економічної ідеології, яка суттєво суперечила пріоритетам 
прибічників відкриття ринків, незалежно від рівня розвитку національних економік. 
Разом з тим, практичні виміри впровадження стратегій економічного націоналізму у 
межах Сполучених Штатів надто широко не афішуються й цьому феномену присвячено 
не так багато праць. Але, наприклад, дослідницька розвідка Д. Франк «Купуй 
американське: нерозказана історія економічного націоналізму» [10], влучністю своєї 
назви досить показово ілюструє свідоме замовчування протекціоністської політики США 
по відношенню до власного ринку, адже «експортують» вони розвитковим країнам 
зовсім іншу ідеологію економічного «зростання». 

Економічна ж ідеологія, як важливий вимір життєсвіту соціальних діячів, визначає 
основні смислові вектори та перспективи розвитку економічної системи будь-якого 
суспільства. Так, неоліберальна економічна ідеологія сформувала систему цінностей та 
настанов, які спричинили поширення та вплив демократичної форми правління, однак, у 
кінцевому підсумку, сприяли кризі як самої представницької демократії, так й 
сформованої нею структури економічних процесів. Ідеологічні ж виміри економічного 
націоналізму, який поступово виходить у сучасному світі на більш впливові позиції, 
стали свого часу надійним підґрунтям для розвитку потужних економічних націй у 
Європі та за її межами і постають на рівні сучасних глобалізаційних процесів як досить 
дієва альтернатива неоліберальним принципам. 

Однак, доцільність такої альтернативи сучасні неоліберали активно спростовують 
й усіляко критикують, тоді як її затребуваність на рівні представників так званого 
«середнього класу» тільки зростає. Про що, зокрема, свідчать результати вибору 
сучасного американського суспільства на користь політичних програм соціального 
розвитку, що передбачають суттєві прояви економічного націоналізму. Адже 
безвідповідальність економічної політики неолібералів – як то масове кредитування 
банківським сектором ненадійних позичальників – стала причиною фінансової кризи 
світового масштабу та спричинила тяжкі соціально-економічні наслідки на глобальному 
рівні. 

Така «економічна» дія проілюструвала відповідні «переваги» відкритих економік 
щодо розвиткових суспільств й спричинила додаткову активацію аналітики проектів 
економічного націоналізму в умовах глобального світу. Соціально-економічний 
експеримент неолібералізму продемонстрував його деструктивні практичні наслідки та 
засвідчив потребу формування власної економічної ідентичності суспільств. Таким 
чином, самодостатність внутрішніх економічних процесів як таких, що визначають 
специфіку та рівень економічно розвитку соціальних систем, стає важливим трендом 
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сьогодення. Відповідно, надзвичайно суттєвим елементом формування економічної 
ідентичності на рівні управління сучасними соціальними системами стає усвідомлення 
деструктивності чужої економічної ідеології у контексті організації соціально-
економічного простору, адже ідеологія має визначати переваги країни, а не консервувати 
її недоліки. 

Важливим показником економічного добробуту суспільства є наявність так 
званого середнього класу. Адже саме середній клас є тією специфічною соціальною 
стратою, від якої значною мірою залежить рівень зростання національного валового 
продукту та динаміка економічних процесів в середині країни. Так, у нашому суспільстві 
на рівні масової свідомості сформувалось дещо спрощене та не зовсім коректне 
розуміння сутності цього феномену. Йдеться про сприйняття середнього класу як 
суспільного прошарку з середньостатистичним рівнем прибутку.  

Тоді як середній клас на рівні соціально-економічної практики – це представники 
малого та середнього бізнесу, тобто підприємці, які створюють робочі місця в країні й в 
жодний спосіб не залежать від бюджетних коштів. Таким чином, представники 
середнього класу є самозайнятими робітниками, які отримують прибуток у межах 
організації діяльності власного бізнесу та забезпечують роботою інших членів 
суспільства. Відповідно, йдеться зовсім не про середній рівень прибутку, а про створення 
додаткового капіталу та сприяння розвитку національної економічної системи. 

Відповідно, наявність продуктивного та активного середнього класу, як 
«посередника» між найманими працівниками та чиновниками й бюджетниками, є 
надзвичайно важливою умовою прогресивного розвитку національної економіки будь-
якої країни. Власне наявність національного капіталу, сформованого всередині країни, а 
не запозиченого у міжнародних інвестиційних фондах, суттєво розвантажує суспільство 
від міжнародних кредитних запозичень. Якщо ми активно створюємо капітал в середині 
країни, забезпечуючи сприятливі умови для розвитку малого й середнього бізнесу, ми 
сприяємо вдосконаленню її економічної системи, котра буде розвиватись, а не 
стагнувати. 

На жаль, останніми десятиліттями ми спостерігаємо в Україні абсолютно 
зворотній процес, а саме збільшення у геометричній прогресії іноземних інвестицій. Тоді 
як на сьогодні вже доведено, що такий підхід є вкрай неефективним. Так, у спільному 
дослідженні таких сучасних економістів як Е. Прасад, Р. Раджан та А. Субраманян 
доведено, що чим більше країна здійснює внутрішніх інвестицій у власну національну 
економіку, тим швидше зростає її економіка. І, відповідно, чим більше зовнішніх 
фінансових запозичень використовує країна, тим повільніше розвивається економіка 
[див. 11].  

Ця ж позиція підтверджується й у дослідженні Ха Джун Чанга, який відзначає, що 
«принципи неоліберализму – вільний ринок і вільна торгівля –призивають пожертвувати 
рівністю заради зростання, але у результаті не досягається ні те, ні інше» [8, с. 26]. Адже 
дослідник наголошує, що за останні двадцять п’ять років, коли відкрились кордони та 
з’явився вільний ринок, зростання насправді сповільнилося. При цьому фактично усі 
сучасні країни, в тому числі Великобританія та Сполучені Штати, які ми сьогодні 
вважаємо такими, що розвивалися засобами впровадження інструментів вільної торгівлі, 
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насправді створили свій капітал та своє національне багатство на принципах, які цілком і 
повністю суперечать основним постулатам неоліберальної економіки [див. 8, с. 23]. 

Як спеціаліст з економічного розвитку Ха Джун Чанг робить особливий акцент на 
тому факті, що сучасні розвинені країни досить часто у процесі розвитку 
використовували інструменти економічного протекціонізму, захищаючись від 
закордонних інвесторів, що абсолютно суперечить принципам розтиражованої Заходом 
неоліберальної економічної доктрини. Політика протекціонізму в історії розвинених 
країн підтверджується й у дослідженнях сучасного норвежського економіста Е. Райнерта, 
який наголошує на тому, що багаті країни стали багатими виключно завдяки 
протекціоністським заходам, які передбачали захист внутрішнього виробника від 
іноземної конкуренції засобами введення квот та митних тарифів на імпортні товари. 
Дослідник наводить приклади США, Японії та інших розвинених країн. 

Але, як влучно відзначає вже згадуваний нами Ха Джун Чанг, сьогодні політика 
протекціонізму «прямо заборонена сучасними багатосторонніми договорами… і 
поставлена поза законом міжнародними фінансовими організаціями» [8, с. 24]. Так, 
досліднику вдалося продемонструвати на історичних прикладах, що Великобританія та 
США зовсім не є батьківщиною вільної торгівлі. Більше того, тривалий час це були 
найбільш протекціоністські країни світу. Тоді як ментальні моделі сучасної економічної 
поведінки у розвиткових країнах «заточені» під рамки ринкових відносин як 
безальтернативного, єдино правильного бачення сутності економічних процесів та їхньої 
подальшої еволюції. 

Виникає питання, чому представники сучасного західного світу так активно 
відстоюють «рецепти» вільної торгівлі або так званого «фрітрейдерства» для 
розвиткових країн?.. Одним із варіантів відповіді може бути теза Е. де Сото: «чим 
неспокійнішим виглядає світ, то надійнішим прихистком міжнародним грошам стають 
американські біржі та папери» [6, с. 12]. Тобто, з одного боку, цілком логічно припустити 
свідомі маніпуляції економічною свідомістю країн, які розвиваються. З іншого – 
можливий також варіант переконаного відстоювання економічних принципів 
неолібералізму за умови відсутності фундаментальних знань з історії його розвитку. Але 
другий варіант є здебільшого ситуацією реципієнтів цієї глобально орієнтованої 
ідеології, ніж її автентичних носіїв. Хоча варто зважити й на влучне зауваження 
Г. Мінськи про те, що «сьогодні… американські економісти добре натреновані, але 
погано освічені» [5, с. 37]. 

Зокрема відомий дослідник наукових парадигм Т. Кун у своїй відомій роботі 
«Структура наукових революцій» наголошував, що науковці працюють на основі тих 
моделей, які вивчили у процесі освіти, здебільшого не звертаючи уваги як саме ці моделі 
здобули статус загальноприйнятих [див. 2]. Тому українські економісти, які отримали 
освіту, що ґрунтувалася саме на принципах довершеності «прихованої руки» ринку 
цілком можуть послуговуватися цією теорією на рівні її міфологічного та надто 
ідеалістичного сприйняття. 

Саме економічна міфологія неолібералізму спонукає нас протягом останніх 
тридцяти років впроваджувати у соціально-економічну практику країни ті ідеї та 
принципи, які не приносять нашому суспільству жодних ефективних результатів. Ми 
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формуємо економічні інститути, які не сприяють розвитку потенціалів національної 
економіки, а навпаки шкодять їй, укріплюючи статус зовнішнього управління 
господарськими процесами. 

Тому варто орієнтуватися не на «забудькуватих» послідовників творців 
економічного прориву в розвинених країнах, а створювати власне економічне чудо у 
Східній Європі, яке не є можливим без власної виваженої економічної політики. Як 
відзначає Е. де Сото, ми дійсно спостерігаємо ситуацію, коли «наступники втратили 
зв’язок із часами, коли першопроходці, що освоювали американський Захід, відчували 
брак капіталу» [6, с. 19]. Й хоча дослідник дещо в іншому контексті звертає увагу на цей 
факт, тим не менше акцентування уваги на даному аспекті хибного сприйняття 
економічної історії дозволяє нам провести паралелі між цитованим дослідженням та 
розвідками Е. Райнерта, котрий так само наголошує на невідповідності уявлень сучасних 
теоретиків-неолібералів з реальною історією розвитку економічних процесів у більшості 
розвинених країн сьогодення [див. 4]. 

Формування стратегії й тактики економічного прориву в умовах глобальної 
економічної кризи є надзвичайно непростим завданням, але що швидше ми наберемося 
мужності стати на цей шлях, тим більше вірогідність не залишитися назавжди серед 
безнадійно відсталих країн «четвертого світу», до якого нас зараховують деякі сучасні 
дослідники [див. 9]. Саме тому варто звернути серйозну увагу на практичну роль 
державного сектору та його важливість для ефективного розвитку національної 
економічної системи та її виробничого потенціалу. 

Так, інститут державної власності, зокрема на стратегічні підприємства, відіграє 
значно більшу роль для стабільного розвитку та зростання національної економіки, ніж 
на цьому наполягають прихильники неоліберальної теорії. Адже варто зважати, що 
«люди не завжди у стані поокремо укласти такі договори з приватними компаніями 
завдяки яким буде досягнуто результатів, вигідних для всього суспільства» [1, с. 53]. 
Державна власність на підприємства досить важлива у напрямі забезпечення високого 
рівня розвитку промислової політики у межах реального виробничого сектору, сприяння 
розвитку окремих регіонів та галузей національної економіки, забезпечення дотацій для 
базових секторів економічного зростання, забезпечення екологічно орієнтованої політики 
тощо. 

Не менш важливі національно орієнтовані фінансові інститути як то спрощена 
система податків для малого та середнього бізнесу з метою забезпечення умов для 
розвитку середнього класу та податок на виведений капітал. Розвиток фінансової системи 
та укріплення національної валюти є також важливими інструментами подолання 
глобальних та локальних економічних криз. Тоді як вітчизняна монетарна політика у 
межах сучасних управлінських практик не є надто виваженою, зважаючи на фінансово-
кредитну заборгованість перед іноземними інвесторами. 

Відмова від економічного популізму, як інструменту перерозподілу впливу 
олігархічних кланів, теж є одним із ключових аспектів підвищення ефективності 
економічних процесів. Однак новітня історія нашого суспільства, на жаль, засвідчує його 
психологічну неготовність до такого кроку. Адже на рівні політичного вибору перевага 
більшості все ще віддається економічним популістам, які пропонують «швидкі» рішення. 
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Доки суспільство остаточно не усвідомить неможливість досягнення складних цілей 
легкими засобами, ми приречені на відтворення так званої «економіки бідності» та 
перманентної заборгованості без незалежної індустріальної бази.  

Застосування так званого міжнародного економічного досвіду, квінтесенцією 
якого є неолібералізм, на ділі також є одним із проявів популізму, оскільки йдеться про 
створення абстрактної, а не конкретної моделі економічного розвитку, яка, до того ж, 
вважається універсальним механізмом для забезпечення добробуту усіх країн. Насправді 
ж, кожна економічна система має свою власну специфіку, яку в жодному разі не варто 
недооцінювати [див. 1]. Саме ця специфіка й визначає ті механізми, які будуть більш чи 
менш дієвими для економічного розвитку й зростання того чи іншого господарського 
комплексу. Саме тому універсальної економічної програми в принципі існувати не може. 

У даному разі йдеться не про протидію глобалізації, а якраз про ефективне 
вбудовування успішної національної економіки в глобалізаційні практики у такий 
специфічний, стратегічно продуманий спосіб, який сприятиме подоланню боргової 
залежності та створенню власної моделі економічного розвитку як це вдалося, 
наприклад, у південній Кореї чи Сингапурі. Тому важливим завданням сьогодення є 
формування нової економічної еліти, здатної створити надійні інститути суспільства та 
закласти підвалини для формування довіри до держави, забезпечивши, у такий спосіб, 
синергійну ефективність економічних процесів та якісно новий етап у розвитку 
національної економічної системи українського суспільства. 

 
Пошук нових способів та альтернативних підходів становлення ефективної 

економіки спонукає нас до критичного аналізу ще одного феномену сучасності, який 
отримав назву «плутократія» [див. 7]. В цілому, найбільш загальною дефініцією 
плутократії є уявлення про неї як такий політичний та економічний лад у суспільстві, 
коли при владі знаходяться найбагатші його представники. В українському суспільстві 
більш звичним є термін олігархія, але по суті ці терміни тотожні. Непрозорість та 
неефективність національної економіки якраз і є наслідком її олігархізації та супутної їй 
корупційності. Остання є, у свою чергу, причиною відсутності економічної довіри, без 
якої працюючий механізм надійної економічної політики не може бути сформований. 

Феномен олігархізму та нерівномірного розподілу доступу до матеріальних і 
фінансових благ так само є несприятливим чинником для національних економік, які 
прагнуть розвиватися, а не виживати. По-перше українські олігархи приватизують 
стратегічні державні підприємства, що не робить їх ефективними власниками, оскільки 
амортизаційні витрати у сферу їх економічних інтересів здебільшого не входять. Тоді як 
економічний інтерес продуктивного власника передбачає перманентне оновлення засобів 
виробництва та вдосконалення виробничих технологій.  

Сировинно орієнтована економіка сучасної України не передбачає такої 
можливості, ми не виробляємо кінцевого продукту. А без наявності реального 
економічного сектору національна економіка може тільки стагнувати й, за визначенням, 
не може розвиватися, що, до речи, на практиці доведено сучасним Китаєм та політикою 
повторної індустріалізації в США, які поступово повертають виробничі потужності в 
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країну. Виявилось, що економіка не може бути суто фінансовою, вона повинна бути 
виробничою, на чому свого часу наголошував неокейнсіанець Г. Мінськи [див. 5]. 

Таким чином, ключовим компонентом ефективної економіки є саме створення 
нових робочих місць, адже «підтримка повної зайнятості та скорочення масштабів 
бідності й нерівності має важливе значення для забезпечення фінансової та економічної 
стабільності» [5, с. 29]. Відповідно, становлення політики економічного протекціонізму 
було свого часу закономірним етапом розвитку самодостатніх економічних систем, а 
його відродження у сучасному світі є цілком обґрунтованим, зважаючи на глобальні 
кризи останніх десятиліть. Кожна країна в умовах глобалізаційних процесів дійсно має 
віднайти свій власний шлях до успіху, як це вдалося зробити провідним країнам світу. 

Отже, суть економічного націоналізму полягає у використанні всіх доступних 
інструментів для стимулювання національного виробника та промисловості країни з 
метою забезпечення можливостей для конкуренції на міжнародній арені. Основною 
метою, у такий спосіб, має бути інвестування в національні робочі місця та технологічне 
оновлення інфраструктури. Відповідно й нова, національно орієнтована економічна 
політика має передбачати протекціонізм внутрішнього виробника та створення умов для 
малого й середнього бізнесу всередині країни, тобто становлення середнього класу. 

Тільки після етапу повноцінної реалізації такого підходу варто впроваджувати 
принципи вільного ранку. Саме на цьому наголошував й Ф. Ліст, обґрунтовуючи 
недалекоглядність лібералізації економічним процесів в умовах, коли національна 
економіка ще не сформувалась у повній мірі. Вивчення економічного досвіду Німеччини 
кінця позаминулого століття у контексті взаємодії з тогочасною Британською імперією 
свідчить, що такий підхід дійсно є дієвим. Національна система політичної економії 
Ф. Ліста, яку взяв на озброєння О. фон Бісмарк, дійсно була надзвичайно важливим 
внеском у розробку продуктивних економічних стратегій німецької держави, яка 
сьогодні є локомотивом європейської економіки. 

Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, можемо зробити висновок, що 
економічний націоналізм, як фундаментальна ідеологія прогресивного економічного 
розвитку, є не просто історичним надбанням. Політика економічного націоналізму за 
своїми змістовними особливостями орієнтована на формування стабільно працюючого 
виробничого ядра та забезпечення суспільства власним внутрішнім «економічним 
базисом». Відповідно, економічний шлях України, яка рухається сьогодні 
неоліберальним маршрутом потребує суттєвих корективів у напрямі контролю за рухом 
національного капіталу, а також визначення національного плану щодо розвитку 
основних галузей вітчизняної промисловості, зокрема визначення провідних стратегічних 
галузей. В умовах сучасного світу це має бути, перш за все, створення бази для  
виробництва високотехнологічних продуктів. Саме міра вирішення цих складних завдань 
на рівні соціально-економічної практики визначатиме місце нашої країни на 
геоекономічній мапі світу. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ “ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ТРАКТАТУ” 
Л.ВІТГЕНШТАЙНА НА ПРЕДСТАВНИКІВ ВІДЕНСЬКОГО ГУРТКА 

 
Стаття присвячена аналізу впливу “Логіко-філософського трактату” Людвіга 

Вітгенштайна на формування поглядів представників Віденського гуртка. Показується 
що досить часто зближення поглядів Людвіга Вітгенштайна і представників 
Віденського гуртка сильно перебільшується. Не дивлячись на те, що в поглядах 
австрійсько-британського філософа, та представників Віденського гуртка, особливо 
Рудольфа Карнапа є схожі моменти, в ряді принципових питань, а щодо, наприклад, ролі 
і місця метафізики, їхні погляди суттєво відрізняються.  

Ключові слова: “Логіко-філософський трактат”, філософія, метафізика, 
позитивізм, наука, Віденський гурток. 

 
Шушкевич Е. К вопросу о влиянии «Логико-философского трактата» Людвига 

Витгенштейна на приедставителей Венского кружка». Статья посвящена анализу 
влияния «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна на формирование 
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взглядов представителей Венского кружка. Показывается что достаточно часто 
сближение взглядов Людвига Витгенштейна и представителейВенского кружка сильно 
преувеличивается. Не смотря на то, что во взглядах австрийско-британского философа 
и представитей Венского кружка, в особенности Рудольфа Карнапа есть схожие 
моменты, в ряде принципиальных вопросов, но, например, касательно роли метафизики 
их взгляды существенно отличаются.  

Ключові слова: “Логико-философский трактат”, философия, метафизика, 
позитивизм, наука, Венский кружок. 

 
Shushkevych Y. "On the question of the influence of Ludwig Wittgenstein's 

"Tractatus Logico-Philosophicus" on the members of the Vienna Circle". The article is 
devoted to the analysis of the influence of Ludwig Wittgenstein's "Tractatus Logico-
Philosophicus" on the views of the Vienna circle members. It seems that the study often 
approximates the views of Ludwig Wittgenstein and the Vienna circle members is greatly 
exaggerated. Despite the fact that the views of the Austrian-British philosopher and the 
members of the Vienna Circle, in particular Rudolf Carnap, have similar points, in a number of 
fundamental issues,but, for example, regarding the role of metaphysics, their views are 
differeent. 

Key words: "Tractatus Logico-philosophicus", philosophy, metaphysics, positivism, 
science, Vienna circle. 

 
Вступ. У історико-філософській літературі, не рідко можна зустріти твердження 

про те, що Людвіг Вітгенштайн є представником логічного позитивізму, а інколи, і 
твердження про те, що він був членом Віденського гуртка. Проте, чи дійсно це було так? 
Адже відомо, що Людвіг Вітгенштайн не відвідував засідань Віденського гуртка, а лише 
зустрічався з деякими його членами, і під час цих зустрічей, відмовлявся обговорювати 
свій “Логіко-філософський трактат”, а коли його намагалися обговорювати представники 
Віденського гуртка, філософ вказував, що його невірно розуміють. Що ж саме могли 
невірно зрозуміти в  “Логіко-філософському трактаті” представники Віденського гуртка, 
ми спробуємо з’ясувати.     

Аналіз публікацій та досліджень. 
На сьогоднішній день у вітчизняному історико-філософському дискурсі вже 

існують дослідження з даної теми, проте між ними існує певна неузгодженість. Так у свій 
час Людвіга Вітгенштайна називали ідейним натхненником Віденського гуртка, а 
“Логіко-філософський трактат”  “Біблією Віденського гуртка”. Сьогодні спостерігається 
тенденція до розмежування поглядів Людвіга Вітгенштайна і логічних позитивістів, а 
деякі автори, наприклад, Олеся Назарова, взагалі говорить про те, що вплив “Логіко-
філософського трактату” на формування програми логічного позитивізму членами 
Віденського гуртка сильно перебільшується. 

Підіймається це питання про вплив поглядів Людвіга Вітгенштайна на 
представників Віденського гуртка у дослідженнях Марії Козлової “Чи був Людвіг 
Вітгенштайн логічним позитивістом?” [8], статтях Олесі Назарової “Віденський гурток і 
Вітгенштайн” [9], “Логічний позитивізм і “Трактат” Вітгенштайна” [10], “Чи мав вплив 
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“Трактат” Вітгенштайна на Віденський гурток?” [11], статті Артема Цидіна “Людвіг 
Вітгенштайн і Віденський гурток” [13], дослідженні Пітера Хакера і Гордона Бейкера 
“Вітгенштайн і Віденський гурток: екзальтація і зміщення остенствного визначення” [14] 
та ін. Також цікавими в даному питанні є записи Фрідріха Вайсмана “Вітгенштайн і 
Віденський гурток” (не критичний розгляд, а опис розмов, при зустрічах Людвіга 
Вітгенштайна з деякими Представниками Віденського гуртка) [2]. Не дивлячись на 
достатню кількість публікацій з даної теми, вплив поглядів Людвіга Вітгенштайна на 
представників Віденського гуртка, оцінюється досить неоднозначно, і очевидно, 
потребує додаткового аналізу. 

Метою статті є аналіз впливу “Логіко-філософського трактату” Людвіга 
Вітгенштайна на формування поглядів представників Віденського гуртка, і виявлення 
спільного і відмінного в цих поглядах. 

Основна частина 
Питання про відношення Людвіга Вітгенштайна до “Віденського гуртка”, і ширше, 

логічного позитивізму, є принципово важливим, у тому відношенні, що від його 
з’ясування залежить бачення філософії Людвіга Вітгенштайна в цілому. 

Як відомо, Віденський гурток утворився в 1922 році на базі семінарів, які 
проводися професором філософії Віденського університету Моріцом Шліком. Це була 
група віденських інтелігентів, як пише Вадим Руднєв, яка в сновному складалася з 
представників прирородничо-наукового знання, які прагнули виробити нову наукову і 
філософську ідеологію. Спочатку до Віденського гуртка входили викладачі і студенти 
університету, а потім він був розширеним і став міжнародним. Ядром Віденського гуртка 
були такі мислителі і науковці як Отто Нейрат, Фрідріх Вайман, Курт Гедель, Герберт 
Фейгль. З Віденським гуртком тісно співпрацювали Ганс Рейхенбах, Альфред Айєр, 
Ернст Нагель. В 1926 році до гуртка увійшов Рудольф Карнап, в працях якого ідеї гуртка 
отримали найбільш повне і логічно строге вираження. 

Ідеї логічного позитивізму виходили з епістемології Ернста Маха, відповідно до 
якої науково-осмисленими можуть вважатися лише висловлювання, які можуть бути 
представленими в формі висловлювань про спостережувані феномени. Не дивлячись на 
деякі незначні розходження в поглядах, представників Віденського гуртка об’єднувала 
спільна мета – піддати все наявне, і наукове і філософське, знання критичному аналізу з 
позицій вимоги принципу верифікації. Інструментом такого аналізу постає апарат 
математичної логіки, а моделлю “очищеного” від метафізики знання – модель логічно 
строгої мови, представленої в “Логіко-філософському трактаті”. Програмні завдання 
логічного позитивізму знайшли своє відображення в маніфесті Віденського гуртка 
“Наукове світорозуміння. Віденський Гурток” [7], опублікованому в 1929 році 
Рудольфом Карнапом, Гансом Ганом та Отто Нейратом. 

Марія Козлова говорить, що питання про філософську орієнтацію Людвіга 
Вітгенштайна заплутане, зокрема і через тенденцію зближення його поглядів, 
сформульованих у “Логіко-філософському трактаті” і концепцій Бертрана Рассела, під 
керівництвом, і відповідно впливом якого починав свої дослідження Людвіг 
Вітгенштайн. До сприйняття того що філософи рухаються в одному напрямку 
підштовхнуло написання Бертраном Расселом вступу до “Логіко-філософського 
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трактату”, який, в свій час, настільки вразив автора нерозумінням його думок, що той 
рішуче відмовився публікувати свою працю з цим вступом, який невірно орієнтує читача 
на сприйняття думок автора трактату. В листі Бертрану Расселу від 9 квітня 1920 року, 
Людвіг Вітгенштайн пише: “Велике спасибі за рукопис (мається на вступ, який Бертран 
Рассел написав, на прохання Людвіга Вітгенштайна до “Логіко-філософського трактату” 
– Шушкевич Є.). Я абсолютно не згоден багато з чим з того що в ньому написано: як з 
тим, де ти мене критикуєш, так і з тим де ти просто намагаєшся пояснити мої погляди” 
[3, с. 211]. 

Крім цього плутанині сприяла схожість поглядів Людвіга Вітгенштайна та 
Рудольфа Карнапа. І представникам Віденського гуртка здавалося, що вони розвивають 
думки Людвіга Вітгенштайна. Праці австрійсько-британського філософа, його дискусії, 
записи його думок під диктовку не були своєчасно опубліковані і викладалися в 
переказуванні і часто без посилань на автора. В результаті виявилась дуже заплутаною 
картина першості в формуванні тих чи інших ідей. 

Однією з суттєвих ознак позитивізму вважається неприязнь до філософського 
теоретизування, розвінчання метафізики. Саме таку позицію, притому виражену в різкій 
формі, члени Віденського гуртка побачили в тезах “Логіко-філософського трактату”. 
Моріц Шлік, Рудольф Карнап та ін. протрактували програму “Логіко-філософського 
трактату” як радикально антиметафізичну, позитивістську, прийнявши ряд її 
принципових положень, побачивши у Людвізі Вітгенштайні свого однодумця. В такому 
ж ключі сприйняли ідеї філософа і в Радянському Союзі, після перекладу в 1958 році 
“Логіко-філософського трактату” на російську мову. Лише з кінця 70-х років ХХ 
століття, коли починають публікуватися нові біографічні дані та інші свідчення, 
спостерігається поступовий відхід від розгляду філософа в якості, представника й 
натхненника логічного позитивізму. Так, були опубліковані спогади Рудольфа Карнапа, 
які пролили світло на значне розходження поглядів Людвіга Вітгенштайна з програмою 
логічного позитивізму. 

Антиметафізичний характер логічного позитивізму очевидний. Рудольф Карнап 
згадував, що варто було представникам Віденського гуртка всерйоз прийняти вимогу 
наукової строгості філософії, як з необхідністю слідував висновок, про те, що з неї 
повинна бути вигнана вся метафізика, оскільки її тези не піддаються раціональному 
обґрунтуванню. Теоретиків логічного позитивізму це ніскільки не засмучувало. Рудольф 
Карнап відзначає, що він і Моріц Шлік “не мали ніякої схильності до метафізики і 
метафізичної теології і змогли відмовитися від них без внутрішнього конфлікту чи жалю” 
[цит. за 8, с.8]. Але йому довелося визнати, що позиція Людвіга Вітгенштайна в даному 
питанні була суттєво іншою. Рудольф Карнап також згадував, що Людвіг Вітгенштайн 
почувши різке зауваження Моріца Шліка щодо метафізичного твердження класика 
філософії (здається це був Артур Шопенгауер), виразив подив і став на захист філософа і 
його справи. 

Можна згадати Моріса Друрі, який згадує, як Людвіг Вітгенштайн йому 
пояснював: “До речі, не думай, що я зневажаю метафізику. Деякі великі філософські 
системи минулого здаються мені найбільш благородними витворами людської 
свідомості” [5]. До того ж в текстах самого Людвіга Вітгенштайна зустрічаються високі 
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оцінки ідей Платона, Аврелія Августина, Іммануїла Канта та ін. “4.003 Більшість речень, 
написаних на філософські теми, і філософських питань, не хибні, а беззмістовні. Тому ми 
взагалі не можемо відповідати на такі питання, можемо тільки стверджувати, що вони 
беззмістовні. Більшість питань і суджень філософів зумовлені тим, що ми не розуміємо 
логіки своєї мови. (Вони того самого плану, що й питання, чи добро рівнозначне чи не 
зовсім рівнозначне красі). І не дивно, що найглибші проблеми - властиво, 
зовсім не проблеми” [4, с. 36]. “6.53 Правильний метод філософії був би, власне, такий: 
не казати нічого, крім того, що можна сказати, тобто крім тез природничих наук, – а 
отже, крім того, що не має нічого спільного з філософією, а якби потім хтось схотів 
сказати щось метафізичне, – довести йому, що він певним знакам своїх суджень не надав 
жодного значення. Цей метод не задовольнив би того другого – він не мав би почуття, що 
ми його вчимо філософії, – але то був би єдиний бездоганно правильний метод” [4, с. 
86]. Наведені фрагменти з “Логіко-філософського трактату” Людвіга Вітгенштайна, як 
пише Марія Козлова, здавалось би, пропонують погляд на філософію, такий же як у 
Рудольфа Карнапа, тобто виражаює переконання в марності, безглуздості, можна навіть 
сказати, шкідливості метафізики, і необхідності її подолання.  

Між іншим, на думку Марії Козлової, наближення поглядів Людвіга Вітгенштайна 
до логічного позитивізму змушує до штучних натяжок в трактуванні “Логіко-
філософського Трактату”. Доводиться закривати очі на ряд позицій, які явно не 
узгоджуються з позитивістським трактуванням філософії. А це веде до деформацій, 
втрати філософської специфіки, цілісного характеру концепції, до неузгодженості одних 
положень з іншими. Окрім того, виникає ряд логічних і навіть психологічних 
неузгодженостей.  

Перш за все не поєднується у свідомості можливість поєднання позитивістського 
погляду на філософію, як справу безкорисну, безглузду і те що філософ присвятив 
філософії все життя. А те, що в центрі уваги Людвіга Вітгенштайна, на відміну від 
позитивістської традиції, знаходилась не наука, а саме філософія – не викликає сумніву. 

Відносно ролі філософії і статусу метафізики, погляди Людвіга Вітгенштайна та 
представників Віденського гуртка розходились. Неопозитивісти в обличчі представників 
Віденського гуртка сприйняли за свою доктрину деякі положення його “Логіко-
філософського трактату” (Мова є межа мислення (тобто вони співпадають); Є лише один 
світ, світ фактів і подій. Вони описуються різноманітними природничими науками; 
Речення – картина світу, так як має зі світом одну і ту ж логічну форму. Якби світ був 
нелогічним, його не можна було б представити в формі речення; Складні речення 
складаються з елементарних, які безпосередньо співвідносяться з фактами.), проте вони 
надавали значення лише науковому знанню і обмежували роль і значення метафізики, 
відмовляли їй в можливості дати якесь цінне знання. Людвіг Вітгенштайн не міг з цим 
погодитися, він, навпаки, надавав важливішого значення метафізиці, говорячи: “Ми 
відчуваємо, що якби навіть знайшлася відповідь на всі можливі наукові питання, наші 
життєві проблеми ще зовсім не були б порушені.” [4, с. 85]. Наука лише описує світ, вона 
поступається метафізиці в охопленні буття.  

Людвіг Вітгенштайн пише про те, що “більшість речень, написаних на філософські 
теми, і філософських питань, не хибні, а беззмістовні. Тому ми взагалі не можемо 
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відповісти на такі питання, ми можемо тільки стверджувати, що вони беззмістовні.” [4, с. 
36]. Беззмістовне, не означає нісенітниці. Людвіг Вітгенштайн звернув увагу на те що, 
невимовне можна показати. Воно не вимовляється, але виявляється. Автора “Логіко-
філософського трактату” не зрозуміли, – замість того щоб тільки відмовитись говорити, 
про те, про що не можна сказати, від нього (невимовного) відмовились взагалі. 
Неопозитивісти, викресливши містичну складову “Логіко-філософського трактату”, 
зробили акцент на антиметафізичній установці, теорії тавтологічності логічних 
тверджень. Атомарні висловлювання стали іменуватися протокольними, а філософії 
дісталася роль уточнюючої, наукову мову, діяльності. 

Як зазначає Володимир Бібіхін, “Говорячи про те, що метафізика немає сенсу, 
Вітгенштайн залишає можливість розуміти її як мовчання...” [1] отже мовчання про щось 
і є метафізикою, тобто не вимовляння, а вказування. Таким чином, ми припускаємо, що 
до невимовного належить все, що знаходиться за межами нашого світу, себто за межами 
нашої мови. 

На відміну від логічного позитивізму, Людвіга Вітгенштайна протягом всієї його 
філософської біографії цікавило саме те, що не може бути сказаним, невимовне. 
Показавши наукову беззмістовність метафізичних чи етичних питань, він зовсім не 
пропонував відкинути їх і замкнутися в сфері “об’єктивної” науки.  

В “Логіко-філософському трактаті” “виявляється” метафізика, і це бачили деякі 
представники Віденського гуртка. “Коли у Віденському гуртку читали “Трактат” 
Вітгенштайна, Нейрат так часто переривав дискусію, твердженням, тут, мовляв, 
займаються чистою метафізикою, що сильно заважав Шліку, який наполегливо попросив 
залишити ці репліки. Тоді Нейрат переконав дозволити йому говорити просто “М!” 
всякий раз, коли дискусія переходить в метафізичне русло. Але це явно не дуже-то 
покращило дискусійний клімат. Тоді він запропонував наступне вдосконалення: 
“Здається, ми виграємо час, якщо я буду говорити “Не М!” всякий раз, коли тут не будуть 
займатися метафізикою” [15, с. 76 – 77]. 

Або як описував ситуацію сам Отто Нейрат про досвід обговорення “Логіко-
філософського трактату”, Віденський гурток приклав багато зусиль для того, щоб 
виділити логічне ядро з “Трактату”, високо оціненого Расселом, щоб звільнити логіку з 
метафізичного панциря “Трактату”. Найважливішим результатом звільнення було, 
зокрема те, що логіка тепер розумілися як синтаксис мови. Логіка і математика 
забезпечували аналітичні ствердження, “тавтології”, необхідні в науці для формулювання 
висловлювань про реальність. Неминуче, що всередині гуртка виник супротив метафізиці 
Вітгенштайна; багато його тез не отримали схвалення… в той же час сам Вітгенштайн 
“викинув за борт” “висловлювання про висловлювання” подальший і детальний аналіз 
яких підштовхнув членів Віденського гуртка включити “висловлювання про 
висловлювання” в мову науки. Стало зрозумілим, що в логіці і емпіричних науках ми 
зіштовхуємось з системами висловлювань, на основі, форми яких, ми повинні досягти 
розуміння. В такій інтерпретації, останній елемент, якого ще не вистачало логічному 
емпіризму, був знайдений, і тепер він став завершеною, зрозумілою емпіристською 
концепцією”. 
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В той час, як більшість дослідників і філософії логічного позитивізму, і поглядів 
Людвіга Вітгенштайна говорять про значний вплив “Логіко-філософського трактату” на 
погляди, зокрема, представників Віденського гуртка, Олеся Назарова, стверджує що 
такий вплив сильно перебільшується. Вона висловлює думку про те, що: “Читання і 
обговорення “Трактату” Вітгенштайна, яке відбулося в основному завдяки 
рекомендаціям Рассела, послугувало цікавим матеріалом для більш чіткого 
формулювання як індивідуальних точок зору, так і загальної “платформи”, але в цілому 
“Трактат” Вітгенштайна не вплинув на світорозуміння і діяльність Віденського гуртка. 
Більше того, допускаю, що саме аналіз афоризмів “Трактату” проведений Віденським 
гуртком, і зробив цей текст зрозумілим і відомим світовому філософському 
співтовариству як концепція Вітгенштайна” [10, с. 38-39].  

Така точка зору є досить цікавою, тому що вона суттєво відрізняється від усіх 
інших. Дослідниця аргументує це тим, що програма логічного позитивізму, по суті 
сформувалася ще до виходу в світ “Логіко-філософського трактату”. 

Віденський гурток не виник несподівано як гурток аспірантів Моріца Шліка. 
Традиція науково-емпіристської філософії була привнесена до Відня ще фізиком-
філософом Ернстом Махом. В 1883 році Ернст Мах видав своє відоме історико-критичне 
дослідження “Механіка в її історичному розвитку”, яке містило критику класичної 
ньютонівської фізики, і заклало основи нової фізики, зокрема теорії відносності. В 1895 
році Ернст Мах був запрошеним до Віденського університету очолити спеціально 
створену для нього кафедру “історії та теорії індуктивних наук”. В 1900 році і в 1905 році 
Ернстом Махом були опубліковані філософсько-психологічні праці “Аналіз відчуттів” і 
“Пізнання й омана”, які представляли теорію емпіріокритицизму, яка в тій чи іншій мірі 
була визнана практично всіма фізиками і природознавцями. 

Після того як в 1902 році Ернст Мах вийшов на пенсію, кафедру очолювали 
Людвіг Больцман, потім Фрідріх Йодль, а після нього Адольф Штьор.  

В 1907 році група молодих вчених, з різних областей науки, серед яких 
найпомітнішими фігурами були математик і логік Ганс Ган, фізик Філіп Франк, соціолог 
і економіст Отто Нейрат і професор прикладної математики Ріхард фон Мізес, 
зустрічалися один раз в тиждень в центральному кафе Відня, для обговорення в 
основному проблем філософії науки. Відправною точкою їх дискусій був позитивізм 
Ернста Маха, повністю оновлений варіант позитивістської філософії Огюста Конта і 
Джона Стюарта Міля.  

Починаючи з 1903 – 1908 років статті представників цієї групи регулярно 
публікуються в ведучих професійних журналах, таких як “Щомісячник по математиці і 
фізиці”, журнал академії наук Австрії, і “Енциклопедії математичних наук” Німеччини, 
Щорічник філософського товариства Віденського університету, журналі “Дослідження з 
натуральної філософії”, “Журнал по математиці і фізиці”. Отто Нейрат практично кожен 
рік публікує в Австрії і Німеччині статті і книги на соціальну, економічну і філософську 
тематику.  

Зусиллями всіх цих науковців у Віденському університеті, не зважаючи на 
соціально-економічну ситуацію в Австрії на початку ХХ ст., підтримувалась традиція 
науково-емпіричної, критичної філософії. 
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В 1921 році, після смерті Адольфа Штьора, кафедра “історії та теорії індуктивних 
наук” залишилась без керівника. Завдяки зусиллям Ганса Гана в 1922 році кафедру 
очолив Моріц Шлік. 

Одразу після приїзду Моріца Шліка за ініціативою Ганса Гана, Отто Нейрата,, 
Віктора Крафта та ін. були організовані неформальні дискусії, раз в тиждень, в 
Математичному інституті. Сам же Моріц Шлік організував неформальну дискусійну 
групу з математиків, які обговорювали його лекції. Осінню 1924 року студенти Моріца 
Шліка Фрадріх Вайсман та Герберт Фейгль запропонували своєму вчителю організувати 
в якості продовження цих неформальних зустрічей постійний “вечірній гурток” разом з 
Гансом Ганом. 

Таким чином, семінари Моріца Шліка стали природнім продовженням старої 
традиції, яка виникла у Відні на початку ХХ ст., і учасниками семінарів стали не тільки 
студенти і аспіранти, а перш за все науковці. 

Становлення ідей нового філософського напряму, представленого пізніше 
Віденським гуртком, їх своєрідна єдність почало вибудовуватися вже з кінця XIX ст. 
Вирішальну роль в цьому процесі зіграли емпіризм і антиметафізичні ідеї Ернста Маха. 
Найбільш плідний вплив на фізиків спричинив метод продемонстрований Ернстом 
Махом в праці “Механіка в її історичному розвитку”: поза будь-якими досвідними 
даними і посередництвом лише скрупульозних критичних розмірковувань він піддав 
критиці ньютонівські поняття абсолютного простору, часу і руху, підготувавши тим 
самим ґрунт для фундаментальної теорії відносності, поставивши питання про основи 
фізики як науки, про сенс її основоположних питань, а також про те, хто може дати 
відповідь на ці питання науковців. Ернст Мах висунув вимогу, вже в праці “Пізнання й 
омана”, допускати в фізичній науці лише ті величини, які строго піддаються 
спостереженню, і виключати з них “безглузді”, тобто ті що не перевіряються на досвіді 
поняття, а також відкриття логічних взаємозв’язків через узгодження думок, понять. 

Другим необхідним елементом нового світорозуміння стали конвенціоналізм 
французького математика Анрі Пуанкаре та ідеї німецького математика Девіда Гілберта, 
а третім – нові революційні відкриття в фізиці і природознавстві в цілому на початку ХХ 
ст.. 

В 1907 році, в журналі “Дослідження з натуральної філософії” була опублікована 
стаття Філіпа Франка “Закон причинності і досвід”, яка представляла собою результат 
обговорення учасниками Віденського протогуртка, які прагнули вирішити проблему 
взаємовідношень науки і філософії, яка виникла на фоні “кризи природознавства”, 
початку ХХ ст., в якій він спробував об’єднати теорії Ернста Маха та Анрі Пуанкаре. 

Саме Філіп Франк як фізик першим привернув увагу до важливості теорії 
відносності для знання в цілому. 

Якщо Ернст Мах і Альберт Ейнштейн поставили питання про основи фізики, то 
австрійський математик Готлоб Фреге в кінці XIX ст. поставив питання про основи 
математики і запропонував логіку в якості такої основи. 

В 1910-1913 роках вийшла в світ книга “Principia Mathematica” Бертрана Рассела та 
Альфреда Уайтхеда, і новітні дослідження в області логіки і аналізу дійсності, 
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підготовлені Готлобом Фреге, Джузеппе Пеано, Девідом Гілбертом та ін. здобули 
міжнародне визнання і стали четвертим елементом наукового світорозуміння. 

Отже, методологія і емпіризм Ернста Маха, формальна логіка і аксіоматика, 
конвенціоналізм Анрі Пуанкаре, новітні досягнення фізики сформували нове наукове 
світорозуміння Віденського гуртка. Новим стало також те, що гурток 1907 року, виник та 
існував як об’єднання спеціалістів в різних сферах знання; ідеї обговорювалися 
колективно в ході міждисциплінарних дискусій. Цей колективний та міждисциплінарний 
характер  досліджень став відмінною рисою і Віденського гуртка Моріца Шліка. 

Таким чином, як стверджує Олеся Назарова, вже до 1914 року, у лідерів 
протогуртка Філіпа Франка, Ганса Гана, Отто Нейрата та Ріхарда фон Мізеса 
сформувалась емпіристська, антиметафізична позиція, і вони змогли сформулювати 
основні ідеї нового світорозуміння: 

1. Революція в природознавстві показала, що наука потребує надійного – 
емпіричного – фундаменту. 

2. Сучасна філософія – метафізика – повинна бути відкинута. 
3. Наука сама повинна знайти засоби для обґрунтування свої достовірності. 

Завдання фізики – допомогти їй в цьому. 
4. Засобом подолання кризи є логіка і безпосередній досвід. 
Тобто ці ідеї були сформульовані, віденцями ще до знайомства з “Логіко-

філософським трактатом”. Це й дозволило говорити Олесі Назаровій, про те, що: 
““Трактат” Витгенштайна не став для Віденського гуртка ні головним чи програмним 
текстом, ні тим більше “Біблією”. До моменту знайомства з “Трактатом” концепція 
наукового світорозуміння була вже практично сформульована, вже існував начерк 
“Логічної побудови світу” – (праця Рудольфа Карнапа, яку читали й обговорювали у 
Віденському гуртку, так само як і “Логіко-філософський трактат” Людвіга Вітгенштайна 
– Шушкевич Є.), тобто була реалізована в загальних рисах програма Маха – Рассела. 
Афоризми “Трактату” були обтяженими неприйнятними для членів гуртка метафізикою і 
містикою. Можна, мабуть, говорити лише про те, що члени шліківського гуртка знайшли 
в ньому яскраве і різке вираження деяких власних ідей або ж “інтуїтивні осяяння”, які 
були перепрацьовані для цілей власної наукової концепції…” [9, с. 38]. Це є цікавою 
думкою, і вона швидше підтверджує те, що в багатьох джерелах зв'язок Людвіга 
Вітгенштайна з Віденським гуртком перебільшується, і також підтверджує думку про те, 
що для членів Віденського гуртка була обтяжливою метафізика та містика в “Логіко-
філософському трактаті”. І це підтверджує те, що стосовно статусу метафізики погляди 
представників Віденського гуртка і Людвіга Вітгенштайна були відмінними. 

Висновки: 
Таким чином, ми можемо побачити, що в ряді питань погляди Людвіга 

Вітгенштайна та представників Віденського гуртка є схожими, наприклад, в тому що 
межі мови (мислення) і світу, співпадають, що є лише один світ, світ фактів і подій, які 
описуються різноманітними природничими науками, в тому що речення – картина світу, 
так як має зі світом одну і ту ж логічну форму, тому що якби світ був нелогічним, його не 
можна було б представити в формі речення. Проте представники Віденського гуртка 
надавали значення лише науковому знанню і обмежували роль і значення метафізики, 
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відмовляли їй в можливості дати якесь цінне знання. В цьому їхні погляди з поглядами 
Людвіга Вітгенштайна, який навпаки, надавав важливішого значення метафізиці 
розходяться.  
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НАСКІЛЬКИ СУЧАСНОЮ Є  СУЧАСНА НАУКА ПРО МИСЛЕННЯ? 

 
У зв`язку з актуалізацією та популяризацією проблем, пов`язаних з науковими 

дослідженнями штучного інтелекту, вдосконалення людських мисленнєвих 
властивостей, а також збільшення психологічних девіацій, в роботі розглядаються 
сучасні погляди вчених на сутність процесів мислення. Розкрита філософська сутність 
основних сучасних підходів до проблем мислення та проведений компаративний аналіз, 
на основі якого встановлена спорідненість їх із концепцією  Рене Декарта.  

В той же час, в контексті класичної філософської традиції розкриті недоліки та 
помилки формально-логічного підходу до вирішення проблем мислення. Проаналізовано 
становлення вчень про мислення післякартезіанського періоду по лінії Спіноза-Фіхте-
Гегель-Феєрбах-Маркс, в рамках якої розвиваєтьс ідея мислення як вийнятково 
соціальної функції, як результату діяльності людини в процесі відношення Людина-
Природа. Тому рекомендується шукати сутність мислення в тому матеріалістичному 
тілі суспільного організму, за допомогою якого людина пристосовує природу під свої 
потреби, тобто в засобах виробництва, взятих в процесі їх використання. І через дане 
розуміння сформовані рекомендації по реалізації тих запитів, що ставить людство в 
контексті проблем мислення. 

Ключові слова: мислення, наука, штучний інтелект, психо-фізична проблема, 
діяльність, людина.  

 
Пономаренко В.В. Насколько современна современная наука о мышлении. В 

связи с актуализацией и популяризацией проблем, связанных с научными исследованиями 
искусственного интеллекта, совершенствования человеческих мыслительных свойств, а 
также увеличения психологических девиаций, в работе рассматриваются современные 
взгляды ученых на сущность процессов мышления. Раскрыта философская сущность 
основных современных подходов к проблемам мышления и проведен компаративный 
анализ, на основе которого установлена родство их с концепцией Рене Декарта. 

В то же время, в контексте классической философской традиции раскрыты 
недостатки и ошибки формально-логического подхода к решению проблем мышления. 
Проанализированы становления учений о мышлении послекартезианского периода по 
линии Спиноза-Фихте-Гегель-Фейербах-Маркс, в рамках которой развивается идея 
мышления как исключительно социальной функции, как результата деятельности 
человека в процессе отношение Человек-Природа. Поэтому рекомендуется искать 
сущность мышления в том материалистическом теле общественного организма, с 
помощью которого человек приспосабливает природу под свои нужды, то есть в 
средствах производства, взятых в процессе их использования. И через это понимание 
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сформированы рекомендации по реализации тех запросов, которые ставит 
человечество в контексте проблем мышления. 

Ключевые слова: мышление, наука, искусственный интеллект, психо-физическая 
проблема, деятельность, человек. 

 
Ponomarenko V. How modern is the modern science of thinking. In connection with 

the actualization and popularization of the problems associated with scientific research of 
artificial intelligence, the improvement of human mental properties, as well as the increase in 
psychological deviations, the work examines the modern views of scientists on the essence of 
thinking processes. The philosophical essence of the main modern approaches to the problems 
of thinking is revealed and a comparative analysis is carried out, on the basis of which their 
relationship with the concept of Rene Descartes is established. 

At the same time, in the context of the classical philosophical tradition, the shortcomings 
and errors of the formal-logical approach to solving the problems of thinking are revealed. The 
author analyzes the formation of doctrines about thinking of the post-Cartesian period along 
the line of Spinoza-Fichte-Hegel-Feuerbach-Marx, within the framework of which the idea of 
thinking as an exclusively social function, as a result of human activity in the process of the 
Man-Nature relationship, develops. Therefore, it is recommended to look for the essence of 
thinking in that materialistic body of the social organism, with the help of which a person 
adapts nature to his needs, that is, in the means of production taken in the process of using 
them. And through this understanding, recommendations were formed for the implementation of 
those requests that humanity poses in the context of thinking problems. 

Key words: thinking, science, artificial intelligence, psycho-physical problem, activity, 
man. 

 
Постановка проблеми. Все частіше наші погляди прикуті до наукових питань, 

пов’язаний з такою людською властивістю, як мислення. Наприклад, із старінням 
людства поступово збільшується кількість захворювань пов’язаних з порушеннями 
мисленнєвої діяльності, на кшталт хвороби Альцгеймера. Для лікування цих 
захворювань, треба розуміти принаймні сутність мислення.  

З іншої сторони, не менше важливим є сутність мисленевих процесів для 
футурологічних розмірковувань щодо штучного інтелекту, щодо позаземних форм життя, 
чи продовження життя людини після її фізіологічної смерті. До цих питань в наш час 
прикута величезна увага: в цьому ракурсі знімають найпопулярніші фільми, з цих питань 
часто дискутують в засобах масової інформації, говорять на вулицях. Адже неможливо 
щось створювати, чи щось шукати, не розуміючи сутності самого явища.  

І тому, ми вважаємо, що саме в цих дослідженнях, могла б посісти чільне 
практичне місце філософія, я наука, що досліджувала проблеми мислення на протязі 
більше ніж двох з половиною тисяч років. І пройшовши такий нелегкий тернистий шлях, 
класична філософська думка змогла розібратися в сутності мисленевої діяльності. Більш 
того, ці теоретичні досягнення навіть були перевірені практично в сфері «виробництва» 
людей - педагогіці. Згадати хоча б вихованців А.С. Макаренка, чи випускників Загорської 
школи-інтернату.  
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Ступінь наукової розробки проблеми. Щоправда, сучасні філософські напрямки 
відмежовуються від цієї традиції. Вони намагаються дати свої «оригінальні» пояснення 
сутності людини, а з нею і мислення, але, на жаль, не можуть сформувати чіткої позиції в 
цьому питанні.  

Так, екзистенціальна філософія, хоча вона і претендує на знання людської «душі», 
зазвичай розмито описує одиничні прояви цих людських властивостей у новелах та 
творах ессеїстичного характеру. Постмодерна традиція, заглиблюється в ці поняття в 
більшості випадків з позиції деконструкції, доводячи індивіда до ще вужчого поняття 
«дивід», у якого вже навіть не виникає думка про «економію мислення», оскільки у 
«дивідів» мислення відсутнє як таке. «Сучасні» релігійні концепції теж навряд чи нас 
можуть задовольнити в цьому питанні.  

Постпозитивізм розглядає мислення з точки зору накопичення і систематизації 
інформації. Хоча ще Геракліт розмежовував поняття «мислення» і «знання», 
стверджуючи, що багато знання розуму не навчає. Та й взагалі місцями може скластися 
враження, що філософія науки давно відстала від тих науковців, які почали займатися 
філософською проблематикою, у зв’язку з безпосередньо поставленими перед ними 
задачами.  

Адже, як ми зазначали, проблеми мислення в контексті сучасного глобального 
світу, комп’ютеризації та роботизації виявляються одними з ключових питань саме для 
сучасної науки. Свідченням цього можуть бути величезні гранти, які видаються на 
розробку проблем, дотичних до цієї проблематики. Так, наприклад, Human Brain Project 
на чолі з Генрі Маркамом з федеральної політехнічної школи в Лозанні отримав більше 
мільярда доларів фінансування від Єврокомісії для моделювання людського мозку, щоб 
мати можливості лікувати психічні розлади [6]. 3 млрд було виділено на проект Human 
Genome Project – в якому анатомічні карти мозгу складаються нейрон за нейроном.  В 
проект Human Connectome Project, в якому зв’язки між різними частинами мозку 
відтворюються по сканах, в 2010 році було вкладено 30 млн. доларів. Ілон Маск створив 
цілий підрозділ Neuralink для дослідження мозку людини, щоб в перспективі об’єднати 
його зі «штучним інтелектом». [9] 

Основна частина. Працювати над цими проблемами мусять вчені з різних галузей 
знань: математики, фізики, хіміки, біологи тощо. Дуже часто їх «хобі» переростає в цілі 
філософські концепції.  

Так одним із таких “філософів” від науки є відомий американський фізик 
японського походження Мічіо Кайку, який опублікував свої розмірковування у книзі під 
назвою «Майбутнє розуму» [6]. Вся доволі об’ємна робота пов’язана з різними аспектами 
мислення, свідомості, ідеального, в якій вчений виклав не тільки свої думки, а і сучасні 
йому наукові уявлення провідних дослідників. Як зазначає сам науковець, це питання 
цікавило його все його життя, більш того він вважає що «позиція фізика надає 
додаткових переваг, допомагає збагатити наші знання і представити свіжий погляд на 
самий відомий і в той же час найзагатковіший обєкт у Всесвіті: наш розум». [6] Чи дійсно 
воно так, ми й спробуємо розібратися.  

В першу чергу, в своїй роботі автор намагається розібратися в сутності ідеального. 
Він намагається це зробити за допомогою емпіричної методології. Кайку «зібрав існуючі 
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в області неврології і біології описи свідомості і намагався сформувати власне 
визначення». Причому фізик намагається узагальнити їх формально-логічно, тобто 
визначити абстрактні риси, що відповідали би всім визначенням. Але ж не факт, що хоча 
би одне з них буде відповідати суті справи. Тому і визначення вийшло доволі розмитим. 
«Свідомість є процес створення моделі світу з використанням множини зворотних 
зв’язків за різними параметрами (такими, наприклад, як температура, положення в 
просторі, часі, ставлення до оточуючих) з ціллю досягнення певних цілей (наприклад, 
пошуку пари, їжі, схованки)». [6]  

Зрозуміло, що під таке визначення підпадає не тільки весь тваринний світ, а й 
навіть, місцями, флора і фауна. А от люди, які в наш час дуже часто живуть, як кажуть 
«сьогоднішнім днем», не думаючи не тільки про далеке майбутнє, а навіть про завтра, 
навряд чи можуть підпасти під це визначення. Проте, на це фізик не звертає уваги. Як 
справжній науковець, він все, що підпадає під його визначення, ретельно систематизує, 
розділяє на свідомість на рівні, і до найвищого, третього рівня, відносить людину. І хоча 
Кайку наголошує на оригінальності своєї концепції, насправді ж вона є новою хіба що 
для фізиків. В філософії вона майже ідентична поглядам на ці питання філософа XVII 
століття Рене Декарта. По суті, американський вчений навіть не бачить відмінностей між 
мисленням та рефлексами, ототожнюючи їх за допомогою свого визначення, а відтак, 
намагається знайти в тілі людини «місцезнаходження” мислення, і як цей орган, а 
відповідно і мислення, можна контролювати. На кшталт «шишкоподібної залози»  
видатного француза.  

Проте на відміну від  Декарта, Кайку сумнівів не має, і зосереджує свою увагу на 
тому органі, де не тільки на його, а й на думку більшості сучасних науковців, мислення 
існує – це мозок. Тому, доволі значну частину книги він описує сучасні засоби, за 
допомогою яких цей орган досліджується. Це і МРТ, ЕЕГ, ПЕТ, ТЕС, МЕГ.  

На основі різноманітних сканувань мозку усіма цими приладами вчені вже 
виявили, що це лише нам здається, що мозок мислить як єдине ціле, насправді ж все не 
так просто. Кайку стверджує, що мозок, з його частинами є корпорацією, на чолі якої 
стоїть ліва півкуля, яку фізик називає «гендиректором». «Гендиректор» все вирішує, і 
навіть коли інша половина мозку хоче прояснити якісь неприємні речі нам, що ми 
насправді не особистість, не «Я», «гендиректор» починає придумувати всілякі 
нісенітниці, щоб людині здавалося, що в неї в голові на справді не працює корпоративна 
команда, а є єдине «Я». Поки що не відомо, до чого призведуть ці «результати» 
досліджень, але на даному етапі ними легко не так пояснити, як виправдати більшість 
психічних проблем людства. 

Інші ідеї цієї книги теж спираються на фізіологічне розділення мозку на частини, і 
виділення найважливіших його частин для мислення, пам’яті, свідомості. Серед них 
провідне місце займає гіппокамп, який треба розвивати, досліджувати і, можливо, 
спочатку стимулювати, а потім взагалі можна буде заміняти, як деталь, певною 
мікросхемою, а в перспективі і весь мозок, коли вчені нарешті детально все вивчать. [6] 

Можна було б дорікнути, що насправді, кожен із сучасних приладів, за допомогою 
яких проводилися дослідження, має свої недоліки, і вони дають доволі поверхові дані, як 
визнає і сам Кайку, а тому не можна робити таких однозначних висновків. Для більш 
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точних даних треба або мати безпосередній доступ до мозку, або вживлювати в мозок 
електроди та інші сторонні речі. На такі заходи навряд чи можуть погодитися піддослідні 
в здоровому глузді. В той же час без такого “включеного спостереження” ці досліди 
втрачають свою значимість.  

З іншої сторони навіть ті досягнення, які зазначає Койку, отримані в основному по 
суб’єктивних даних самих піддослідних. Тобто вони розповідали, які сни бачили, чи те, 
про що вони думають зараз, знаходячись під дією одного з вищеназваних апаратів, і на 
основі таких показників були зроблені висновки. А дуже часто, взагалі,  висновки щодо 
людського мислення робилися в процесі дослідження тварин. Ми можемо лише 
припустити, що, якби робилися висновки на основі подібного фактичного матеріалу в 
фізиці – науці, в якій є спеціалістом Кайку, він би скоріш за все поставився б до них 
цілком скептично. Але оскільки це сфера філософії, то вчений вважає, що можна 
говорити і робити висновки більш вільно. До того ж слід зазначити, що й висновки ці не 
нові, до аналогічного висновку, прийшов, проте більш виважено розмірковуючи, той же 
Декарт. Він звичайно не писав про заміну мозку мікросхемами і не уявляв людину, як 
комп’ютер, проте він більш локанічно і чітко констатував: «людина є машиною» [2].  

Можна звичайно спробувати виправдати видатного фізика тим, що його книга 
написана більше для широкого загалу, і що навряд можна сприймати це дослідження 
всерйоз, оскільки багато гіпотез взагалі спираються на популярні голлівудські фільми 
фантастичного жанру, на кшталт «Аватар», «Сурогати», «Зоряний шлях», «Матриця», 
«Згадати все» тощо.  

Проте насправді, це позиція, як ми вже зазначали, не тільки фізика Койку, а є 
втіленням дуже поширеної в природничих науках тенденції дослідження людського 
мислення, на яку виділяються величезні гроші в наш час. Так, наприклад, на тих же 
принципах розвивають свої погляди, проте вже використовуючи наукоподібні терміни, 
зрозумілі лише для вузького кола читачів, російські дослідники Велихов Е.П., Котов 
А.А., Лекторский В.А., Велічковский Б.М. Вони також згадують про гіпокамп та його 
роль в мисленні. Також описують сучасні технічні засоби дослідження мозку, 
місцезнаходження свідомості, мислення. Адже вважають, що «нейрофізіологічна лінія, 
безумовно, є домінуючою в сучасних дослідженнях. Ніколи раніше в історії вивчення 
свідомості – до і після Декарта – анатомія і фізіологія мозку не посідали в ній такого 
важливого місця» [1]. І як і Кайку, приходять до все тієї ж ідеї прославленого француза 
— що людина є машиноюю «Яку б основу не мала свідомість – нейромережеві взаємодії, 
відношення ідеальних сутностей в сфері семантики або квантові процеси, її можна 
уявити як когнітивну архітектуру – механізм обробки даних» [1], – тобто комп’ютер з 
усіма його складовими.  

Така тенденція в сучасній науці відбувається виявилася панівною не тому, що 
Декарт був єдиним авторитетом в цьому питанні. Зовсім ні. На Декарті дослідження 
проблеми мислення, свідомості не закінчувалось аж ніяк. Декарт лише постав це питання 
у вигляді психофізичної проблеми, проблеми відношення душі й тіла, і як наслідок, 
змушений був висунути концепцію концепцію, згідно якої існує орган, який відповідає за 
єдність цих двох несумісних, на його думку, сутностей – «шишкоподібна залозою». З 
іншої сторони ця ж логіка привела його до висновку, що людина є машиною, а отже, ми 
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лише вдосконалюємо ті навички, які є у тварин, тобто мислення є удосконаленим 
рефлексом. За такою логікою мислив в свій час відомий фізіолог І.П. Павлов. Так само 
вирішує ці питання, зазвичай, доповнюючи певними оригінальними деталями і 
термінами це питання, сучасна наука.  

Так, наприклад, деякі дослідники, на відміну від Кайку, опосередковано виводять 
мислення зі шлунку, оскільки шлункові бактерії, на їх думку, є тими найважливішими 
організмами, які найактивніше впливають на розвиток мозку людини [7]. Інший 
видатний дослідник сучасності Річард Докінз бачить причини розуму в «егоїстичному 
гені» [3]. Але постановка питання залишається тою ж, – всі вони шукають джерело 
мислення в біологічному тілі людини, і приходять до картезіанських висновків, 
розвинутих тією ж формальною логікою. І це при тому, що вже найближчі філософи 
після Декарта – Б. Спіноза, Й. Фіхте, Г. Гегель, Л. Фейєрбах, К. Маркс показали не тільки 
помилковість даної позиції, а й позитивно вирішили проблему сутності мислення, тобто 
відкрили закономірності формування людської психіки.  

Результатом їх плідних досліджень стало розуміння, що намагатися пояснити 
мислення з «анатомічно-фізіологічних властивостей тіла мозку – така ж безглузда справа, 
як і намагання пояснити грошову форму продукту праці з фізико-хімічних особливостей 
золота» [5, 216]. Адже, як ї товарно-грошові відносини, мислення є цілком соціальним 
явищем. І сутність його реалізується тільки в процесі відносин «Людина-Природа», який 
опосередковується предметами по пристосуванню природи під потреби людини – 
знаряддями праці, в процесі самої праці. Не даремно К. Маркс дійшов до висновку, що 
розвиток виробництва є відкритою книгою з психології. Щоправда і вона може бути 
зрозуміла лише в процесі. Адже «людина існує як людина, як суб’єкт діяльності, що 
направлена на оточуючий світ і на самого себе, з того і до того часу, поки вона активно 
виробляє своє реальне життя в формах, що створені нею самою, її власною працею». [5, 
с. 218-219] І тільки з такої логічної позиції і можливо подолати дуалізм Р. Декарта та 
зрозуміти цілісність тілесності і мислення людини, як процесу і результату цієї 
діяльності.  

Висновки. На нашу думку, тільки так можна подолати ті психологічні хвороби, 
які виникають в процесі людського життя. Тільки так можна формувати людське 
мислення, як справжній «штучний інтелект», оскільки природнього в сенсі біологічного в 
ньому нічого немає.  

Більш того, тільки через розуміння мислення як діяльнісного відношення людини 
до людини, і стають зрозумілими соціальні причини дослідження мислення в сучасному 
науковому ключі. Оскільки людина як ансамбль суспільних відносин, а для нашого часу, 
правильніше сказати – шум ринку, (деякі дійсно можуть сприймати цей шум – як кращу 
музику світу), стає придатком товарно-грошових відносин, що опредмечуються через 
касові апарати, комп’ютери, смартфони тощо. І саме за такої загальносуспільної 
практики, практики не перетворення природи для реалізації головної потреби людини – 
формування мислення, а практики гри в слова, що є по своїй суті схоластикою, і виникає, 
те, що зараз іменують мисленням. Тобто те, що є найспільнішою рисою тих учених, які є 
продуктом сучасних відносин. 
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І тому сучасні дослідження людського мислення насправді ведуться не для 
розкриття таємниць розуму, а для вдосконалення тієї функції, яку виконує сучасна 
людина – функції придатку до машини. Хоча схоластично вона і може називатися 
мисленням, свідомістю, душею. 
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КОНЪЮНКТУРА ПРИНУЖДЕННОГО ДОБРА 
ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР СОВРЕМЕННИКА 

 
В статье исследуются причины замены добра как такового «принуждённым 

добром». И представлены собственные средства «принуждённого добра»: реализация 
волей исключения добра, отказ от спасения, бытие смерти над нравственностью. 
Автор берёт за пример алгоритм поведенческой линии А.Печерского – организатора 
успешного восстания в лагере смерти «Собибор» и А.Эйхмана – офицера СС, 
заведующего «окончательным решением еврейского вопроса». Показаны разные 
последствия акта спасения человека в гибельные времена. 

Ключевые слова: добро, спасение, смерть, нравственность, подвиг, 
уничтожение, гибель, ответственность, свобода.    
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Облова Л.А. Кон'юнктура вимушеного добра. Ціннісний орієнтир сучасника. У 

статті досліджуються причини заміни добра як такого «набутим  добром». І 
представлені власні засоби «набутого добра»: реалізація волею виключення добра, 
відмова від спасіння, буття смерті над моральністю. Автор бере за приклад алгоритм 
поведінкової лінії О.Печерского - організатора успішного повстання в таборі смерті 
«Собібор» і А.Ейхмана - офіцера СС, завідувача «остаточним рішенням єврейського 
питання». Показано різні наслідки акту спасіння людини в згубні часи. 

Ключові слова: добро, спасіння, смерть, моральність, подвиг, знищення, загибель, 
відповідальність, свобода. 

 
Oblova L. Conjuncture of forced good. The value of the contemporary. The article 

investigates the reasons for replacing good as such with "acquired good". And presented their 
own means of "acquired good": the realization of the will of the exclusion of good, the refusal 
of salvation, the existence of death over morality. The author takes as an example the algorithm 
of the behavioral line of O. Pechersky - the organizer of the successful uprising in the death 
camp "Sobibor" and A. Eichmann - an SS officer, head of the "final solution of the Jewish 
question." Various consequences of the act of human salvation in pernicious times are shown. 

Key words: good, salvation, death, morality, feat, destruction, death, responsibility, 
freedom. 

 
Сегодня человек вынуждает себя на добродетель не потому, что добро для свого 

существования неизбежно требует усилий, а потому что занимает положение существа 
освобождённого от нравственного предела. Способного осуществлять понимание 
происходящего без морального компонента. Это существо, не бежавшее за пределы 
последнего ограничения, а отпущенное «нашим временем», в связи с лишением добра 
безусловности господства. При этом вышло так, что современник, попав в произвол, не 
избавился от неизбежности «гнёта». Остался обременённым неутолимостью «лучшего» 
(степенью превосходства).  

Проще говоря, буквально воспринимая положение отсутствия добра, современник 
ограничивается имуществом. Так «обретенное добро» или «достигнутое добро» стало 
ценностным ориентиром – незыблемой ценностью и напрочь исключило собственно 
добро.  

Проблема предпочтения «хлеба и зрелищ» свободе на сегодняшний день является 
из разряда пережитых и беспрепятственно отвергнутых. Желание человека вручить свою 
свободу другому – обуздано. Так сказать, обойдётся великий спаситель без спасения. Из 
«труднодоступного» выделяется потребность быть всё ещё разумным существом, но 
существовать не иначе как в придуманном мире. Но не так как гоблин живёт в фэнтези, а 
реализовывая себя нарочно – исключительной волей «исключения добра». Или, что, то 
же самое, силой «прозрачности зла». Или его банальности.  

Сегодня настолько невозможно различить фальшивого спасителя и настоящего, 
что ничего не остаётся, как не морочиться необходимостью спасителя и его миссии 
вообще. Спасение никому не нужно. Пусть могущий спасти сам себя спасает. 
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Именно повальный отказ от спасителя объясняется напрасностью спасения. Его 
ненужностью и невыгодностью. Человек руководствуется не столько мотивом 
избавиться от смерти собственными силами, сколько тягой пропасть.  

Если вспомнить случай А.Печерского – организатора успешного восстания в 
лагере смерти «Собибор» [2], то бросается в глаза «невознаграждённость» его подвига. 
Можно сказать, судьбоносная расплата за проявленное геройство. И то, что Печерского 
не отметили никакими видными знаками отличия – малость, в сравнении с тем, что 
герою пришлось искупать вину кровью. А так же жить «невыездным» в стране, которая 
вместо поощрения устроила пропуск домой через проверочный суд. А благодать 
спасителя невиновных узников не видна.   

Но почему народу сегодня так хочется представить Печерского к награде? И не 
понятна его «ниспосланность»? Почему думается, что в мирное время, после 
совершенного в Собиборе поступка, он должен был жить не обычной, а исключительной 
жизнью? Что распоряжение случая жизни без «вознесения» – наказание? Ведь сам 
Печерский мог оказаться в стране, где его точно воспринимали бы как героя. И, 
безусловно, где бы ему отдавали должное в виде привилегий, внимания и заботы. 
Обеспечили бы особенной жизнью. Но он там не оказался. 

То, что человек, совершивший подвиг, оказывается в том месте, которое 
препятствует раскрутке его поступка – спасение. И само положение невозможности 
выйти в привилегированность показывает, что только свободный, он же скромный, в 
силе совершить подвиг и оставить содеянное в покое. Печерский – будучи истинно 
свободным существом, совершил побег не потому, что испытывал потребность быть 
приемлемым для тех, кто оказывал сопротивление особенным преступниками, а потому 
что понял, что оказался между смертью и нравственным действием. А им обоим никак не 
отказать. Сознание неуправляемости своими силами, как смерти, так и нравственного 
действия, дало силу нравственному действию быть над смертью. И в момент побега 
показало то, что не было бы видно без его проведения – нравственность может иметь 
власть над смертью.  

Так Печерский не выбрал нравственное действие в противовес смерти, от 
понимания выгоды бесконечности над конечностью, а поступил разумно в силу 
существования бессмертия своей души. Он самостоятельно, а не за компанию или ради 
самовосхваления оказал сопротивление особенным преступникам – палачам. И 
организовал побег, руководствуясь спасением. В его воспоминаниях читаем: «Из бесед 
со старыми лагерниками и из моих собственных наблюдений я составил себе общее 
представление о внутреннем устройстве лагерей. Узнал, где находится оружейный склад, 
гараж, где размещены офицеры. Но меня интересовало главное: что предпринять, чтобы 
спастись» [2, с. 54].  

Что интересно, дело не только в «выживших», а еще и в том, что у 
непревзойденного (совершенного) врага, появилось позорное место. Нацистам стало 
настолько стыдно, что Собибор попытались скрыть. Никто не должен был узнать, что 
они люди – уязвимые существа. А значить творящие не благое дело. 

Факт жизни Печерского без наград – свидетельство его неподдельной свободы. Он 
спаситель по душе – в благодати, и спасся именно в силу обезразличенности. Уберегая от 
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«любования» поступком, сама судьба показала, что у Печерского чувство собственной 
исключительности отсутствовало. Он как все нравственные существа сопротивлялся 
чудовищному миру. И как все мыслящие действовал ради длительности пространства 
иного образа жизни. И всё-таки Печерского надо было беречь. Угроза естественного 
желания толпы избавить героя от необходимого ограничения – «растрепать» всегда есть. 

В точности всё наоборот произошло в случае Эйхмана – офицера СС, сыгравшего 
ведущую роль в уничтожении еврейской нации. Человека, изображавшего спасение 
хороших людей от демонов. Только в случае с Эйхманом, речь не о том, что на место 
благодарности судьбы стала её превратность. Дело в том, что тут судьба вообще не 
замешана. Это проблема конкретного человека. Очередного существа, думающего, что 
владеет правом на спасение за счет бичевания других.  

Может показаться, что Эйхман тоже оказался между смертью и нравственным 
поступком. Он сам согласился с тем, что сопротивление приказам, даже если они 
преступные, было бесполезно. Все, что с ним случилось, по его мнению, было 
предопределено временем. Поэтому, чтобы самому не стать жертвой тех, кто ослушался 
Гитлера – был верным. В силу неизбежности гибели, в случае предательства фюрера, 
Эйхман действовал в соответствии с возложенными обязательствами. Якобы не из 
наживы, а спасаясь. В описанном Х.Арендт суде находим, то, что «он постоянно твердил 
и во время полицейского следствия, и в суде, он исполнял свой долг; он подчинялся не 
только приказам, он подчинялся закону. У Эйхмана было смутное подозрение, что это 
различие может стать важным, но ни защита, ни суд никогда с ним этого вопроса не 
обсуждали. Они обменивались затертыми монетами «вышестоящих приказов» и 
«государственных актов»; они вспоминали целую дискуссию по этому вопросу» 
развернувшуюся во время Нюрнбергского процесса, и создавалась иллюзия, что они 
судят по прецеденту, хотя по сути такого прецедента не было. 

Эйхман, обладавший весьма скромными мыслительными способностями, был 
последним, кто в этом суде мог оспорить эти понятия и выдвинуть свои собственные. А 
поскольку вдобавок к исполнению того, что он считал обязанностями законопослушного 
гражданина, он действовал в соответствии с приказами – он всегда тщательно ими 
прикрывался, – он запутался полностью и в конце договорился до того, что принялся 
упирать на ценности и недостатки слепого послушания, или, как он сам назвал его, 
«мертвого послушания» (Kadavergehorsam). 

Первым указанием на смутное представление Эйхмана о том, что за всем этим 
кроется нечто большее, чем вопрос о солдате, выполняющем заведомо преступные 
приказы, было его выступление во время полицейского расследования, когда он вдруг с 
большой горячностью заявил, что всю свою жизнь следовал моральным представлениям 
Канта, и в особенности кантианскому определению долга» [1, с. 27]. 

Апеллируя к тому, что его собственная смерть не остановила бы истории – не 
спасла бы евреев, легко принимается обывателем. И желание хотя бы быть честным – по-
кантиански ответственным – в мире, в который попал, так сказать, достойным и 
законопослушным гражданином в военное и кровожадное время – тоже отличная 
манипуляция. Но такое не примет думающий человек. С точки зрения Эйхмана, не 
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свободная воля, а диктат абсурдного времени, заставил его злодействовать. И 
безапелляционно исполнять приказы человека, в верности которому он поклялся.  

Таким образом, сам Эйхман назвал себя невиновным, на том основании, что не 
принимал решения уничтожать евреев. Он достойный исполнитель – безукоризненный 
транслятор решений вышестоящего. Так же, он пикировал тем, что нельзя списывать со 
счетов тот факт, что находился под давлением уничтожения. И, если ничего геройского в 
таком действии нет, но и вины за верность, как способ побега от смерти, тоже быть не 
должно. 

Но разве спасением руководствовался Эйхман? Не палачеством? Разве ему не 
прильнуло к душе «предопределённое временем»? А может суть не во времени, а в 
истории, которую создали определённые люди? Человек, который думает, что после 
смерти того, кому присягал, сразу освобождается от обязательств во время его жизни, 
полностью отменяет нравственный закон в себе. Действует всегда так, как действовал в 
испытании – по зверски, потому что совести не было. Поэтому, Эйхман когда оказался 
между смертью и безнравственным поступком, сразу сообразил, что как смерть, так и 
вседозволенность нельзя остановить. Но, тогда как у смерти есть недостаток власти – 
власть безнравственности превыше любого недостатка. 

Таким образом, уловка бесконтрольности безнравственного поступка увела 
Эйхмана от насильственной смерти. Но такая ставка не отменила её в принципе. Избежав 
убийства «убийством без убийства» в военное время, глава гестапо по еврейским делам, 
всё же столкнулся с ним в другой момент. Причем с изыском. То есть, не по велению 
рока, а в связи с тем, что лично обрёк себя на смерть. Оказавшись в заведомо 
бесчеловечном положении (обществе Гитлера, помноженного на себя), всецело 
согласился с происходящим и состоялся на службе «одного и того же», повторяющегося 
злодея. Всё-таки дал себя казнить. 

Ситуация Эйхмана кажется исключительной, оттого, что он, во избежание жертвы, 
принёс себя в жертву. Оказался замешанным в спасении. И не смотря на то, что только 
ради себя отдал себя полностью – нельзя не оглядываться на вынесенный (и 
исполненный) ему приговор. В действительности, предательство личности и действие 
под видом жертвы – обыкновенное дело. И только выглядит особенно. Как раз скидка 
Эйхмана на несносное время и показывает, что он думал – спасение как таковое 
возможно. От зависит таковое от него самого. А это укрепляет заурядность его участия в 
деле поддержания мира. Эйхман – порченый и только. 

А случай Печерского окутывается посредственностью по причине его «неотдачи» 
себя полностью другим. Не полной, а только «ситуативной» отдачи себя. И провокацией 
жертв, своим действием (известно, что в результате побега людей погибло больше, чем 
спаслось). Но Печерский предался спасению как мог – не совершенно, не растворяясь в 
нём. С точным пониманием его невозможности и безнадёжности, но единственности 
правильного решения освободиться от враждебного мира. Поэтому не ясно, почему 
совершая акцию спасения, а не спасение как таковое, он не погиб. То есть погиб не он. 
Думается, что именно верность личности как таковой, а не определённой, хоть и не 
избегает жертвы, а только ограждает от её грандиозности, не дала Печерскому, как 
зачинщику спасения, сдаться, пасть и быть подавленным.  
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Казнь Эйхмана больше приковывает внимание, чем крест Печерского. И люди, 
поневоле, чаще жалеют удавленного палача, чем невознаграждённого спасителя. 

Если не придавать значение напускному, тогда утверждается уникальность 
поступка Печерского. Его независимость от ряда причин и последствий, но 
сговоренность со всем миром. И «половинность», «прерывность» добродетели Эйхмана. 
Зависимость от попадания под чью-то волю «непревзойденного» специалиста. 

Итак, Печерский сделал то, что может сделать каждый, но совершают единицы – 
не отменил нравственный закон в обстоятельствах исключающих совесть. А Эйхман 
сделал то, что невозможно (запрещено) сделать человеку, поскольку он человек, но что 
встречается сплошь да рядом. Он легко стал бессовестным, увидев отсутствие совести. 

Сегодня нет в живых ни Эйхмана, ни Печерского. Но также мертв вопрос о 
сложности противостояния неотвратимости. Современник не волнуется по заслугам ли 
достаётся человеку то, что он стяжает. Вопрос о залоге нравственного порядка миру не 
идёт в счёт.  

Если раньше человек был пленён противостоянием неотвратимости, то теперь 
освобождён от идеи устроенности мира нравственным устоем. Когда-то человек мучился 
виной. Ведь, если другого человека обвинить в том, что на тебя обрушилась беда, тогда 
начинает свою работу упрёк. Происходит снятие ответственности. Так Эйхман 
восхваляя, обвинил фюрера. И все это ради того, чтобы скрыть свои истинные 
намерения. Если же обвинить в происходящем себя, тогда приходится исключить 
абсолютный случай (независимую от себя силу). А значит, совершить излишек 
ответственности – принести её в жертву и организовать бездарное действие. Поэтому и 
получается, что человек, который тонет в нападках и замечаниях не привлекателен 
(повреждён), но ещё «годен». А вот тот, кто во всём виноват – чудовище – не отвечает 
своим требованиям. Последний подлец.  

Поэтому философы снова и снова описывали мир разумных существ, которые 
сетуют на греховность не конкретного человека, а существующую саму по себе. И 
выстраивают отношения с учётом испорченности каждого живого существа. Понимая 
неизбежность неугомонной силы недостатка. При этом неослабно сопротивляясь 
слабости. 

Сегодняшняя расположенность понимать неустроенность мира нравственным 
устоем – не виток в развитии. И даже не упрёк предыдущему поколению в негодности 
веры и поступков. Современник не извлёк урока о злодействе, которое возникает из 
допуска и удержания мысли об объективной заданности мира. Как и раньше надеется, 
что позитивная сторона вещей само собой возьмёт верх.  

Современник без осознания нравственной капитуляции освоился в мысли о 
неустроенности мира. Поэтому руководим своей беспомощностью. Любую неудачу, как 
и удачу, сводит к ней. Привык к тому, что не вызывает привыкания и не содрогается от 
неумолимой тряски. Поэтому может жить и действовать в мире без подлинного добра. 

При этом, возможность жизни в мире без подлинного добра, не сродни попытки 
Эйхмана выкрутиться из серьезных «неприятностей». На сегодняшний день 
неприятности (дурное ограничение) – это единственно устраиваемая реальность. Даже 
родная. И потому только существующая. Современный человек не будет впадать в 
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отмену онтологического запрета ради спасения жизни – дурно бежать от дурного. Он 
просто не станет избегать гибели.  

Сегодня никто не виноват, так как всё существует без сложности существования 
последствий (без право-судия или судящего сознания). Без соответствия вообще. 
Последствия, элементарно, не вызываются, потому что нет действия. Остались 
«поделки», «выделки», «отделки», «сделки», «переделки». Что-то связанное не с 
действием, а с осиленным. И, результативно, нет нужды контролировать действия. 
Счастье в том, что голос морального закона больше не тревожит, а содеянное заранее 
отменено. Силы нет и спасибо.  

Современник испытывает то, что с ним случается «обыскусствленно». Просто 
перешагивает, думая, что это и есть действие. На его долю ничего не выпадает – ни 
счастье, ни несчастье. И всё потому, что между ними нет разницы. Точнее говоря, у 
человека нет силы судьбы – ни полотна для разворота «здесь и сейчас» достоинства, ни 
ударов, для осознания несовершенства. Поэтому, не то чтобы не удивляет поступок по 
совести, даже случающееся нарушение не потрясает. Человек не страдает даже в 
исключительном случае. Не только не отвечает за грехи (неважно, свои или чужие), но 
ещё и не внимает сознание порочности. Происходящее исчерпывается без переживаний – 
безучастно истекает. 

Таким образом, если ситуация Эйхмана как раз доказывает невозможность 
половинной добродетели – он всё же понёс наказание, то современник бесстрашием 
должных последствий доказывает, что единственно возможный способ существования 
добродетели – «бытие наполовину». Поэтому разрешает себе действовать без оглядки на 
ответственность. В силу гаранта её несостоятельности. Только не быть 
безответственным, а понимать, что итак ничего не сделается.   

Усвоив то, что все эффекты самореализации вытянуты из навсегда исчезнувшего и 
туда же будут отправлены, человек активируется на действие не с заниженной оценкой 
или зависимостью самовосхваления, а стойким чувством напраслины. Забыв о чувстве, 
пространстве формирования смысла. Поэтому он не совестливый исполнитель, а 
«незапускающееся существо».  

Таким образом, современность отличается остановкой на безответственности и 
представляет человека, который не в силе ни рискнуть, ни заблудиться, ни пойти на 
исключительное. Это существо, всецело захваченное разбросом «Я». Соответственно, 
вера в то, что происходящее есть таким, каким его творит человек, уступила место 
уверенности в том, что испорченное происходящее – несовершенный мир – не может 
содержать не иначе как пропадающего человека. Он плох, потому что так обстоят дела и 
нет смысла требовать избавления от греха.  
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АНАЛІТИКА ЦІННОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СПІВПРАЦІ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

У БЕЗПЕКОВОМУ І ОБОРОННОМУ ПРОСТОРІ 
 

Дана стаття присвячена проблемі визначення сутності безпеки, а особливо - 
національної безпеки, її трактування, висвітлення основних ознак, структури та 
чинників, яка на сучасному етапі стала справді важливим питанням теорії 
безпекознавства нового тисячоліття. Аналізуються основні концепції сучасного 
розуміння національної безпеки. На основі останніх досліджень і публікацій розглянуто 
сучасні підходи до визначення поняття «національна безпека». Зроблено структурно-
функціональний аналіз системи забезпечення національної безпеки України, яка була б 
адекватною протидією загрозам життєво важливим національним інтересам. 

Проаналізовано співпрацю Збройних Сил України в період 1991-2020 рр. з НАТО, 
ОБСЄ та ЄС у військовій, військово-політичній, військово-технічній і верифікаційній 
сфері. Наведено основні етапи розвитку і реформування української армії. Показано 
участь підрозділів ЗСУ у миротворчих місіях та міжнародних операціях з підтримки 
миру і безпеки під егідою ООН, НАТО, ОБСЄ, ЄС. Перераховані всі військові навчання 
НАТО, які проводились на материковій частині та в прибережних водах України. 
Виділено основну відмінність між ЗСУ та НАТО, як чинник, який необхідно змінити 
відповідно до прийнятих стандартів Альянсу, йдеться про оперативну спроможність і 
взаємосумісність. Визначені наявні загрози і небезпеки з боку Російської Федерації у 
відношенні незалежної України на даний момент. Запропоновано практичні кроки для 
посилення національної і військової безпеки держави. 

Ключові слова: національна безпека, безпека, теорія безпекознавства, 
Міністерство оборони України, Збройні Сили України, НАТО, військова співпраця, 
аксіологічна аналітика, національні цінності, національні інтереси. 

 
Левик Б., Кривизюк Л. Аналитика ценности общественно-политических 

процессов на примере международного военного сотрудничества вооруженных сил 
Украины в сфере безопасности и оборонном пространстве. Данная статья посвящена 
проблеме определения сущности безопасности, а особенно - национальной безопасности, 
вариантам ее трактования,  освещение основных признаков, структуры и факторов, 
которые  на современном этапе стали действительно важным вопросом теории 
обороноспособности и безопасности нового тысячелетия. Анализируются основные 
концепции современного понимания национальной безопасности. На основе последних 
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исследований и публикаций рассмотрены современные подходы к определению понятия 
«национальная безопасность». Сделано структурно-функциональный анализ системы 
обеспечения национальной безопасности Украины, которая была бы адекватной 
противодействием угрозам жизненно важным национальным интересам. 

Проанализированы сотрудничество Вооруженных Сил Украины в период 1991-
2020 гг. С НАТО, ОБСЕ и ЕС в военной, военно-политической, военно-технической и 
Верификационные сфере. Приведены основные этапы развития и реформирования 
украинской армии. Показано участие подразделений ВСУ в миротворческих миссиях и 
международных операциях по поддержанию мира и безопасности под эгидой ООН, 
НАТО, ОБСЕ, ЕС. Перечислены все военные учения НАТО, которые проводились на 
материковой части и в прибрежных водах Украины. Выделено основное отличие между 
ВСУ и НАТО -  фактор, который необходимо изменить в соответствии с принятыми 
стандартами Альянса, речь идет о оперативной способности и совместимости. 
Определены имеющиеся угрозы и опасности со стороны Российской Федерации в 
отношении независимой Украины на данный момент. Предложены практические шаги 
для усиления национальной и военной безопасности государства. 

Ключевые слова: национальная безопасность, безопасность, теория 
безопасности, Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, НАТО, 
военное сотрудничество, аксиологическая аналитика, национальные ценности, 
национальные интересы. 

 
Levyk B., Kryvyzyuk L. Analysis of the value of socio-political processes on the 

example of international military cooperation of the Armed Forces of Ukraine in security 
and defense space. This article is devoted to the problem of defining the essence of security, 
and especially – of national security, its interpretation, coverage of the main features, structure 
and factors, which has become a really important issue at the present stage in security theory of 
the new millennium. The basic concepts of contemporary understanding of national security 
have been analyzed. Contemporary approaches to the definition of “national security” have 
been considered on the basis of recent studies and publications. A structural and functional 
analysis of the national security system of Ukraine, which would be an adequate counteraction 
to threats to vital national interests, has been conducted. 

The cooperation of the Armed Forces of Ukraine with NATO, OSCE and the EU in the 
military, military-political, military-technical and verification spheres in the period 1991-2020 
has been analyzed. The main stages of development and reform of the Ukrainian army have 
been shown. The participation of units of the Armed Forces of Ukraine in peacekeeping 
missions and international peacekeeping and security operations under the auspices of the UN, 
NATO, OSCE, and the EU has been shown. All NATO military exercises conducted on the 
mainland and in the coastal waters of Ukraine are listed. The main difference between the 
Armed Forces of Ukraine and NATO, which is a factor that should be changed in accordance 
with the adopted standards of the Alliance, is operational capability and interoperability. The 
existing threats and dangers from the Russian Federation in relation to independent Ukraine 
for the present have been identified. Practical steps to strengthen the national and military 
security of the state have been proposed. 
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Актуальність проблеми.  Феномен безпеки іманентно, апріорі, належить до вічно 

актуальних питань, що споконвіків турбували людську думку. Вкрай гостру актуальність 
даний феномен резонує за умов факту небезпеки, яка руйнує основи особистого,  
суспільного і державного буття. Безпека і небезпека імплікаційно резонують контекстну 
проблематику національних інтересів, цінностей, пріоритетів, стимулів та мотивацій 
буття як такого. Безпека як філософська категорія передбачає факт захисту буття нації, 
людства, особи, родини. Захист їхньої  іманентної сутності, умов існування та життя 
загалом. Саме крізь призму категорії буття є сенс осмислення істинних цінностей та 
інтересів. 

На аксіологічну парадигму актуалізації стрижневих концептів розуміння поняття 
«національна безпека» впливають історичний і політичний досвід тих чи інших 
державних утворень, характер політичних режимів і геополітичних обставин, 
особливості міжнародної ситуації в конкретний історичний період, цілі зовнішньої і 
військової політики та інші фактори. 

Український вектор актуалізації проблеми засвідчує, що ще вітчизняні гуманісти 
кінця XVI – поч. XVII ст. усвідомлювали необхідність створення власної держави, яка б 
політичними, дипломатичними, культурними, врешті військовими засобами відстоювала 
життя і свободу українського народу. Сьогоденні геополітичні реалії України (втрата 
території Криму, військовий конфлікт на східних територіях держави, суб’єктивний 
досвід частини громадян щодо втрати майна, роботи і безпеки…) зайвий раз прямо і 
побічно актуалізують проблематику національної безпеки  (а особливо її військову 
складову) в українському і міжнародному  контенті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з кращих українських 
досліджень у проблематиці міжнародної безпеки слід назвати колективну монографію 
Національного інституту проблем міжнародної безпеки «Україна в системі міжнародної 
безпеки», 2009 р.. Серед українських істориків проблематикою військової співпраці ЗСУ 
займались Венгер В., Калагін Ю., Недзельський Ю.О., Палій О.А., Пошедін О.І., Речич 
С.Л., Храбан І.А. та багато інших. 

Постійно в полі зору військова співпраця ЗСУ знаходиться на сторінках науково-
теоретичного і науково-практичного журналу МОУ «Наука і оборона», перший номер 
якого вийшов 1994 р.. Сюди слід віднести наукове видання «Науково-технічний збірник» 
Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, який виходить з 
2009 р. на трьох мовах. 

Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми, яким присвячена 
стаття. Основним недоліком проаналізованих робіт є їх фактажний, констатуючий 
характер наявної співпраці у військовій сфері. Однак, на думку авторів слід перейти до 
науково-практичного використання і колективного напрацювання практичних 
пропозицій для Президента України, Ради національної безпеки і оборони (РНБО), 
Міністерства закордонних справ (МЗС), Міністерства оборони (МОУ) і Генерального 
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штабу Збройних Сил України (ГШ ЗСУ). Критична кількість напрацьованих варіантів 
зміцнення національної безпеки нашої держави повинна перейти в практичну площину 
застосування. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Основною метою даної статті 
– запропонувати авторські науково-практичні заходи по удосконаленню Національної 
системи безпеки на даний час. В переліку завдань слід окреслити конкретні варіанти 
пропозицій для посилення національної безпеки України. 

Постановка проблеми. УРСР проголосивши 16 липня 1990 р. державний 
суверенітет набула статусу суб’єкта міжнародного права і стала рівноправним учасником 
міжнародного спілкування. Це в повній мірі відноситься до основи національної безпеки, 
в тому числі військової організації, основою якої є Міністерство оборони України (МОУ) 
та Збройні Сили (ЗСУ). Військова співпраця, входження до найбільш ефективної 
глобальної системи безпеки, захист національних інтересів є гострою потребою для 
України, яка вже шостий рік намагається стримати гібридну агресію Російської 
Федерації. Сили надзвичайно не рівні, збройні сили РФ входить в трійку армій світу.  

Військова співпраця між сучасною Україною та Організацією Північно-
атлантичного договору реалізується через Президента України, МОУ та безпосередньо 
через ЗСУ, у деяких питаннях через Міністерство закордонних справ (МЗС) та його 
профільні Департаменти контролю над озброєнням та військово-технічної співпраці і 
Департаменту міжнародної безпеки та роззброєння, куди входить і група НАТО. В цьому 
напрямку співпраці пріоритетним питанням залишається оперативна (секторальна) 
сумісність між підрозділами ЗСУ і НАТО. Під оперативною сумісністю розуміється 
здатність діяти об’єднавши зусилля під час виконання визначених завдань. 

Начальник військового штабу НАТО генерал-лейтенант Я. Брукс вважає, що 
найбільш складним є сумісність на людському рівні, коли військові керівники змушені 
міняти свій менталітет. 

Офіційна співпраця між Україною і Альянсом розпочалась 1997 р. з підписання 
Хартії про особливе партнерство, що стало рамковою угодою для подальших 
взаємостосунків.  

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуваннями одержаних наукових 
результатів. Військова безпека – це стабільний, гарантований стан державної військово-
політичної захищеності країни від військових ризиків, викликів, загроз, небезпек і 
агресії. Військова безпека – суттєва складова національної безпеки. Рівень військової 
безпеки держави залежить від стратегічних поглядів та конкретних дій її військово-
політичного керівництва. 

Розвиток ЗСУ умовно слід розділити на три етапи: 1991-1996 рр. – намагання 
сформувати українську армію, 1997-2005 рр. – становлення Збройних Сил (воєнна 
реформа), 2006-2014 рр. – розбудова. Третій етап був найбільш недофінансований, тому 
його виконання було провалено. Новим каталізатором проведення військової реформи 
ЗСУ стала російська агресія у лютому 2014 р., яка продовжується і на даний час. Україна 
розпочала енергійні заходи по розбудові ефективної системи національної безпеки, які 
переслідують два взаємодоповнюючі завдання: стримати РФ від повномасштабного 
вторгнення та відновити державний контроль над окупованими територіями. 



Ф і л о с о ф і я  275

Українські підрозділи, які пройшли навчально-бойову підготовку за стандартами 
НАТО беруть участь у міжнародних військових навчаннях, миротворчих місіях та 
міжнародних операціях за санкціями РБ ООН, залучаються до оперативного чергування у 
складі багатонаціональних військових формувань високої готовності під егідою НАТО, 
ЄС, ОБСЄ, ООН. 

2008 р. ЗСУ беруть участь в програмі НАТО з обміну даними про повітряну 
обстановку (ASDE) з метою боротьби з проявами піратства. 2012 р. ЗСУ приєднались до 
Ініціативи поєднаних сил, для покращення взаємосумісності у багатонаціональних 
операціях. 2014 р. до Ініціативи взаємосумісності партнерів, направленої для збереження 
і розвитку набутого досвіду як членів, так і партнерів НАТО. Річні національні програми 
і Річні робочі плани Військового комітету Україна-НАТО мають ключовим питання 
взаємосумісності і оперативні спроможності. 

Найбільшою проблемою взаємосумісності є великий технологічний розрив між 
збройними силами 29 держав-членів Альянсу. Наприклад «Система стеження за 
військами» (Blue Force Tracker – BFT), Командний пункт майбутнього (CPOF), які дають 
спільну картину військової операції знаходяться тільки у США, як лідера впровадження 
цифрових технологій в управління військами. 

На сьогодні реформування ЗСУ ще не вирішило проблеми посилення оперативної 
сумісності з НАТО. 

Одним з ефективних методів зміцнення національної безпеки України слід 
вважати участь ЗСУ в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою 
ООН, ОБСЄ та миротворчих операціях НАТО. Роблячи свій внесок у зміцнення системи 
глобальної безпеки Україна створює стабільне зовнішньополітичне становище навколо 
себе, підвищує державний авторитет та імідж. Безпекові організації хочуть бачити у 
нашій країни передбачуваного партнера і надійного контрибутора міжнародної безпеки. 
За роки незалежності, починаючи з 1992 р. ЗСУ провели 27 миротворчих операцій, в яких 
було задіяно понад 45 тис. військовослужбовців. 

1997 р. разом з Польською республікою було створено спільний військовий 
батальйон УкрПолбат, готовий брати участь у миротворчих операціях під егідою ООН. 

Для швидкого рішення регіональних кризових паводкових ситуацій в 
Карпатському регіоні 1998 р. з української ініціативи було створено українсько-
румунсько-словацько-угорський інженерний батальйон «Тиса». 

2002 р. ряд країн Чорноморської зони Болгарія, Грузія, Румунія, РФ, Туреччина та 
Україна підписали Технічну угоду по створенню Чорноморської групи військово-
морського співробітництва «Блексіфор-Blackseafor» з метою розрішення ряду морських 
проблем, від проведення пошуково-рятувальних операцій до вогневої підтримки 
миротворчих операцій і протидії морському тероризму. 

2014 р. згідно міжурядовим домовленостями з Польщею та Литвою була створена 
Литовсько-польсько-українська бригада, яка була готова до виконання миротворчих 
функцій у складі військових формувань високого рівня готовності, йдеться про резервні 
угоди ООН, Бойові тактичні групи ЄС (інструмент швидкої реакції на врегулювання 
раптових криз у Європі), Сили реагування НАТО. Наші воїни були задіяні і в 
миротворчій Місії ООН у Грузії (1999-грудень 2005 рр.).  
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2009 р. Україна була єдиним партнером НАТО, миротворчі підрозділи якої брали 
участь у чотирьох з п’яти операцій Альянсу. У жовтні-листопаді корвет «Тернопіль» 
ВМС ЗСУ виконував антитерористичні завдання під час операції НАТО «Активні 
зусилля» у Середземному морі. 

2010 р. ЗСУ брали участь в 11 міжнародних миротворчих операціях НАТО на 
території 8 країн світу. Підтверджено практикою, участь у миротворчих операціях НАТО 
підвищує рівень бойової підготовки особового складу, збагачує бойовий досвід і 
удосконалює оперативну сумісність визначених сил та засобів. 

У другій половині 2011 р. військово-транспортний літак Іл-76МД ВПС ЗСУ 
перебував на оперативному чергуванні 17-ї ротації Сил реагування НАТО. 

2013 р. екіпаж фрегату «Петро Сагайдачний» військово-морського флоту ЗСУ, 
оглядова команда та вертолітний загін були залучені до операції НАТО з протидії 
піратству «Океанський щит» та в операції ЄС «Аталанта». 

2016 р. результати виконання завдань миротворцями ЗСУ отримали високу оцінку 
від керівництва міжнародних безпекових організацій. 

На даний час основні зусилля українського Уряду спрямовані на збереження 
існуючого рівня представництва ЗСУ у міжнародних місіях та продовження виконання 
Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань з мінімальним залученням 
матеріальних та фінансових ресурсів. 

Наступним важливим елементом міжнародної співпраці МОУ та ЗСУ є 
проведення або участь у багатонаціональних військових навчаннях в рамках 
міжнародних договорів, основним серед яких є Хартія про особливе партнерство між 
Україною та НАТО (1997 р.). 

ЗСУ вперше взяли участь у військових навчаннях НАТО у 1995 р. на території 
України «Сі Бриз» для українських та американських військово-морських підрозділів та 
трьохсторонньому українсько-польсько-британському навчання «Козацький степ» для 
аеромобільних підрозділів. До названих військових навчань, які стали традиційно 
регулярними на території України за час незалежності добавились командно-штабне 
«Щит миру» (1996 р.), «Карпатська безпека» (1996 р.), «Спільний сусід» (1997 р.), 
«Кооператив Саппорт» (1999 р.), «Кооператив Партнер» (2000 р.), «Кооператив Адвенче 
Ексчендж» (2002 р.), «Швидкий Тризуб»/Rapid Trident (2003), для підрозділів зв’язку 
«Комбайнд Ендевор» (1997), для військових медиків «Медкер» (2007), «Безпечне небо» 
(2014 р.) для льотних ескадрилій, «Правопорядок» (2014 р.) для підрозділів військової 
поліції, «Світла лавина» (2014 р.) для рятувальних підрозділів, «Сербер Гардіан» (2015 
р.), «Чисте небо-Clear Sky» (2018 р.) для сумісності військово-повітряних сил (ВПС) ЗСУ 
та НАТО. Українська влада радо зустрічає військових представників дружніх армій під 
час проведення спільних міжнародних військових навчань. Найближчі стратегічні 
командно-штабні навчання «Об’єднанні зусилля-2020» НАТО, що проходили у вересні 
цього року на Львівщині відвідали 12 тисяч військовиків 10 країн світу: Канади, Данії, 
Німеччини, Великої Британії, Литви, Польщі, Румунії, США та України. Сухопутні 
війська ЗСУ єдині у Європі мають бойовий досвід у протистоянні з одним з 
найсильніших противників світу. 
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НАТО ініціювало проведення багатонаціональних загальновійськових оперативно-
тактичних навчань за участю ЗСУ. Значно покращило міжнародну співпрацю у 
військовій сфері бюджетні фінансові надходження для української армії після Революції 
гідності 2014 р. Російсько-українська «гібридна війна» змусила керівництво держави 
активізувати військову співпрацю з НАТО, провідними арміями світу та збройними 
силами країн-сусідів. 

ЗСУ неодноразово брали участь у міжнародних військових навчаннях як на 
території своєї держави, так і за її межами. 

Міжнародні миротворчі операції за резолюціями ООН проводяться на всіх 
континентах. Посильну участь в їх виконанні взяли миротворчі контингенти з України. 

Контроль за практичним виконанням Україною зобов’язань по міжнародних 
договорах у сфері міжнародної безпеки і контролю над озброєнням покладено на 
Управління верифікації Генерального штабу ЗСУ, а також верифікаційні підрозділи 
НАТО та держав-партнерів. 

Для правильного планування і розуміння важливості  військової співпраці з 
найефективнішим безпековим блоком Організації Північноатлантичного договору-
НАТО, двосторонніх військових договорах з провідними арміями світу необхідно 
перерахувати всі реальні військово-політичні загрози і небезпеки з боку Російської 
Федерації (РФ) по відношенню до України на сьогодні:  

1. Використовуючи представництво в міжнародних безпекових організаціях (ООН,
РБ ООН, ОБСЄ) Росія намагається залишити Україну у «вічному перехідному 
пострадянському стані», у фарватері своєї зовнішньої політики. 

2. Постійне бажання з боку РФ створити умови економічної залежністі України від
російських енергоносіїв, в першу чергу – природнього газу. Намагання отримати 
контроль над газотранспортною системою України. 

3. Створення на території України проросійських партій, громадських організацій
та їх фінансування з виборюванням парламентських місць у Верховній Раді України 
(ВРУ), найвищого законодавчого органу, з метою внутрішньої дестабілізації 
українського суспільства. 

4. Створення військово-політичного конфлікту на території України з провокацією
до локальної війни або «замороження конфлікту» на вигідних умов. 

5. Дипломатичні і політичні погрози, провокації вищих представників РФ
військовою ескалацією. 

6. Гібридне втручання у внутрішньо-політичне життя України (кібер- атаки,
Інтернет-ресурс, антиукраїнське російське телебачення у Європі і світі, підтримка 
зарубіжних політичних опонентів незалежної України, запрошення парламентарів країн 
Європи відвідати окупований Крим). 

7. Демонстративне нарощування угрупувань військ (82 тис.) та важкого озброєння
з російської сторони поблизу кордонів України.  

8. Створення нових, розширення і модернізація існуючих військових баз та
об’єктів на тимчасово окупованій території (Кримський півострів, Донецька обл.), з 
перспективою розміщення тактичного ядерного озброєння.  



Випуск  42(55) ,  2020  

 

278 

9. Розробка і впровадження нової військової техніки та оновлення наявних систем 
озброєння, в-першу чергу наступального характеру. 

10. Перевага у дислокованих на кордоні з Україною десантно-штурмових та 
танкових підрозділів ЗС РФ, що вказує на підготовку можливої наступальної операції.  

11. Порушення міжнародних угод в сфері безпеки. Ігнорування міжнародними 
санкціями.  

12. Вихід/призупинення членства Росії з безпекових договорів про контроль та 
роззброєння/обмеження/скорочення звичайного озброєння у Європі. 

13. Військова та військово-технічна допомога терористичним організаціям на 
Сході України. 

14. Створення військово-політичних блоків з акцентованим геополітичним 
домінуванням в їх керівництві РФ (ОДКБ-Організація договору про колективну безпеку, 
ШОС- Шанхайська організація співпраці). 

15. Вирішення політичних відносин з Україною через гібридне застосування 
сепаратистських проросійських організацій, військових російських найманців, приватних 
військових підрозділів. 

16. Проведення розвідувальної і диверсійної діяльності силами Головного 
управління розвідки Генерального штабу (ГУР ГШ) ЗС РФ на території Південно-східної 
України. 

17. Анексія частини Луганської та Донецької областей та окупація Кримського 
півострова. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Виходячи з 
наведеного та з позиції україноцентризму, усвідомлюючи сьогоденні загрози і небезпеки 
для національної безпеки незалежної України, бажаючи миру і демократичного розвитку 
пропонується: 

- створити самостійну національну систему військової безпеки з подальшою її 
глибокою та всебічною інтеграцією у міжнародні та регіональні системи безпеки; 

- продовжити модернізацію і технічне переозброєння ЗСУ з метою максимальної 
сумісності і оперативної спроможності за стандартами НАТО; 

- вийти з пропозицією про створення єдиної системи протиповітряної і 
протиракетної оборони (ППО і ПРО) з Республікою Польща; 

- запропонувати Великій Британії та США розмістити на території України 
військові авіабази (Харківська, Чернігівська, Сумська, Херсонська, Миколаївська 
області); 

- запропонувати США і Великій Британії побудувати морську військову базу на 
березі Чорного моря; 

- розпочати програму з ініціативи створення регіонального військово-політичного 
блоку Східно-європейських країн за участю Литви, Латвії, Естонії, Польщі, України, 
Румунії, Угорщини, Словаччини, Грузії запропонувавши приєднатись Туреччині; 

- поглиблювати військово-технічну співпрацю з Туреччиною в сфері розробки 
БПЛА-безпілотних літальних апаратів з метою освоєння спільного чи власного їх 
виробництва; 
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- продовжити тенденцію зменшення сухопутних військ та їх трансформацію у 
сили швидкого і негайного реагування; 

-  активно і системно співпрацювати з міжнародним співтовариством у пошуку 
відновлення територіальної цілісності України та визнання РФ агресором, що несе 
загрозу міжнародній безпеці. 

Після вичерпування дипломатичних, політичних, міжнародних засобів 
врегулювання конфліктної ситуації доходить черга до військових засобів примусу. Мирні 
засоби врегулювання ефективні лише тоді, коли вони підкріплені військовою силою. 
Перемагає армія, яка володіє новими технологіями, має воєнну доктрину, стратегію та 
концепцію національної безпеки, які відповідають реальним сучасним загрозам і 
небезпеці, а їх військові керівники розуміють потенціал противника і власні 
спроможності. Військово-політичні союзи в рази примножують потенціал своїх членів і 
партнерів, у НАТО їх 29 і 41 відповідно. 

Автори не претендують на повноту викладеної теми і закликають наукове 
співтовариство до її подальшої наукової розробки.  

 
Література: 

1. Україна в системі міжнародної безпеки. Національний Інститут проблем міжнародної 
безпеки. Київ. ПЦ «Фоліант», ВД «Стилос», 2009. 572 с. 

2. Венгер В.С. Основні напрями міжнародного військового співробітництва ЗСУ (минуле, 
сучасність і майбутнє)/В.С. Венгер. -ВійськоУкраїни,199.-№5-6. 

3. Калагін Ю. Феномен цивільно-військового співробітництва ЗСУ: концептуальні засади 
дослідження. Український соціологічний журнал. 2017. № 1-2. URL: http://irbis-
nbuv.gov.ua/cgi 
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_D
OWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukrsocj_2017_1-2_10.pdf (дата звернення 30.09.2020). 

4. Недзельський Ю.О. Участь ЗСУ в програмі «Партнерство заради миру» (1994-2010рр.): 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 20.02.22 «Військова історія»/ 
Ю.О. Недзельський.- К., 2013.-16 с. 

5. Палій О.А. Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції: дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 21.01.01/ О.А. Палій. Нац. ун-т «Києво-
Могилянська академія».-К.,2005.-205 с. 

6. Пошедін О.І. Воєнна безпека України в контексті співробітництва з Європейським Союзом. 
Вісник НАДУ. 2014, № 3. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/2014-
10-08.pdf (дата звернення 30.09.2020). 

7. Речич С.Л. Воєнно-політичне співробітництво ЗСУ з НАТО (1991-2009 рр.): автореф. дис… на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 20.02.22 «Військова історія»./ С.Л. Речич. – К., 
2012 – 18 с. 

8. Храбан І.А. Система європейської безпеки і напрями воєнно-політичної інтеграції України до 
її структур: монографія/І.А. Храбан. -К.:Варта, 2005. – 544 с. 

9. Наука і оборона. 1994-2020 рр. Веб-сторінка видання: www.nio.mil.gov.ua (дата звернення 
30.09.2020). 

10. Науково-технічний збірник. НАСВ. 2009-2020 рр. Веб-сторінка видання: www.asv.gov.ua (дата 
звернення 30.09.2020). 

11. Левик Б. Військова безпека пострадянських республік 1991-2011. Монографія. Львів. 
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2012. 372 с. (С.219). 



Випуск  42(55) ,  2020  

 

280 

12. Військові кадри ЗСУ на рубежі століть (1991-2009): (історичний нарис створення системи 
кадрових органів ЗСУ). В. Жолукевський, А. Медвідь, В. Мазур, В. Колесник, О. Яцино; під 
заг. ред. В.А. Діброва. Київ. Едельвейс, 2009. С. 146. 

13. Державна програма будівництва і розвитку ЗСУ на період до 2005 р. Військо України. 2000. 
Вип. № 11-12. С. 32-54. 

14. Збройні Сили України: Державна програма будівництва і розвитку ЗСУ на 2006-2011 роки. 
Київ. 2006. 65 с. 

15. Там само. 
16. Миротворча діяльність. Біла книга 2009. ЗСУ. Київ, 2010. С. 56. 
17. Миротворча діяльність. Біла книга 2010. ЗСУ. Київ, 2011. С. 60. 
18. Там само. С. 64 
19. Миротворча діяльність. Біла книга 2011. ЗСУ. Київ, 2012. С. 60. 
20. Миротворча діяльність. Біла книга 2014. ЗСУ. Київ, 2015. С. 65. 
21. Миротворча діяльність. Біла книга 2016. ЗСУ. Київ, 2017. С. 91. 
22. Миротворча діяльність. Біла книга 2018. ЗСУ. Київ, 2019. С. 145. 
23. Положення про організацію та проведення міжнародного співробітництва у МОУ та 

ЗСУ.[текст]: Наказ Міністра оборони України від 23.08. 2006 р. № 502 зі змінами. 
24. Воєнна доктрина України: затв. Указом Президента України від 24.09.2015 № 

555/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#Text (дата звернення 30.09.2020). 
25. Стратегія національної безпеки України від 14 

вересня 2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення 
30.09.2020). 

26. Концепція національної безпеки України 2018 р. з змінами 
у 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення 30.09.2020). 

27. Levyk, B., Aleksandrova, O., Khrypko, S., & Iatsenko, G. (2020). Geo-policy and Geo-psychology as 
Cultural Determinants of Ukrainian Religion, Mentality, and National Security. Journal of History 
Culture and Art Research, 9(3), 217-225. 

 
 
 
УДК 17:37.01 

Іщук А.А. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 
ФІЛОСОФСЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ ГЕРОЇЧНОГО: РОЛЬ ОСВІТИ 

ТА МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ «ГЕРОЇЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ» 
 
Стаття присвячена проблемі героїчного в історико-філософському розрізі. 

Осмислюється поняття героїчного та героїчної особистості, починаючи з античної 
епохи. Особлива увага приділяється особливостям формування героїчної особистості за 
умов тоталітарного державного устрою. Відзначається системний вплив такого 
устрою на всі форми культури та мистецтва задля формування потрібного образу 
героя. Акцентується значимість освіти у формуванні ідеології, в основі якої завжди 
лежить та чи інша концепція героя. 

Метою статті є аналіз історично-філософського поняття героїчного та 
використання його в освітньо-культурному контексті. 
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Ищук А. Философская трансформация понятия героического: роль 

образования и искусства в формировании «героической личности». Статья 
посвящена проблеме героического в историко-философском разрезе. Осмысливается 
понятие героического и героической личности, начиная с античной эпохи. Особенное 
внимание уделяется особенностям формирования героической личности в условиях 
тоталитарного государственного устройства. Отмечается системное влияние такого 
устройства на все формы культуры и искусства ради формирования необходимого 
образа героя. Акцентируется значимость образования в формировании идеологии, в 
основе которой всегда лежит та или иная концепция героя. 

Целью статьи является анализ историко-философского понятия героического и 
использование его в образовательно-культурном контексте. 

Ключевые слова: герой, героическое, героическая личность, возвышенное, 
ценности, идеал. 

 
Ishchuk A. Philosophical transformation of the concept of the heroic: the role of 

education and art in the formation of the “heroic personality”. The article is devoted to the 
problem of the heroic in the historical and philosophical context. The concept of the heroic and 
the heroic personality is analyzed from the ancient era. Special attention is paid to the special 
features of the heroic personality formation under conditions of a totalitarian state system. The 
author notes the systemic influence of this system on all forms of culture and art in order to 
form the image of the hero which is necessary for this particular state system. The article 
emphasizes the importance of education in the formation of ideology, which is always based on 
this or that concept of the hero. 

The purpose of the article is to analyze the historical and philosophical concept of the 
heroic and its use in an educational and cultural context. It is claimed that the problem of 
exclusivity constantly accompanies the problem of heroism. This is always associated with the 
opposition of the heroic personality to the general mass of people, that is, the “crowd”. In the 
twentieth century, heroes fight for the right to distinguish their own “I” from this crowd, from 
the society. 

Keywords: hero, the heroic, heroic personality, the sublime, values, ideal. 
 
Актуальність проблеми. Поняття героя та героїзму є широковживаними в 

політичному та соціальному контексті сьогодення. Засоби масової інформації 
використовують їх для привернення уваги, здійснення впливу на суспільне середовище, 
досягнення максимального ефекту від того чи іншого повідомлення. Отже, ці поняття та 
їх складові завжди є актуальними для дослідників різних сфер – істориків, філософів, 
мовознавців, політологів тощо.  

Саме слово «герой» походить від грецького heros, що означає напівбог – смертна 
людина, народжена від бога, яка була наділена надзвичайними здібностями. Для кращого 
розуміння семантичного та культурного змісту поняття «героїчне» варто звернутися до 
системи класичних естетичних категорій і простежити трансформації його змісту в 
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некласичну епоху. Метою статті є аналіз історично-філософського поняття героїчного та 
використання його в освітньо-культурному контексті. 

Ступінь дослідження проблеми. Проблемою особистості опікувалося багато 
зарубіжних та вітчизняних філософів, соціологів, літературознавців та інших науковців. 
Необхідно відзначити роботи, які зосереджені на аналізі проблемних питань, пов’язаних 
із особливостями сучасної соціокультурної ситуації, вирішенням проблеми «людина і 
суспільство», дослідженням природи понять герой та героїчне. Цікавими та ґрунтовними 
є судження, представлені у працях таких авторів, як Ю. Борев, Б. Єрасов, В. Мовчан 
В. Муляр, І. Никитина, В. Пігулевський, С. Фінкелстайн, В. Халіпов, О. Чернокозов, 
А. Швейцер та інших. 

Виклад основного матеріалу. Класична естетика ставить героїчне поруч із 
категорією піднесеного, що «характеризує внутрішню значимість предметів та явищ, 
непорівнянних за своїм ідеальним змістом з реальними формами їх вираження» [12, с. 
94]. 

В античну епоху піднесене пов’язувалося з ораторським мистецтвом, з тією його 
силою, що «дає душі багатий поживок для роздумів … і лишає по собі у пам’яті сильне й 
немеркнуче враження» [5, с. 214]. В трактаті «Про піднесене» (Псевдо-Лонгін) 
вказується, що «піднесене є наче певним відголосом душевної величі» [5, с. 215]. 
Подібне трактування цієї категорії зберігається до епохи Відродження. Піднесене в 
античному світі також завжди тісно пов’язувалось з поведінкою трагедійного героя, який 
виступав проти волі богів, проти року, розширюючи простір свободи для особистості. 

І. Кант стверджував, що відчуття піднесеного є двоїстим: це, з одного боку, 
відчуття незадоволення від розуміння недосконалості й обмеженості людської природи, 
«від невідповідності уяви в естетичному визначенні величин з визначенням через розум», 
а з іншого боку, відчуття задоволення від усвідомлення людиною себе як духовної 
істоти, від розуміння своєї моральнісної переваги над всесильною природою, від 
пробудження ідей Розуму, від «згоди саме цього судження про невідповідність 
максимальної чуттєвої здатності з ідеями розуму, оскільки потяг до цих ідей все ж для 
нас закон» [7, с. 265]. 

Марксистська естетика піднесене тісно пов’язувала з героїзмом, з боротьбою за 
ідеали. М. Каган розуміє під піднесеним «такий предмет, таке явище, такий вчинок, в 
яких з виключною силою, з надзвичайною могутністю, з всепоглинаючою енергією 
виявляється людський ідеал» [6, с. 160]. Ю. Борев підкреслює, що піднесеним є 
«естетична властивість предметів, які мають позитивне значення для суспільства і таять у 
собі величезні, ще не освоєні потенційні сили» [2, с. 61]. Дослідник наголошує на 
позитивному могутньому впливові, який здійснює піднесене, виражене в предметах чи 
явищах, на окрему особистість, націю чи ціле людство.  

Категорія піднесеного дуальна за своєю сутністю. Могутність впливу на людину 
стоїть поруч із подивом та захопленням, однак також і зі страхом та розгубленістю через 
розуміння людиною власної недосконалості та обмеженості свої можливостей. Форми 
вираження піднесеного у мистецтві вражають своєю монументальністю та величчю 
(наприклад, давньоєгипетська архітектура). Кожна епоха має своє бачення піднесеного: 
давньогрецькі храми, які уособлювали силу богів; середньовічна готика, що уособлювала 
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зв’язок людини з небом, прагнення піднятися до ідеалу; скульптури Відродження, 
наповненні життєвою силою та міццю людини тощо. Але піднесене в жодному разі не 
принижує або пригнічує людину, незважаючи на негативні емоції, які воно може 
викликати, на зв’язок з трагічним. Торкаючись піднесеного, «людина тим самим 
споріднюється із вічністю, знаходить своє істинне, земне безсмертя, яке спирається на 
діяння, на творчість» [2, с. 61]. 

М. Киященко, пов’язуючи піднесене із суспільним, уточнює, що «тільки той 
суспільний обов’язок, в якому втілюються передові ідеали суспільства і вищі цілі 
боротьби за прогресивний розвиток його, за щастя і свободу людини, стає основою 
справжнього героїзму» [8, с. 89]. Тільки такий суспільний обов’язок, на думку 
М. Киященка, здатен піднести людину і підштовхнути її до героїчних вчинків, до 
самопожертви в ім’я свого суспільства, адже героїчне є повною протилежністю 
індивідуалістичному. Для того щоб зважитися на героїчний вчинок, людина має 
усвідомлювати себе як члена колективу, відкинути усе особисте і зрозуміти переваги 
боротьби за загальне, за суспільне, «уміти всі свої духовні, моральнісні та фізичні сили 
віддати безкорисливій боротьбі за високі історичні цілі» [8, с. 90]. В радянській естетиці 
це вважалося найдосконалішою поведінкою особистості, найвищим ступенем розвитку 
людської поведінки та становлення особистості загалом. Героїчне мало ототожнюватися 
із духовним та моральнісним ідеалом, для укріплення розуміння того, що ті якості, які 
людина віднаходить у собі під час героїчного вчинку, і являють собою ідеал 
відповідальності, людяності та відданості колективу, суспільству, людству. 

Саме з такими цінностями в сучасну епоху і пов’язувалось піднесене; «тепер вже в 
естетичній свідомості людства піднесене з’являється не як атрибут величезного зросту чи 
надзвичайної мускульної сили, а як естетична якість сили характеру, могутності духу, 
моральнісного “зростання”» [6, с. 165].  

Дослідження О. Лосєва доводять, що героїчне вперше втілило піднесене як 
розуміння всезагального і всезначимого, суспільно значимого. Міфологічний герой для 
людини є підкорювачем сил природи, борцем з таємничим і незрозумілим, його 
можливості безмежні, а отже він є незбагненним і недосяжним – піднесеним. 
Піднесеними вважалися і небесні сили, і незвичайні явища природи; людська фантазія за 
браком знань і досвіду наділяла героїчними рисами міфологічні, природні, тваринні 
об’єкти тощо, а згодом героїзувала і окремих особистостей, зокрема тих, хто мав владу.  

Героїчні дії, на думку М. Кагана, набувають піднесеності, коли вони творяться 
заради суспільного блага, інтересів народу, держави і людства, коли людина жертвує 
собою або своїми інтересами чи особистим щастям і добробутом в ім’я вищих ідеалів. 
Саме тому «піднесене в людині і є героїчне» [6, с. 166]. 

Зв’язок героїчного і піднесеного є незаперечним. «Піднесене, як і прекрасне, 
виражається через героїчне, величне, величаве, шляхетне, суворе і т. п. і відрізняється від 
нього тільки кількісно», – вважає М. Крюковський [9, с. 225-226].  

Дослідницею категорії героїчного В. Мовчан відзначається, що «герой 
усвідомлюється як особистість, в якій втілено діалектичну єдність всезагального 
(концентрація духовної, творчої могутності суспільства) та індивідуально-особистісного 
начала» [10, с. 19].  
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Завдяки героїчному началу людина здатна удосконалювати себе. Героїчне 
породжує в людині впевненість у власних силах, відчуття непереборності та 
нездоланності у боротьбі із природою, а також (і для сучасності це найважливіше) під час 
«сутичок» із суспільними протиріччями, у випробуваннях історичного характеру. 
Піднесена завдяки героїчному людина відчуває жагу до життя, до продуктивної 
діяльності, до активності, до творчості тощо, вона відчуває надзвичайний прилив енергії 
та сили (як духовної, так і фізичної). «Героїчне, як і піднесене, радує, захоплює людину, 
викликає у неї почуття гордості» [8, с. 93]. Це гордість за себе, за людину як таку, за свій 
народ, за людство в цілому. 

І піднесене, і героїчне характеризуються «позитивною естетичною оцінкою». 
Героїчне не просто оцінює внутрішню красу людини та значимість її дій, але й спрямовує 
всі сили людини на досягнення ідеалу, вищої мети, істинних цінностей, на перетворення 
низького на високе, на боротьбу з негативним, апатичним, регресивним. Героїчне 
«наповнює людину оптимізмом і веде не до абстрактної (як піднесене), а до дійсної 
свободи, оскільки у свідомій героїчній дії людина усвідомлює необхідність боротьби, на 
яку вона йде, необхідність єдності своїх особистих інтересів з інтересами суспільними» 
[8, с. 93]. 

Підкреслюючи близькість та пов’язаність понять піднесеного й героїчного, 
М. Киященко, звертає увагу на те, що ці категорії не тотожні. Дійсно, і героїчне, і 
піднесене завжди стикаються із могутнім, великим, надзвичайним і значним, з тим, що 
викликає подив, захоплення і бажання наслідування.  

Однак героїчне пов’язане не лише з подібними емоціями; перш за все, це – дії. Не 
лише бажання діяти, бо цього замало для героїчного вчинку, а система сходинок, якими 
має пройти людина, щоб її дія вважалася героїчною. Подвиг лише тоді є подвигом, коли 
він осмислений, глибоко усвідомлений, а не спонтанний та миттєвий, коли він є 
результатом «свідомого тривалого напруження всіх сил і здібностей людини, котра стає 
великою в героїчній дії» [8, с. 94].  

Таким чином М. Киященко стверджує, що героїчна поведінка є сильнішою за тими 
переживаннями і почуттями, які вона викликає. «Будь-яке героїчне діяння є піднесеним, 
але піднесене не викликає всього багатства естетичних почуттів, які викликає героїчне. 
Героїчне є найвищим проявом піднесеного» [8, с. 94]. 

Протягом ХХ століття світова художня література зміщує акценти героїчного. 
Багато виникає думок про повну відсутність героя та героїчного у творах мистецтва 
цього періоду.  

ХХ століття безумовно мало своїх героїв. Звичайно, на теренах тоталітарних 
держав, яких у минулому столітті вистачало у світі, це поняття завжди наповнювалося 
особливим, специфічним сенсом. Тоталітарний суспільний лад передбачає досить 
конкретного героя, який не виходить за межі окресленого подвигу. Контролюючи усі 
сфери життя суспільства, тоталітарні режими (фашизм, сталінізм тощо) приділяють 
мистецтву велику увагу, пристосовуючи його до своїх потреб. Сила мистецтва величезна, 
тому диктатори пильно стежили за тим, щоб в маси потрапляло тільки потрібне, 
«правильне», з їх точки зору, мистецтво, яке б прославляло ідеї пануючого ладу, 
«віддзеркалювало» вірні образи і пропагувало відповідних героїв.  
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Нація завжди пам’ятає героїчну добу свого народу (наприклад, козацтво стосовно 
української нації). Педагогіка героїчного в Україні – це козацька педагогіка. Радянська 
освітня політика ставила за мету мінімізацію козацької культури.  

Генеральна конференція ЮНЕСКО на ХХ сесії прийняла загальне визначення 
освіти, яка розуміється «як процес і результат удосконалення здібностей і поведінки 
особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та індивідуального зростання» [4, 
с. 241]. Освіта є певним чином отримання інформації про світ, його закони та визначні 
постаті історії. А в історичному сенсі саме героїчні особистості творять майбутнє. 

Саме тому у фокусі державної уваги мають стояти проблеми освітньої політики, 
яка відповідає за патріотичне виховання, а отже і за висвітлення героїчного. Неможлива 
грамотна освітня політика без ідеології, в якій героїчне і постать героя займають 
провідну позицію. Тоталітарні держави вміло користувались цим засобом для 
формування необхідних цінностей, навпаки – знецінення «непотрібних» якостей, для 
формування образу героя і образу антигероя або ворога. Герої, які були необхідні такій 
державі, впроваджувались засобами літератури, живопису, кінематографа, театру тощо. 
«Необхідний системі герой» ставав масовим, готовим взірцем для наслідування. 

Мистецтво стає однією з найголовніших складових ідеології тоталітарного 
суспільства. Звичайно, мистецтво таким шляхом знецінюється і деградує. Самий «спектр 
мистецтва в цих умовах блякне і різко звужується, воно виконує перш за все функції 
інструменту певної ідеології, засобу репрезентації режиму і виховання мільйонних мас в 
дусі тих ідеалів і тієї міфології, котрі пов’язують та приводять у дію всі структури 
створюваного тоталітарним режимом суспільно-політичного ладу» [11, с. 209]. Усі 
процеси, які відбуваються у такому суспільстві обов’язково зазнають згубного впливу 
системи. Мистецтво, якому необхідна вільна демократична атмосфера для нормального 
розвитку, стає деформованим, зашореним, затиснутим у стійкі рамки, адже існує 
офіційне мистецтво. Саме воно проголошується єдино прийнятним та позитивним 
зразком для наслідування. 

В умовах пригнічення природних процесів розвитку суспільства шлях, яким 
розвиваються цінності, теж стає особливим та набуває специфічних рис. Потрібні 
тоталітарному режиму цінності та ідеали впроваджуються «згори»; влада жорстко 
слідкує за тими авторитетами, які формуються засобами мистецтва. 

Мистецтво набуває таких форм, коли держава йде на певні кроки. І. Голомшток 
виокремлює цілі фази у створенні тоталітарного мистецтва. Спочатку держава оголошує 
всю сферу культури  засобом боротьби за владу, а отже й ідеологічним знаряддям. При 
цьому всі художні форми мають бути підпорядковані державі і працювати на неї. 
Мистецтво підпадає під пильний державний контроль, а різноманіття засобів вираження 
суворо обмежується. Держава обирає одну-єдину лінію розвитку, яка завжди є 
найконсервативнішою. Усі решта тенденцій та проявів свободи у мистецтві та культурі 
переслідуються як реакційні та такі, що не відповідають державній ідеології, а отже є 
«ворожими класу, расі, народу, партії, державі, людству, соціальному чи художньому 
прогресу тощо» [3, с. 10]. 

Героїчна особистість завжди є у центрі уваги правителів тоталітарних режимів. 
Такі герої були потрібні для розповсюдження основної ідеї режиму, для наслідування 
людьми конкретного способу життя, поведінки, мислення. 
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Подібними образами повнилася радянська література. І герой, який більше 
нагадував штамп, поступово вихолощував розуміння героїчного як піднесеного. Тому і 
культура тоталітарних країн розвивалася трохи за іншим сценарієм, адже «збиваючи 
художні критерії, витравлюючи дух справжньої творчості, породжуючи в масових 
масштабах конформізм і двоєдумність, тоталітарні режими в кінцевому рахунку 
призводять не тільки до провінціалізму мистецтва своїх країн, але й до його своєрідного 
«випадіння з історії», відходу від магістралей еволюції світової художньої культури» [11, 
с. 244]. Героїчні образи насаджувались насильницькими засобами. Герої повинні були 
абсолютно відповідати встановленим стандартам і старанно виконувати ті дії, яких від 
них чекав офіційний устрій. 

Герой, який прагне свободи і який сам є уособленням свободи, у тоталітарному 
суспільстві зникає і не має права на життя. Лише нормативні, шаблонні, політично 
коректні «герої» повинні «правильно» впливати на людину. Митці, відповідно, теж 
втрачають свободу творчості, таку необхідну для здорового функціонування мистецтва, 
або втрачають можливість творити. Методи у кожного з тоталітарного режимів різні, 
однак всі вони направлені на єдиний результат – підкорення або знищення. «Підкорені» 
одержують можливість випускати шаблонних героїв під постійним уважним 
керівництвом з боку чи-то партії, чи-то диктатора-правителя: «ті, хто в галузі політики чи 
світогляду є відповідальними за виховання людей, повинні прагнути скеровувати 
художні сили народу, навіть під небезпекою найжорсткішого втручання, в русло їх 
спільних світоглядних вимог і тенденцій» [3, с. 85]. 

Проблема героїзму у загальному розумінні хвилювала людство в усі часи, але 
особливу увагу їй, безумовно, надавали філософи та письменники. Перші намагались 
осмислити явище героїзму як таке і проаналізувати його складові; другі оспівували 
прояви героїзму у поетичних та прозаїчних творах, створювали художні образи героїчних 
особистостей.  

Першим, хто науково розглянув явище героїзму, був італійський філософ ХVIII 
століття Джамбаттіста Віко. Він стверджував, що героїзм притаманний лише одній з епох 
розвитку людства, яка передувала пануванню людини. 

Цю концепцію розвинув далі Гегель, який так само вважав, що «вік героїв» 
скінчився задовго до усталення розвиненого державно-правового суспільства. Героїчним, 
за Гегелем, вважалося поєднання особистого й суспільного, індивідуального й 
всезагального в одному цілому. 

Дослідження «героїчної особистості» доводять, що в історії цей образ досить 
щільно пов’язаний із образом бунтівника. Широко відомими є герої-бунтарі епохи 
Просвітництва та революційного романтизму, які боролися за національну свободу свого 
народу, за загальнолюдську єдність та рівність. Хоча відомі й протилежні приклади, як-
от протиставлення героя «натовпу», що ми знаходимо в англійського філософа Томаса 
Карлайла. Він проголошував «культ героїв», котрі були наділені божественними 
характеристиками та виступали у якості творців історії людства, які, тим не менш, стояли 
вище загальної маси народу. Подібний образ героя було створено Фрідріхом Ніцше. Його 
концепція «надлюдини» надзвичайно сильно вплинула на розвиток філософської думки 
ХХ століття і знайшла відображення у багатьох напрямках мистецтва, серед яких головне 
місце займає, безумовно, художня література. 
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В кожній національній літературі є свої «герої-визволителі», які брали активну 
участь в тій чи іншій визвольній боротьбі. А під час панування радянської влади 
героїчним вважався скоріше колективний подвиг, ніж індивідуальний. Героїзмом часто 
вважають лише такий прояв, де «мука і терпіння одиниці здобуває або окуплює добро 
цілого народу» (Іван Франко) [1, с. 89]. Фрідріх Ніцше ще чіткіше формулює таке 
поняття героїзму: «Героїзм – це волевиявлення до абсолютної самозагибелі» [1, с. 90].  

Висновки. Існує багато визначень героя та героїзму, однак майже всі вони 
сходяться у тому, що герой – це виняткова особистість, яка вирізняється поміж інших 
людей. Підтвердження такої думки ми знаходимо у Германа Гессе, який вважає, що 
«кожен, хто простує у житті власною дорогою, – герой. Кожен, хто здійснює те, на що 
здатен, – герой» [1, с. 90]. Схожу ідею знаходимо у Ромена Роллана: «Герой – це той, хто 
робить те, що може. Інші цього не роблять» [1, с. 89]. Отже проблема винятковості 
постійно супроводжує проблему героїзму. Це завжди пов’язано із протиставленням 
героїчної особистості загальній, невинятковій, масі людей, тобто «натовпу». У ХХ 
столітті герої виборюють право на власне «Я» у цього натовпу, у суспільства. 

Таким чином, можна побачити, що категорія героїчного не була незмінною 
впродовж століть. Вона еволюціонувала, змінювалася відповідно конкретно-історичних 
обставин.  
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