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Пану Яцеку Павліку,
професору Вармінсько-Мазурського 

університету в м. Ольштин

Шановний пане професоре!
Від імені філософського факультету Львівського національного уні-

верситету імені Івана Франка сердечно вітаємо Вас зі славним ювілеєм 
– 65-річчям від дня народження! 

Ми високо цінуємо Ваші дослідження в галузі філософсько-культу-
рологічних наук, Вашу здатність зберігати постійний інтерес до свого 
предмету, знаходити у ньому нове та одержувати від своєї роботи задо-
волення. Ви не лише знаєте й любите свій предмет, а й вмієте розповіда-
ти про нього, знаходити доріжку до розуму і серця кожного студента, 
що Ви блискуче продемонстрували під час Ваших лекцій на нашому фа-
культеті. Захоплюємося Вашим професіоналізмом, невичерпною енер-
гією і сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, нових успіхів на ниві професійної ді-
яльності і невичерпного оптимізму!

З повагою, 

Декан філософського факультету                         Людмила Рижак

Завідувач кафедри 
теорії та історії культури                                       Ольга Сінькевич
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Отцю Яцеку Павліку, SVD 
Професору Вармінсько-Мазурського 
Університету в м. Ольштин, Польща                                        1 серпня 2017 року  

 
 

Слава Ісусу Христу! 
 
 

Всесвітліший отче Професоре! 
 

Прийміть найщиріші привітання від спільноти Філософсько-богословського факультету 
Українського Католицького Університету з нагоди трьох ювілеїв у Вашому житті: дня 
народження, священства та науково-викладацької діяльності. 
 
Своїм багатогранним служінням, Ви даєте унікальне свідчення віри Христової на зламі 
тисячоліть. Ваше гармонійне поєднання священичо-місійної діяльності з науково-
педагогічною дало і продовжуватиме давати рясні плоди в Христовому винограднику. 
Через Вашу особу, дорогий отче-ювіляре, досвідчуємо подих Святого Духа, який 
розкриває в історії Свій план спасіння, надихає свідчити Істині та сприяти суспільному 
благу. 
 
Глибоко цінуємо довголітню та системну співпрацю між нашими університетами. Попри 
академічне співробітництво, конференції, обмін викладачами та студентами, особливо 
хочу відзначити інституційну складову нашого розвитку завдяки міжуніверситетський 
співпраці. Отець доктор Андрій Олійник, ЧНІ, який навчався та захистив докторську 
дисертацію у галузі пасторалістики у Вармінсько-Мазурському Університеті, нещодавно 
очолив новостворену кафедру пасторального богослов'я Філософсько-богословського 
факультету УКУ та написав статтю до цього ювілейного видання на Вашу пошану. 
 
Із вдячністю Господеві за дар Вашого життя і зразкового священства та з побажаннями 
многих і благих літ у Вашому служінні Христовій Церкві, залишаюсь Ваш  
 
 
в Христі, 
 

 
 
о. Роман Завійський, 
Декан Філософсько-богословського факультету 
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WPROWADZENIE
ednym z filarów rozwoju każdego ośrodka akademickiego jest 
współpraca międzynarodowa. Zakres działalności w tej sferze 
obejmuje między innymi nawiązywanie partnerskich kontaktów 

z zagranicznymi instytucjami, uczestnictwo w programie Erasmus+, wyjazdy 
studyjne, staże naukowe, wspólne prowadzenie i publikowanie badań naukowych, 
wymianę nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz organizacja 
wspólnych konferencji naukowych.

O intensywności rozwoju współpracy międzynarodowej świadczą także 
umowy podpisane z uczelniami zagranicznymi. Takim przykładem jest podpisanie 
Porozumienia o współpracy dwustronnej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie a uniwersytetami ukraińskimi, zwłaszcza Lwowskim 
Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, Państwowym Uniwersytetem 
Pedagogicznym im. M.P. Dragomanowa w Kijowie oraz Ukraińskim Katolickim 
Uniwersytetem we Lwowie. Ważny wkład w nawiązaniu i kontynuowaniu tej 
współpracy ma ks. profesor Jacek Pawlik SVD. Jednocześnie należy podkreślić 
wielokrotne przyjazdy ks. prof. Jacka Pawlika do Lwowa na wspólnie organizowane 
konferencje naukowe, w których uczestniczył i był wsparciem naukowym. Jego 
wykłady na Wydziale Filozofii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana 
Franki cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony tamtejszej społeczności 
studenckiej oraz kadry akademickiej. 

Prezentowana Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Jackowi Pawlikowi 
SVD z okazji 65. rocznicy urodzin, 40 lat kapłaństwa i 30 lat pracy naukowej została 
podzielona na pięć części. W pierwszej zamieszczone zostały artykuły związane 
z tematyką filozoficzną, teologiczną oraz historyczną. Druga część poświęcona 
została społeczeństwu, polityce oraz tendencjom stosunków międzynarodowych 
w dobie globalizacji. W części trzeciej zamieszczone zostały artykuły dotyczące 
kultury, folkloru i sztuki. Czwarta część zawiera artykuły, w których poruszone 
zostały tematy dotyczące człowieka, jego samorealizacji, myśli i psychologii. 
Piąta część publikacji zawiera artykuły o pedagogicznym nachyleniu. Bardzo 
ważną częścią publikacji jest aneks, w którym zostały umieszczone zdjęcia 
upamiętniające pobyt prof. Jacka Pawlika we Lwowie.

Sekcję 1. prezentowanej publikacji rozpoczyna artykuł autorstwa 
Volodymyra Melnyka, zatytułowany Nauka i technika we współczesnym 
dyskursie cywilizacyjnym. Autor zaznacza, że to nauka i technika determinują 
rozwój licznych sfer życia społecznego, dlatego ważnym jest wskazanie cechy 
rozwoju nauki za pomocą środków filozoficznych. Natomiast określenie 
filozoficzno-metodologicznych zasad pozwala odpowiedzieć na pytania 
dotyczące mechanizmów rozwoju nauki, a także fundamentalnych zmian w jej 
możliwościach epistemologicznych. 

Liudmyla Ryzhak poddaje analizie transformację społeczeństwa 
postindustrialnego na podstawie internetowych technologii komputerowych w 

J  
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sieci, których struktura jest głównie reprezentowana przez sieci informacyjne. 
Autorka zaznacza, że owe sieci, ich funkcjonalna elastyczność i adaptacja 
doprowadziły do pojawienia się wirtualnych społeczności oraz wirtualnej 
komunikacji. 

Tetyana Yaroshenko analizuje pojęcie nowoczesności, wskazując różne 
podejścia metodologiczne w naukowych badaniach dotyczących tego określenia. 
Autorka zaznacza, że głównym problemem teraźniejszości jest jej hybrydowość 
oraz potrzeba wzmocnienia procesów oczyszczenia, porządkowania, komunikacji, 
integracji oraz budowania mostów porozumienia. 

Transcendentalia jako pierwsze i powszechne własności bytu były 
przedmiotem zainteresowania licznych filozofów średniowiecza. Problematyce 
tej są także poświęcone prace współczesnych badaczy, zwłaszcza prace T. 
Czeżowskiego i W. Strużewskiego, którzy z perspektywy współczesnej próbują 
wskazać naturę trancendentaliów. Nataliya Sktytska w swoim artykule, omawia 
średniowieczne koncepcje transcendentaliów oraz ich współczesne interpretacje.

Artykuł Volodymyra Popova poświęcony jest historii pojawienia się oraz 
transformacji pojęcia „światopoglądu” w ukraińskich studiach humanistycznych. 
Pojawiając się po raz pierwszy w pracy ukraińskiego pisarza I. Neczuja-Łewyckiego, 
pojęcie to zostało wykorzystane w różnych znaczeniach, w utworach zwłaszcza 
M.P. Dragomanowa, I. Franki, M. Gruszewskiego, a swojej konceptualizacji nabyło 
w pracach D. Czyżewskiego, który rozpatruje światopogląd jako fundament 
filozofii narodowej. Ponadto w artykule przedstawiono pojęcie „światopoglądu” 
w kontekście radzieckiej filozofii, gdzie nabrało ono ideologicznego znaczenia.

Ihor Pasitschnyk, w swoim artykule, omawia koncepcję ludzkiego poznania 
w kontekście estetyki A. Baumgartena. Koncepcja estetycznego i logicznego 
poznania powstała jako przemyślenie teorii Wolfa o niższych i wyższych częściach 
zdolności poznawczej. Baumgarten rozpatruje sensoryczną zdolność poznania 
jako równoległą z intelektualną, a nie podporządkowaną jej. Mowa o dwóch 
sposobach postrzegania, z których każdy ma własną osobowość i nie może być 
zastąpiony innym.

Valeriy Stetsenko poddaje analizie symbolikę artystyczną oraz konceptualną 
treść religijno-teologicznej problematyki w twórczości T. Szewczenki. Autor 
analizuje różnice romantyzmu Szewczenki, w odniesieniu do religii z poglądami 
ukraińskich romantyków – sentymentalistów. Szczególną uwagę w artykule 
zwrócono na cechy prezentacji wizerunku Boga oraz religijno-teologiczne idee 
w poezji T. Szewczenki.

Artykuł Valerija Stetsenko i Romana Galuiko poświęcony jest analizie filozofii 
A. Kulczyckiego, dotyczący koncepcji „ukraińskiego personalizmu”, która 
niewątpliwie jest związana z koncepcją „fenomenologicznej filozofii religii”. 

Ks. Andriy Oliynyk analizuje podstawowe założenia greckiej sztuki oratorskiej, 
etapy kształtowania się homiletyki jako nauki, a także wskazuje wpływ retoryki 
na wczesnochrześcijańską praktykę kaznodziejską. Autor zwraca uwagę na 
różnice pomiędzy retoryką a homiletyką oraz ich podejściem do interpretacji 
treści publicznego wystąpienia, jego metodologii i nastawienia do odbiorców. 
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Artykuł Marii Kokhanovskiej poświęcony jest działalności religijnej i 
społecznej arcybiskupa Kościoła greckokatolickiego Lubomira (Huzara). Autorka 
omawia jego posługę duszpasterską, pozycję w stosunku do ekumenizmu, a także 
patriarchatu Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

Ihor Bojko i Andriy Vaskiv analizują ekumeniczne stanowisko Kościołów 
prawosławnych oraz Kościołów katolickich na Ukrainie. Autorzy omawiają 
podstawy metodologiczne dialogu międzykonfesyjnego oraz wskazują na 
tendencje i dynamikę dialogu ekumenicznego we współczesnym świecie. 

Artykuł ks. Andrzeja Miotka SVD poświęcony jest historii Zgromadzenia 
Słowa Bożego, którego treść została opracowana na podstawie licznych źródeł i 
zaprezentowana czytelnikom niniejszej monografii w języku francuskim. 

Sekcję 2. prezentowanej publikacji, poświęconej zagadnieniom społeczeństwa, 
państwa, polityki oraz stosunków międzynarodowych rozpoczyna artykuł Olgi 
Sinkiewicz, w którym autorka omawia specyfikę transformacji w historii kultury 
masowej. Autorka uwypukla cechy procesu „masyfikacji”, „demasyfikacji” i 
„nadmasyfikacji”.

Nadiya Lazarowych w artykule zatytułowanym Praktyki tożsamości w 
ukraińskiej przestrzeni społeczno-kulturowej prezentuje główne tendencje 
społeczno-kulturowe, które tworzą kulturową sytuację identyfikacyjnej 
niepewności współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. 

Artykuł Aleksandry Kordonskiej jest kontynuacją rozważań nad tematyką 
społeczno-kulturową, w którym autorka omawia współczesne tendencje, 
przyczyny i konsekwencje procesów migracyjnych w kontekście tożsamości 
narodowej. 

Mariya Alchuk, w swoim artykule, koncentruje się wokół problematyki prawa 
i państwa, analizując poglądy B. Kistiakovskiego. W artykule zostały wyróżnione 
główne cechy państwa oraz przedstawiono krytyczne podejście myśliciela do 
teorii siły i przemocy.

Marta D’omochko analizuje konflikt w Sudanie Południowym, przez 
pryzmat nowoczesnych stosunków międzynarodowych. Autorka wskazuje etapy 
rozwiązania konfliktu niezbędne dla stabilizacji i bezpieczeństwa w tym kraju.

Ihor Kusznarev skupia się na analizie zjawiska korupcji politycznej w krajach 
Europy Południowej zaznaczając, że proces ten wymaga silnego przeciwstawienia 
się obywateli, ponieważ współcześnie pozostaje jednym z najpoważniejszych 
problemów we wszystkich analizowanych przez autora krajach.

Marta Konovalova swój artykuł poświęciła warunkom kształtowania 
się kultury innowacyjnej w sektorze administracji publicznej, zwłaszcza 
nowoczesnemu procesowi w sektorze państwowym oraz celom takiej 
działalności.

Sekcję 3. rozpoczyna artykuł autorstwa Larysy Mandryshchuk zatytułowany 
Pod skrzydłami kultury w poszukiwaniu nowego kierunku. Autorka omawia 
główne teorie filozoficzne wyjaśniające sens kultury i jej granice oraz podkreśla, 
że celem kultury jest zachowanie ludzkiego życia i jego polepszenia w najszerszym 
znaczeniu tego słowa.
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Olha Lishchynska, w swoim artykule, omawia kulturę śmiechu, prezentując 
źródła jej powstania i aktualną rolę we współczesnej przestrzeni duchowej. Na 
przykładzie „ironicznego gatunku” sztuki wizualnej i współczesnej kultury 
karnawałowej autorka uwypukla funkcje śmiechu.

Tatiana Vlasevych poddaje analizie egzystencjały jako duchowe i umysłowe 
uwarunkowania kultury ukraińskiej, które umożliwiają wyróżnienie jej 
charakterystycznych cech poprzez symboliczno-tematyczne określenie „Dom – 
Pole – Świątynia”. 

Mariya Kashuba analizuje badania językoznawców – romantyków w zakresie 
języka, jako autentycznego narodowego zasobu w duchowym oraz kulturowym 
życiu narodu, który jest podstawą do tworzenia tożsamości narodowej. 

Roman Kordonski na podstawie własnych badań terenowych, omawia 
„magiczny folklor” na Pokuciu. Autor koncentruje się na ludowych praktykach 
„zamawiania przestrachu u dziecka”.

Myroslava Vovk omawia folklorystyczne kierunki w ujęciu 
interdyscyplinarnym. Swoją uwagę autorka koncentruje na podejściach 
metodologicznych stosowanych przy analizie folkloru. 

Roman Kordonski, w swoim kolejnym artykule, omawia specyfikę i cechy 
folklorystyczne regionu Pokucia, w oparciu o prace wybitnego etnografa i 
folklorysty Oskara Kolberga. 

Grażyna Czerniak przedstawia dzieje motywu Kozaka, wskazując na 
analogię pomiędzy historią a sposobem prezentowania hajdamaki w literaturze. 
Pierwsza część artykułu została opublikowana w publikacji zatytułowanej 
Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa 
(tom 3, Lwów 2017, ss. 113-123). 

Artykuł Juriya Basants i Mykoly Osypchuka dotyczy kategorii wyboru 
artystycznego, kontrastu oraz integralności kolorów, jako ważnych czynników 
tworzenia kompozycji malarskiej. Autorzy wyjaśniają naturę kontrastu kolorów 
oraz jego znaczenie dla ekspresji dzieł sztuki. 

Sekcje 4. rozpoczyna artykuł Inny Diachenko, w którym autorka 
koncentruje uwagę na teoretycznych i metodologicznych zasadach 
interpretacji kategorii, takich jak: „cel”, „środek”, „wartość”, „życie” czy 
„subiektywna witalność”. 

Tatyana Partyko omawia problematykę psychologicznych aspektów 
konstruktywizmu ścieżki życiowej obywateli Zachodniej Ukrainy, w wieku od 16 
do 75 lat. Autorka zaznacza, że podstawową rolę w osiąganiu konstruktywności 
ma tendencja do transformacji osobowości. 

Oksana Darmoriz, w swoim artykule, omawia kolektywną pamięć, jako 
przedmiot badań we współczesnej humanistyce, koncentrując się na różnych 
podejściach dotyczących rozumienia tego zjawiska.

Nadia Gapon podejmuje próbę analizy relacji „człowiek – świat”. Autorka 
podkreśla w artykule, że samorealizacja człowieka przebiega w warunkach 
transformacji, gdzie zauważalnym jest spadek stabilnych relacji w takich 
instytucjach jak rodzina i małżeństwo. 
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Lilia Florko, w swoim tekście, poddaje analizie wpływ konsumpcjonizmu na 
zaburzenia intymno-osobistej sfery współczesnego człowieka, wskazując także 
główne konsekwencje tego wpływu. 

Artykuł Vitalija Turenko jest próbą przedstawienia specyfiki poglądu 
Arystotelesa dotyczący pojęcia przyjaźni, zakochania i miłości. W celu głębszej 
analizy danej problematyki autor podkreśla trzy aspekty – ontologiczny, 
epistemologiczny i prakseologiczny.

Sekcję 5. rozpoczyna artykuł Sergiusza Terepyshchego, w którym 
skoncentrowano uwagę na roli edukacji we współczesnym świecie. Autor 
podkreśla, że to edukacja stanowi centrum każdej cywilizacji i jest jednym z 
głównych czynników ludzkiego rozwoju. 

Olena Semenoh omawia koncepcję jakości nieustannego kształcenia 
pedagogicznego oraz językowo-komunikacyjnej kreatywności liderów w sferze 
edukacji, analizując zwłaszcza teologiczno-filozoficzne przemówienia Jana 
Pawła II.

Olena Kvas i Mychajlo Podolyak rozwijają temat edukacji w kierunku 
nowoczesnej pedagogiki, na przykładzie działalności badawczej i edukacyjnej S. 
Baleya, tym samym podkreślając znaczenie pomysłów i doświadczenia badacza 
w naukowym rozwoju nowoczesnego systemu szkoleń i edukacji oraz różnych 
obszarów pedagogiki.

Inna Nikolajesku, na podstawie analizy i systematyzacji źródeł naukowych, 
przedstawia współczesne podejścia do zrozumienia profesjonalnego i 
pedagogicznego samokształcenia nauczyciela w oparciu o podejście kulturowe. 

Artykuł Yevgenii Provorovej poświęcony jest problematyce metodologicznych 
przygotowań przyszłych nauczycieli muzyki, jako fachowców – innowatorów z 
wysokimi kompetencjami. 

Zespół Redakcyjny
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ŻYCIORYS  JUBILATA
s.  prof. Jacek Jan Pawlik  SVD urodził się 5 września 1952 roku w By-
tomiu. Nowicjat i studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 
1971-1978 w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. 

Święcenia kapłańskie z rąk ks. abpa Józefa Drzazgi przyjął 2 kwietnia 1978 roku 
w Pieniężnie. Magisterium uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
przedstawiając pracę: Buddyzm w Chinach w pierwszych wiekach naszej ery. 
W latach 1978-1979 odbył kurs języka francuskiego w Sherbrooke (Kanada, 
prowincja Québec).

W latach 1979-1983 pracował jako misjonarz w Togo (1979-1982 – parafia 
Matki Boskiej z Lourdes w Guérin-Kouka, diecezja Sokodé; 1982-1983 – parafia 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kaboudiecezja Sokodé).

W latach 1983-1988 odbył studia specjalistyczne z zakresu antropologii 
społecznej i kulturowej na Wydziale Nauk Humanistycznych dawnej Sorbony 
(Université René Descartes – Paris V), w Centrum Lingwistyki Afrykańskiej    
w Université Paris III (Nouvelle Sorbonne) i w Centrum Studiów Afrykańskich 
w École des Hautes Études en Sciences Sociales. W 1985 roku uzyskał dyplom 
pogłębionych studiów (DEA) z zakresu antropologii społecznej i kulturowej.  
W latach 1985-1986 prowadził sześciomiesięczne badania terenowe w Togo. 

W 1988 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy La mort: expérien-
ced’unpeuple. Études des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo (promotor: 
Louis-Vincent Thomas). W latach 1989–1993 był wykładowcą w Instytucie Pe-
dagogiki Religijnej św. Pawła w Lomé (Togo), a w roku akademickim 1991/92 
był rektorem tego Instytutu. W latach 1992-1993 pracował w parafii pw. św. 
Marcina w Bassar (diecezja Sokodé).

Od 1994 roku, przez sześć lat, pracował w Międzynarodowym Instytucie 
Etnologii i Lingwistyki „Anthropos” w Sankt Augustin k/Bonn (Niemcy) 
i był współredaktorem czasopisma „Anthropos” oraz redaktorem serii 
wydawniczych „Studia Instituti Anthropos” i „Collectanea Instituti Anthropos”. 
W latach 1995-1999 pracował w Philosophisch-Theologische Hochschule SVD 
w Sankt Augstin k/Bonn (Niemcy).

W 1999 roku został adiunktem na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Od 
2000 roku – opiekun studenckiego Koła Naukowego Antropologii Kultury. W 
latach 2001–2004 pełnił funkcję p.o. kierownika Katedry Misjologii, Religiologii 
i Etnologii UWM w Olsztynie. Od 2006 roku – członek Komitetu ds. Dialogu    
z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.

25 czerwca 2007 roku, na podstawie pracy Zaradzić nieszczęściu. Rytuały 
kryzysowe ludu Basari z Togo, uzyskał stopień doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie etnologii, na Wydziale 
Historycznym UAM w Poznaniu. W 2008 roku został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym UWM. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana           
ds. nauki Wydziału Teologii UWM w Olsztynie i stał się członkiem Senackiej 

K  



22

Komisji ds. Nauki i Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. Od 
2010 roku został kierownikiem Katedry Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej 
(od 2012 roku przemianowanej na Katedrę Filozofii i Antropologii). W latach 
2010-2014 i od 2016 roku – kierownik studiów doktoranckich. Od 2012 roku – 
członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W latach 2014-2016 – dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, 
członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów, konsultor Rady 
Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz członek rady Centrum Badań 
nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie. Od 
2015 roku – członek Komitetu Nauk Etnologicznych przy Wydziale I Nauk 
Humanistycznych i Społecznych PAN. Od 2016 roku – członek Komisji Etycznej 
ds. Badań na Ludziach UWM w Olsztynie, a także od 2016 roku – członek 
Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku 
z siedzibą w Olsztynie.

Zespół Redakcyjny
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DOROBEK  NAUKOWY  JUBILATA 
Książki

1.  1990 Expérience sociale de la mort. Étude des rites funéraires des Bassar 
du Nord-Togo, préface de Louis-Vincent Thomas, Éditions Universitaires, 
Fribourg, 228 ss.

2.  2006 Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, Studio 
Poligrafii Komputerowej „SQL”, Olsztyn, 301 ss.

3.  2010 Iciin takaldau. Les contes bassar, Wyd. Wydziału Teologii UWM, 
Olsztyn, 314 ss.

4.  2016 Miasto kreatywnych ludzi. Mieszkańcy Lomé w obliczu wzrastającego 
ubóstwa, Wydział Teologii UWM, Olsztyn, 200 ss.

Broszury

1.  1993 Apprendre une langue africaine, cz. 1-2, Ediverbum SVD, Lomé.
2.  1993 Le ncam pour les débutants, (en collaboration avec Christophe Kpapo 

Lare), SVD/PRESSE, Bassar.

Redakcja książek

1. 1993 Espace et lieux sacrés, SVD/PRESSE, Bassar.
2. 2001 (z Władysławem Nowakiem), Islam w Europie Wschodniej. Historia 

i perspektywy dialogu, Studio „SQL”, Olsztyn.
3. 2002 W trosce o głoszenie Ewangelii. Karl Müller SVD – warmiński misjolog 

i ekumenista, Verbinum, Warszawa.
4. 2009 (z Małgorzatą Szupejko), Afryka na progu XXI wieku. Kultura 

i społeczeństwo, ASPRA-JR, Warszawa.
5. 2013 Dom – Rodzina – Małżeństwo, Wydział Teologii UWM, Olsztyn. 
6. 2016 (z Eweliną M. Mączka), Polisemia ciała, Wydział Teologii UWM, 

Olsztyn.

Artykuły

1. 1980 Determinanty rozwoju buddyzmu w Chinach, w: H. Zimoń 
(red.), Działalność Instytutu „Anthropos” w dziedzinie lingwistyki, etnologii 
i religioznawstwa, Pieniężno (Materiały i Studia Księży Werbistów, 17), s. 159-176.

2. 1988 Performance of Life after Death. The Unil, Object-Actor of the 
Funeral Ceremony, „Unima Informations” Numer Specjalny: L’Afrique noire en 
marionnettes, s. 16-24.

3. 1991 Engagement chrétien à travers l’enseignement social de l’Eglise, „Le 
grain de sénevé” (Lomé) 2, s. 9-11.

4. 1993 Paroisses traditionnelles konkomba, w: J.J. Pawlik (red.), Espaces et 
lieux sacrés, SVD/PRESSE, Bassar, s. 37-46.



24

5. 1993 Espaces et lieux sacrés, w: J.J. Pawlik (red.), Espaces et lieux sacrés, 
SVD/PRESSE, Bassar, s. 5-8.

6. 1995 Kształtowanie osobowości wielokulturowej jako wypełnienie powołania 
misyjnego, „Nurt SVD” 29/3, s. 15-25.

7. 1996 Persönlichkeitsbildung in Begegnung mit Kulturen, „Verbum SVD“ 
37/3, s. 349-362.

8. 1997 Misjie vo svetle spolecensko-politickych premien, w: L. Csontos (red.), 
Nova evanjelizacja. Dobra kniha, Bratislava, s. 157-168. 

9.  1998 Misje w świetle przemian społeczno-politycznych, „Nurt SVD” 32/3, 
s. 51-62.

10. 1998 Świat niewidzialny w wyobrażeniach antenatum i post mortem 
Bassarów z Północnego Togo, „Afryka” 8, s. 3-20.

11. 1998 Inkulturacja wydarzenia paschalnego na przykładzie Kościoła w Togo,  
„Nurt SVD” 32/2, s. 59-70; zob. też w: 1999 Inkulturacja chrześcijaństwa w świecie. 
Materiały z sesji misyjno-pastoralnej Pieniężno, 6-8 maja 1994, Referat Misyjny, 
Pieniężno, s. 52-64.

12. 1998 Expérience vécue dans le processus de l’adaptation culturelle, 
w:  H.  Hochegger (red.), Rencontre des anthropologues SVD en Afrique, CEEBA 
Publications, Mödling, s. 37-53.

13. 1999 Missionarische Verkündigung und afrikanische Religiosität, „Verbum 
SVD” 40/2, s. 155-167.

14. 2000 Denise Paulme-Schaeffner (1909-1998). Wspomnienie, „Materiały 
Zachodniopomorskie” (Muzeum Narodowe w Szczecinie) 45 (1999), s. 665-
668.

15. 2000 Mission im Umbruch von der Tradition zur Moderne. Die Entwicklung 
der katholischen Kirche in Togo, „Verbum SVD” 41/1, s. 25-35.

16. 2000 Czarownictwo w Afryce i jego współczesne interpretacje, „Afryka” 11, 
s. 21-36.

17. 2000 Sacrum ponowoczesności, w: Z. Kunicki (red.), Czy sacrum jest jeszcze 
święte? (Przedmiot – interpretacje – deformacje), Wyd. Hosianum, Olsztyn, s. 79-88.

18. 2000 „Kiedy zagraża śmierć...” Problem społecznego wsparcia, „Studia 
Warmińskie” 37, s. 551-560.

19. 2000 Na kanwie „Dziadów” Leszka Kolankiewicza, „Teatr” 11 (1010), s. 66-68.
20. 2001 Klonowanie człowieka w świetle afrykańskiej symboliki bliźniąt, „Lud” 

85, s. 209-222.
21. 2001 Lalka w obrzędach pogrzebowych, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 

55/1-4, s. 544-553.
22. 2001 Lalka: scedowane człowieczeństwo, „Dialog. Miesięcznik poświęcony 

dramaturgii współczesnej” 41/10, s. 119-128.
23. 2001 Pochodzenie zła w afrykańskiej tradycji religijnej, „Forum Teologiczne” 

2, s. 177-190.
24. 2001 Lalka antropologa / The Anthropologist’s Puppet, „Teatr Lalek” 2 (65), 

s. 43-46 (tekst polski), s. 46-49 (tekst angielski).
25. 2002 Sein Anliegen war die Verkündigung, w: J.J. Pawlik (red.), W trosce 

o głoszenie Ewangelii. Karl Müller SVD – warmiński misjolog i ekumenista, Verbinum, 
Warszawa, s. 265-267.
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26. 2002 Warum gibt es das Leid? Warum gibt es das Böse? Anthropologische 
Überlegungen aus afrikanischer Sicht, w: H. Kochanek (red.), Wozu das Leid? Wozu 
das Böse?: Die Antwort von Religionen und Weltanschauungen, Bonifatius Verlag, 
Padeborn, s. 181-194.

27. 2002 Śmierć w myśli afrykańskiej, „Przegląd Humanistyczny” 46/1 (370), s. 
93-108.

28. 2002 Sposoby obchodzenia się z ciałem zmarłego z perspektywy antropologii 
kultury, w: J. Wrzesiński (red.), Popiół i kość. Funeralia Lednickie 4, Muzeum 
Ślężańskie, Sobótka-Wrocław, s. 29-40.

29. 2002 Nadzieja na odzyskanie wolności: Togo w latach 1990-1993, „Sprawy 
Narodowościowe” 21, s. 167-177.

30. 2002 The Role of the 21st Century Missionary – Prospects and Challenges, 
“Verbum SVD” 43/4, s. 389-403. 

31. 2003 Trudności przekładu pojęcia zła w kontekście zachodnioafrykańskich 
kultur, w: A. Halemba, J. Różański (red.), Między przekładem biblijnym a teologią 
afrykańską, Komisja Episkopatu ds. Misji, Warszawa, s. 87-96.

32. 2003 Konieczność wychowania do demokracji na przykładzie Togo 
lat dziewięćdzie-siątych, w: A. Halemba, J. Różański (red.), Wybrane problemy 
szkolnictwa w Afryce subsaharyjskiej, Komisja Episkopatu ds. Misji, Warszawa, 
s. 149-158.

33. 2003 Zatrzymać i oddalić. Podwójna logika obrzędowości żałobnej, w: 
M. Machinek (red.), Śmierć i wiara w życie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych 
i humanistycznych, Wyd. Hosianum, Olsztyn, s. 157-172.

34. 2003 Proces adaptacji kulturowej a postać Świętego Józefa Freinademetza, 
„Nurt SVD” 37/3, s. 105-122.

35. 2003 Czarna Afryka w dobie globalizacji, w: K. Gładkowski (red.), Świat po 
11 września 2001 roku, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn, s. 107-116.

36. 2003 Społeczno-kulturowa rola płci w obrzędach pogrzebowych, w: J. Wrzesiński 
(red.), Kobieta – Śmierć – Mężczyzna. Funeralia Lednickie 5, Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich, Poznań, s. 103-108.

37. 2004 Misjonarz XXI wieku – szansa i wyzwanie, w: E. Śliwka (red.), Wypłyń 
na głębię. Materiały Kongresu Misyjnego Zakonów, t. 2: Refleksja, Referat Misyjny, 
Gdańsk-Pieniężno, s. 113-123.

38. 2004 Wymogi w formacji misjonarzy z punktu widzenia antropologii 
kulturowej, w: J. Różański (red.), Przygotowanie misjonarzy. Założenia i praktyka, 
Missio-Polonia, Warszawa, s. 19-30.

39. 2004 Tradycyjna rodzina afrykańska wobec dzieci, w: J. Różański (red.), 
Dzieci żyjące na ulicy – nowe zjawisko miast afrykańskich, Missio-Polonia, 
Warszawa, s. 9-26.

40. 2004 Znaczenie antropologii kulturowej dla studiów misjologicznych, 
w:  A.  Miotk (red.), Misjologia XXI wieku. W 20. rocznicę śmierci Ojca Feliksa 
Zapłaty SVD – twórcy misjologii w Polsce, Verbinum, Warszawa, s. 81-90.

41. 2004 Śmierć dziecka w Afryce, w: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), 
Dusza maluczka, a strata ogromna, SNAP, Poznań 2004, s. 35-42.

42. 2004 Uniwersalizacja kultury i jej implikacje, „Forum Teologiczne” 5, 
s. 23-39.
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43. 2004 Kreolizacja kulturowa we współczesnym Togo, „Forum Politologiczne” 
(Olsztyn) 1, s. 15-36.

44. 2004 Fetysz nie fetysz/A Fetish, or Not a Fetish, „Teatr Lalek”, nr 4 (79), 
s. 25-27 (tekst polski), s. 28-30 (tekst angielski).

45. 2005 Tanatologia Louis-Vincent Thomasa, w: W. Dzieduszycki, 
J. Wrzesiński (red.), Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, SNAP, Poznań, s. 11-16.

46. 2005 Tanatyczny wymiar krążenia daru w społeczeństwach tradycyjnych, 
w: W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, SNAP, 
Poznań, s. 47-54.

47. 2005 Religijne inspiracje sztuki afrykańskiej / ReligiousInspirations in 
African Art, „Teatr Lalek”, nr 2-3 (81-82), s. 2-4 (tekst polski), s. 4-6 (tekst angielski).

48. 2005 Religijny wymiar choroby w tradycyjnych społecznościach afrykańskich, 
w: A. Wąs (red.), Werbiści a badania religiologiczne,Verbinum, Warszawa, s. 162-177.

49. 2005 Mikołaj Grunitzky – syn Polaka u sterów Republiki Togijskiej, „Forum 
Politologiczne” 3, s. 123-137.

50. 2006 Antropologiczne badania rytuału, w: M. Filipiak, M. Rajewski (red.), 
Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, Wyd. UMCS, Lublin, s. 19-37.

51. 2006 Narodzenie dziecka u ludu Basari (Togo) jako egzemplifikacja obrzędów 
przejścia według modelu Arnolda van Gennepa, w: M. Filipiak, M. Rajewski (red.), 
Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, Wyd. UMCS, Lublin, s. 201-214.

52. 2006 Płaszczyzny analizy antropotanatologicznej, w: J. Kolbuszowski (red.), 
Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, 
WTN, Wrocław, s. 13-18.

53. 2005 Etiologia choroby w afrykańskich społecznościach tradycyjnych, 
„Annales Academiae Medicae Gedanensis” XXXV, 2005, suplement 9, s. 261-271, 
(lista B) (wyd. w II połowie 2006).

54. 2006 Sprawiedliwość, pokój i pojednanie w dokumentach Konferencji 
Episkopatu Togo, W. J. Różański (red.), Ecclesia in Africa. Pojednanie, sprawiedliwość 
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s. 107-117.

71. 2009 Dialog antropologiczny, „Ateneum kapłańskie” t. 153, z. 1 (602), 
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Володимир Мельник1 

НАУКА І ТЕХНІКА В 
СУЧАСНОМУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ

азвичай у структурі цивілізації як соціокультурного феномену 
вирізняють цілісну систему взаємозв’язаних елементів – раці-
онально та традиційно обґрунтовану сукупність певних прин-

ципів і норм організації життєдіяльності суспільства, власні літературні й 
фольклорні надбання, історично напрацьовані та інтелектуально експлі-
ковані морально-правові імперативи і цінності. Для європейської спіль-
ноти, яка одержала сучасні цивілізаційні виміри та обриси й утримує 
їх близько 300 років, визначально важливою іманентно-субстанційною 
означеністю є незнищенне прагнення до постійного, всеохоплюючого 
і тотального перетворення навколишньої природної та соціальної дій-
сності. Зауважимо: названа сутнісна риса європейської цивілізації вияв-
ляється і в тому, що здатність до предметно- перетворювальної діяльнос-
ті укорінена в самій сутності людини, власне, і становлячи таку сутність 

“людського в людині”. Окрім цього, в тотальності предметно-практичної 
діяльності змінюється, трансформується і сама сутність людини. Незмін-
но-універсальною рисою й атрибутивною визначеністю людини як такої 
залишається її предметно-практична перетворювальна здатність освоєн-
ня світу та віднаходження (або прагнення віднайти) свого місця і призна-
чення в ньому.

Отже, наука і техніка виникли як відповідь на певну потребу суспіль-
ства в істинному знанні про світ та можливості його перетворити згідно 
з науковими досягненнями. Очевидно, і про це чимало вже написано, на-
ука та техніка, по суті, визначають розвиток практично всіх сфер суспіль-
ного буття, наближаються до меж культури як такої в діяльному і техно-
логічному розумінні останньої.

Наголосимо, що наука − укорінена в саму суть, нерідко являючись, 
власне, такою суттю європейської культури. Дослідження витоків проце-
су становлення та розвитку науки покликані відповісти не лише на пи-
тання, що належать до сфери логіко-гносеологічного та методологічного 
характеру, а, ймовірно, і дати відповідь на смисложиттєві й ціннісні вимі-
ри європейської цивілізації. Інтерес до науки як соціального інституту та 
епістемного феномену, вочевидь, має не тільки теоретичний, а й практич-
ний інтерес. Для нас важливо засобами філософії виявити особливості 
розвитку науки, оскільки саме з’ясування філософсько-методологічних 

[1] Володимир Мельник, доктор філософських наук, професор, Ректор Львівського 
національного університету ім. Івана Франка / prof. dr hab. Volodymyr Melnyk, Rektor 
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, e-mail: rektor@lnu.edu.ua
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засад науки дає відповіді на питання про механізми розвитку науки, до-
корінних змін в її гносеологічних можливостях.

Разом з наукою у філософсько-методологічному вимірі необхідно про-
аналізувати сутність техніки як соціокультурного феномену та поняття 
технічного як такого і, найголовніше, – визначити соціальну сутність тех-
ніки й експлікувати її предметні характеристики та властивості. На цих 
питаннях зупинимось ґрунтовніше.

Чинниками, котрі слугують основою й засобами реорганізації та 
трансформації дійсності, системно-організуючими і визначаючими сут-
нісні виміри та парадигмальні характеристики європейської спільноти, 
є наука і техніка, тобто специфічний науково-технічний раціоналізм як 
своєрідний європейський спосіб теоретичної реконструкції дійсності й 
організації системи життєдіяльності людини і суспільства. Уже в останній 
чверті ХХ ст. наука та її технологічне застосування стали визначальним 
фактором розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про масш-
таби науково-технічної детермінації цивілізаційних змін, а, власне, про 
науково-технологічну зумовленість цінностей сучасної цивілізації. Для 
такого техногенного типу суспільства сенсовизначальними цінностями 
стають чинники новизни й інновації, а не рутинності та статичності. Нор-
мою стає не канон, а творення нового як предметний вираз об’єктивного 
буття суб’єктивно сконструйованих цілей.

Гуманізаційна трансформація суті й спрямованості науково-технічно-
го прогресу (системи “наукотехніка”), крім з’ясування сутності техніки 
та механізмів технократизації життєдіяльності людини, передбачає звер-
нення до аналізу науки, її потенційних можливостей ставати предметною 
основою перетворювальної діяльності й створення нової техніки. Інакше 
кажучи: чи можливо віднайти у генетичному ядрі науки чинники, які мо-
жуть ставати відправними точками гуманізації науково-технічного по-
ступу, забезпечення гармонізації відносин суспільства і природи, а також 
стверджувати цінності толерантності та морально-духовні вартості як 
системовизначальні у структурі життєдіяльності людини й суспільства?

Передусім наголосимо на визначально важливій ролі науки як цивілі-
заційного чинника, власне, у формуванні не стільки її “обличчя”, скільки 
внутрішніх вимірів. Наука, по суті, закладає потенційні загрози цивіліза-
ційному світу. Річ у тому, що “наука є результатом розвитку тих цивіліза-
цій, які переходять від культу природного до культу штучного. Тому вона 
не виникає на Сході, де традиційно освячувалось природне буття, але 
привноситься у східні країни з Європи. Проте відмова від культу природи 
була обтяжена і певними загрозливими обставинами. Наука теоретично 
засвідчує розкол між природним та штучним, проміжок між якими стає 
джерелом можливих помилок та, навіть, в перспективі – технологічних 
катастроф”2. Очевидно, можна вести мову про те, що об’єктивно необме-

[2] С. Кримський, Запити філософських смислів, ПАРАПАН, Київ 2003, c. 152.
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жена експансія наукового раціоналізму закладає механізми до реальних 
цивілізаційних криз, зокрема екологічних проблем.

Під тиском тотального раціоналізму трансформуються духовні вимі-
ри власне людського світу. Абсолютизація норм і традицій раціоналізму 
зашкодила не лише духовній сфері людського буття, а й самому науково-
му пізнанню. У підвалинах наукового пізнання укорінена установка на 
абсолютну відкритість істин, які, щоправда, не одразу і не всі “даються” 
людині. Але це – тільки питання часу. Людський розум прямує висхід-
ними кроками від однієї істини до іншої, все повніше розкриваючи за-
кономірності природи. В установках гносеологічного оптимізму зовсім 
ігнорувався реальний факт хибних наукових висновків, абсурдів та оман, 
який, практично, вилучався з ідеології визначально-надійної парадигми 
наукового пізнання. Крім того, наукове пізнання жорстко демаркувалося 
від ненаукових форм освоєння світу. Йдеться передусім про мистецтво, 
релігію, міф як форми освоєння світу, а також форми суспільної свідо-
мості − етичну та мовну свідомість, мудрість тощо, які мають відношення 
до них.

Усе очевиднішим стає той факт: у процесі наукового дослідження як 
творчого процесу пошуку і встановлення істини наукове та позанауко-
ве знання не лише не відділені одне від одного абсолютно неперехідною 
стіною, а органічно взаємопов’язані й доповнювальні. Наука в своєму іс-
торичному розвитку, зокрема в ХХ ст., демонструє, що вона ідейно “наси-
чується” з інших сфер пізнання світу, з багатоманітних форм ненаукового 
знання та позанаукового пізнання новими ідеями, установками, образа-
ми духовного характеру ірраціональної природи. Саме від цього залежать 
можливості прориву науки до пізнання тонших і фундаментальних під-
валин буття.

Пізнання, отже, “не підміняє інші, у тому числі духовні, різновиди 
освоєння світу з їх багатоманіттям нормативних оцінок діяльності. Тому 
ототожнення понять “пізнання” та “освоєння” світу обтяжене неопросвіт-
ницькою редукцією всіх форм духовної діяльності, суспільної свідомос-
ті та світоглядної рефлексії лише до однієї теоретико- раціоналістичної 
орієнтації взаємодії людини зі світом, яка визначається через істинності 
значення. Між тим освоєння світу передбачає не тільки теоретичну чи 
практичну позицію, але й так званий, за термінологією І. Канта, “прак-
тичний розум”, тобто духовне утворення практичного функціонування. 
Таке функціонування визначається Кантом як використання понять в 
якості правил перекладу духовних результатів у режим практичної дії на 
кшталт концептів етики, що здатні виступати рецептами поведінки”3.

У духовно-практичному утворенні синкретично подані соціокуння 
про способи і форми забезпечення життєдіяльності людини й спільно-
ти, художньо-творче знання як спосіб ідентифікації та самовиразу осо-

[3] С. Кримський, Запити філософських смислів, ПАРАПАН, Київ 2003, c. 87.
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бистості. Власне, у сфері духовно-практичного знання в наочно-образній 
формі зафіксовано суто людський, персоніфікований образ світу, напо-
внений вірою, сумнівами, прозріннями, емоціями й інтуїцією, здогадка-
ми, ідеями та ідеалами, прагненнями й оцінками.

На цю сторону духовно-організованої діяльності звертає особливу 
увагу Ф. Михайлов. Він зазначає, що не тільки психологічний настрій во-
льової дієвої особистості становить основу народження нових пізнаваль-
них ідей і функціонування інтелекту, розвитку раціональності, мислення 
загалом. Існує також і зворотний зв’язок – “афекти, емоції без інтелекту 
будь-якого рівня розвитку втрачають свою естетичну, власне людську 
сутність. Без інтуїції та емоцій інтелект уже – не живий розум, не радість 

– розуміння, а лише чимось (кимось) запрограмована спроможність до пе-
ребору варіантів у процесі розв’язання алгоритмізованих завдань. І так 
само чітко: жодна зі здібностей (музична, художня, математична…) не 
робить людину продуктивним, творчим суб’єктом навіть у відповідних 
до цих здібностей сферах діяльності, якщо не введе у себе, не зіллється 
з допитливою думкою, високим почуттям, інтуїцією, які живлять потугу 
волі […]”4.

Очевидно, доцільно лише в контексті певних конкретних пізнавальних 
практик відмежовувати власне, емоційно-особистнісне (людське) осво-
єння (переживання) світу від його раціонально-інтелектуального сприй-
няття. Насправді осягнення все фундаментальніших зв’язків реальності 
виявляє органічний взаємозумовлюючий зв’язок згаданих форм осво-
єння світу. Тим паче, виявляється цікавий парадокс – під час заглиблен-
ня у процесі наукового поступу до все тонших, глибинніших сутностей 
світу (“першопричин”), що фіксуються у все абстрактнішій формі, у все 
потужніших теоретичних конструктах виявляється як атрибутивна риса 
наукового пізнання – його постійна апеляція до форм чуттєво-образно-
го мислення. Природа розкривається у досконалих теоретичних формах 
гармонійної музики логічно вивірених ідеальних абстрактних структур, 
евристична сила та краса котрих народжується, надається і виявляється 
емоційною, переживальницькою фантазією “мислячої тростини”.

Особистісно-індивідуалістична “навантаженість” гносеологічної 
практики, як виявляється, є необхідною умовою ефективності раціона-
лістичного осягнення істини. Проте встановлені людиною універсально-
всезагальні закономірності світу як об’єктивні механізми його розвитку 
не вичерпують багатоваріантності й багатовимірності дійсності. “Світ, – 
слушно зауважує С. Кримський, – не раціоналізується без залишку”5. Він 
значно багатший і сутнісно не редукується до черствих механізмів універ-
сальних закономірностей. Осягнути і виявити, а не звести сутність лише 

[4] Ф. Михайлов, Об образовании. Образование философа, Избранное, Индрик, Москва 
2001, c. 71-72.
[5] С. Кримський, Запити філософських смислів, ПАРАПАН, Київ 2003, c. 107.
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до мови законів у висловлюваннях істинності, можна тільки у випадку, 
коли концепція раціональності не зосереджується на вузькопрагматич-
них міркуваннях і цінностях. Її справжня актуальна сила виявляється і 
реалізується тільки за умови апеляції та залучення до ширшого духовно-
го контексту. 

“У зорієнтованості на вищі духовні цінності, яку передбачає концепція 
раціональності, полягає і її сила, і її слабкість. Справа в тому, що ця кон-
цепція – не самодостатня. Вона потребує ширшого духовного контексту і 
філософсько-світоглядного обґрунтування. Взята у вузькому значенні ра-
ціональність хибує на серйозні вади. Вона не виконує власних же посту-
латів. Адже такі її вимоги, як принцип нормальності (тобто переконання 
в тому, що явища тяжіють до норми), допущення можливості чіткого роз-
межування істини і брехні, правди і кривди, ідея “непорожності” майбут-
нього (принцип оптимізму), зміна хаосу на гармонію, припущення щодо 
прозорості явищ відносно “світла розуму” і т. д., потребує віри, а це су-
перечить самому духу раціональності. Не можна відкидати і ту обставину, 
що розумом за його софістичного використання можна виправдати все, 
що завгодно”6.

Під час пошуку парадигмально нових, креативних ідей дослідник саме 
у цій духовно-практичній сфері знаходить продуктивні образи та пізна-
вальні підходи, які стають основою висунення й обґрунтування нових 
раціоналістичних принципів. На цю особливість наукового пізнання 
неодноразово звертають увагу, зокрема, Н. Бор, М. Борн, А. Айнштайн та 
ін. Так, В. Гайзенберґ на основі цілком зрозумілих міркувань про поняття 
траєкторії відмовився від його використання у процесі пояснення ефек-
ту проходження електрона у камері Вільсона. Уже з “розгляду механіки й 
оптики Ньютона, – вважає В. Гайзенберґ, – можна бачити, що сила… аб-
страктного розвитку науки про природу полягає насамперед в її здатності 
охоплювати простим способом широкі сфери досвіду і безперервно все 
більше спрощувати й уніфікувати картину природи, яку малює наука”7.

Аналогічно міркує і М. Розов, пояснюючи та інтерпретуючи соціальні 
процеси (вводить поняття “куматоїдів” і “соціальних естафет” для інтер-
претації складних соціально-культурних процесів)8.

У сфері духовно-практичного освоєння дійсності конструюється об-
раз світу крізь призму людських потреб і цінностей. Саме тут формулю-
ються відповіді на “вічні запитання”: що є людина і людяність, як потріб-
но відноситись до світу, людей та до себе самого? На відміну від інших 
форм освоєння світу, в духовному утворенні практичного спрямування 
здійснюється постійне звернення до універсально-життєвих цінностей 

[6] Іbidem. 
[7] В. Гейзенберг, Философские проблемы атомной физики, Изд-во ЛКИ, Москва 2008, c. 32.
[8] М. Розов, Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии, Новый хроно-
граф, Москва 2008, c. 8-9.
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крізь призму власного, особистісного досвіду, внаслідок специфічного 
виду діяльності – споглядання, орієнтованого на гармонізацію душі й світу, 
розвиток людських начал у людині. Цілком переконлива думка про те, що 
споглядання як чинник людського буття – “це різновид неспоживчої діяль-
ності, завдяки якій змінюється не об’єкт, суб’єкт дії. Це особливе відношен-
ня до навколишнього середовища, метою якого є збереження зовнішнього 
світу, а ціною та платою – перетворення внутрішнього світу людини. Спо-
глядання потребує поєднання питання “що я повинен робити” з питанням 

“яким я повинен бути”. Воно веде до стану внутрішньої свободи, коли при-
рода та людина виражають єдність процесів самоорганізації в універсумі”9.

У цьому споглядальницько-специфічному освоєнні світу роль науки 
– не лише в розширенні горизонту пізнання світу та його розумінні, а й у 
тому, що людина через науковий раціоналізм розкриває (або може відкри-
ти) свої сутнісні сили. І не тільки у тому, щоби пізнати і перетворити світ, 
а й у тому, якою повинна стати людина, щоби вдосконалювати свої вну-
трішні інтенції у процесі розкриття таємниць природи, пізнати (відчути) 
духовні імперативи власного самовдосконалюючого буття та перетворен-
ня світу. Таке споглядальницьке ставлення до світу ніколи не приведе до 
відкриття загальних, універсальних зв’язків. Навпаки: у кожної людини − 
свій пізнавальний шлях “відкриття себе”, свого персоніфіковано-особис-
тісного сприйняття світу й віднаходження свого істинного призначення 
у цьому світі. Інша річ, чи у процесі пізнання та духовно-практичного 
освоєння світу істини буття стають правдою людської життєдіяльності, 

– це питання, яке міститься у сфері етико-моральної відповідальності осо-
бистості. Істини науки “переплавляються” через індивідуально- ціннісне 
суб’єктивне ставлення людини до світу і стають (або, радше, можуть ста-
ти) правдою життя людини. А це вже − якщо не щастя, то дорога до щастя 
людини, яке завжди має виключно персоніфікований вираз і вимір.

Підсумовуючи все сказане про науку, звернемось ще раз до її іма-
нентно-генетичних характеристик. Очевидно, що образ науки, її роль у 
суспільстві історично змінювалися і змінюються. Наука, безсумнівно, у 
своєму розвитку виявляє власну автономію і як гносеологічний феномен, 
і як цивілізаційний чинник. Однак важливіше наголосити на соціокуль-
турній зумовленості наукового поступу, що виявляється в різних пла-
нах. Суверенний характер наукової раціональності дає змогу пізнавати, а 
отже, розуміти зовнішній світ, прогнозувати перебіг природних процесів. 
Це відкриває перспективу переоблаштування природної та соціальної ре-
альності адекватно до певної системи соціокультурних цілей і цінностей. 
У такій ситуації поряд з автономністю наукового поступу пріоритети на-
уково-технічного розвитку часто визначають уже не лише його внутріш-
ньою логікою, а й соціокультурними цілями та завданнями. Науково-тех-

[9] С. Кримський, Світоглядний зміст проблеми лімітів людської діяльності, Екологія і 
культура, Наукова думка, Київ 1985, c. 16.
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нічний прогрес, відповідно до своїх масштабів і впливу на цивілізаційні 
процеси, починає ототожнюватись і з соціально-економічним, і з соціо-
культурним розвитком.

Безумовно, джерелом наукового поступу є динамічний, внутрішньо 
допитливий світ духовно-ментальних та інтелектуальних сутностей лю-
дини. Проте особливості сучасного етапу розвитку науки якраз поляга-
ють у тому, що горизонт наукового дослідження “задається” його техніч-
ними можливостями; без належної технічної бази сучасний експеримент, 
передусім у природознавстві, просто неможливий. Окрім того, наука ХХІ 
ст. ґрунтується на розробці й ефективному використанні комп’ютерної 
техніки на всіх етапах наукових досліджень. Предметно-практична зу-
мовленість розвитку науки саме тепер, в епоху техногенного етапу циві-
лізаційного поступу, стала особливо очевидною, і дійсно “технологія (як 
працює світ, створений людиною), вочевидь, набуває більшої вагомості, 
ніж наука (як працює світ природи)”10.

Загалом сьогодні науковий та техніко-технологічний розвиток орга-
нічно поєднані. Закономірно, що виникають новітні комплексні наукові 
дисципліни, в яких синтезовані особливості фундаментальних і приклад-
них, природничих, суспільних і технічних наук.

Показовим прикладом такої наукової дисципліни є інформатика. Вона 
забезпечує дослідження інформаційних процесів будь-якої природи, ство-
рення на цій основі інформаційної техніки та технології. Наука техноген-
ної доби, не втрачаючи інтенцій на пізнання дійсності, віддає пріоритет у 
своїх дослідженнях не стільки виявленню сутнісних рис дійсності як такої, 
скільки прагненню відобразити процес творення нової реальності, тобто 
націленню на предметно-перетворювальну діяльність людини.

Отже, сучасний етап розвитку науки виявляє не лише закономірності 
її розвитку, зумовлені її внутрішньоіманентними характеристиками. Сьо-
годні слід констатувати й нові особливості у взаємозв’язках науки і техніки. 
Технічна складова науково-пізнавальної діяльності часто стає визначаю-
чим чинником не лише її ефективності, а й задає саму можливість такої 
діяльності. “Роль технології полягає не тільки в тому, що вона підпоряд-
ковується інструментальним вимогам науки. Технологія у наш час посідає 
центральне місце у процесі розвитку наукового знання і загалом в умовах 
прогресу науки. Практично в усіх наукових сферах використання сучасних 
технічних засобів стають необхідною умовою для розвитку наукового по-
ступу. З цього приводу можна стверджувати, що технологія, без сумніву, є 
необхідною умовою можливості розвитку наукового знання. Розвиток на-
уки сьогодні неможливий без розвитку технології (курсив наш. – В.М.)”11.

[10] R. Yager, Science – Technology – Society: As Reform in Science Education, State University 
of New York, New York 1996, p. ix.
[11] R. Queralto, Technology as a new condition of the possibility of scientific knowledge, http://
scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v4n2/QUERALTO.html, [10.06.2017].
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Окрім цього, соціокультурна зумовленість наукового знання виявля-
ється і в тому, що завдяки опредметненню наукового знання у технічних 
і технологічних структурах, які забезпечують життєдіяльність людини 
та суспільства, здійснюється легітимізація науки. Вона стала не просто 
співтворцем “другої”, штучної природи. Завдяки власне науковій раціо-
нальності й соціальній активності даність природної дійсності перетво-
рюється на факт культури, відбувається трансформація – суще перево-
диться у вимір належного. Отже, наука ніби задає і розширює горизонт 
соціальності, одночасно визначаючи ліміти і соціокультурного розвитку, 
і власні (або мала би визначити), з погляду гармонійності розвитку люди-
ни, суспільства та природи.

Найбільш експлікований етап розвитку науки пов’язаний із домінуван-
ням у науково-технічній картині світу природничо-наукової парадигми, яка 
ґрунтується на переконанні у безмежності пізнавальних (і похідних від неї) 
предметно-перетворювальних можливостях спільноти та домінуванні кла-
сичних уявлень про раціональність як спосіб і механізм наукового пізнан-
ня та засіб перетворення світу. Такий тип раціональності ототожнюється з 
нормою й однозначною відповідністю причини і наслідку. В межах класич-
ної раціональності, органічно пов’язаної з ідеалом наукової об’єктивності 
знання, послідовно просувалась ідея про елімінацію суб’єктивного чинни-
ка з пізнавального процесу. Людський чинник, глибинні ментальні струк-
тури людського “Я”, творчість та інтуїтивні процеси у науковій діяльності 
були витіснені – їх замінив абстрактно-нейтральний суб’єкт пізнання.

Наступні етапи розвитку науки пов’язані з утвердженням некласич-
ної та постнекласичної раціональності. Некласичний тип раціональності 
не лише охоплює логіко-методологічні стандарти, а й враховує динамічне 
відношення людини до реальності, постійне самовдосконалення суб’єкта 
пізнання у процесі взаємодії зі зовнішнім світом. Результативність як, 
власне, і зміст результатів наукового пізнання корелюють не тільки з ак-
тивністю суб’єкта пізнання, а й із залученими засобами пізнавальної ді-
яльності. Тенденція до посилення антропологізації наукового пізнання 
особливо чітко виявляється в ідеології постнекласичної раціональності, 
що характерна співвіднесеністю знань і з активністю суб’єкта та засо-
бами пізнання, і з ціннісно-цільовими структурами діяльності. Суб’єкт 
пізнання трансформується з пасивного “пізнавального відображуваль-
ного дзеркала” в активно-селекційний та системоутворювальний чинник. 
У новій раціональності предметні визначення об’єктивної сфери містять 
також цільові й ціннісні установки суб’єкта пізнання.

Крім цього, варто звернути увагу, що в природознавстві людиноза-
даність і антропомірність виявилась також у методологічно важливому 
антропному принципі. Як відомо, його суть у найзагальнішому сенсі зво-
диться до питання: чому природа облаштована саме так і чому закони 
Всесвіту саме такі, якими ми їх пізнаємо? Якщо філософія виникла як ре-
зультат здивування античного мислителя в осмисленні світу, то цілком 
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філософсько навантаженим є твердження (у контексті змісту антропного 
принципу): кількісні значення фундаментальних фізичних констант були 
визначені й запрограмовані на початкових етапах еволюції Всесвіту адек-
ватно до програми виникнення живого та людини на подальших етапах 
історії світу. Людський розум, відповідно до антропного принципу, “за-
давався” в еволюційній програмі наперед для усвідомлення Всесвітом са-
мого себе.

Якщо якась рука і “запускала експериментальну установку, на якій 
синтезувався наш Світ […]”, то можна “лише дивуватися, наскільки тон-
ко та прецизійно вона підібрала фундаментальні фізичні константи, які 
і дозволили реалізувати наше існування”12. Іншими словами – “Природа 
дуже тонко налаштувала відповідні константи […]”, і достатньо їх пору-
шити на незначну величину, “як Всесвіт у такому вигляді, як ми його спо-
стерігаємо, зникає разом з нами”13.

Наголосимо: “предметом “антропних аргументів” є насправді не те, 
що вирізняє форми життя на тлі стійких структур “неживого Всесвіту”, 
а те, що їх об’єднує на тому рівні (атомному та субатомному), де ще не 
існує відмінностей між “живим” і “неживим”14. Тому є підстави передба-
чити: “Принцип, який організовує Всесвіт певним способом”, нагадує не 
“неперервний промисел”, який пронизує всю “історію буття” від Велико-
го вибуху до появи розуму, а механізм на зразок “пускового гачка”, який 
спрацьовує вже на ранній стадії фізико-космологічної еволюції Всесвіту, 
тобто на тому етапі, коли про передумови власне біологічної еволюції не 
могло бути ще й мови”15.

Уже з наведених міркувань стосовно евристичного потенціалу ан-
тропного принципу можна дійти висновку про те, що у розвитку людина 
і природа не просто взаємопов’язані та взаємозумовлюючі – вони коево-
люційні. Людина може пізнати те, що вона потенційно й історично, ґрун-
туючись на соціокультурних здобутках, може осягнути, відповідно до 
своїх реальних і конкретних можливостей. Одночасно природа не “зда-
ється без бою”, а “відкривається” тією мірою, наскільки відповідає етапу 
вдосконалення гносеологічних можливостей людини й еволюції природи 
на шляху до все повнішого усвідомлення себе мислячим розумом.

До наведених міркувань про потенційні й актуальні шляхи гуманізації 
науково-технічного поступу, експлікації людиновимірності науки і тех-
ніки варто додати ще одне твердження. Воно стосується теоретико-сві-
тоглядної проблематики – пошуку нової стратегії розуміння Всесвіту та 
місця людини у ньому.

[12] І. Вакарчук, Квантова механіка, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, Львів 2007, c. 253. 
[13] Іbidem, c. 254.
[14] Ю. Балашов, “Антропные аргументы” в современной космологии, „Вопросы фило-
софии” 1988, № 7, c. 126.
[15] Іbidem, c. 126-127.
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Ще раз звернемось до критики наукової раціональності. У чому варто 
погодитись з аргументами її критиків? Передусім у тому, що принципи 
раціональності з наукової царини поширились, ставши сенсовизначаль-
ними, на всі сфери життєдіяльності людини й суспільства. Це, очевидно, 
визначальна причина кризових явищ у культурному бутті людини, на-
самперед − як духовної особи.

Основне, на думку І. Цехмістро (і з чим варто погодитись), відбу-
лися суттєві трансформації у структурі духовної культури стосовно 
ставлення людини до абсолюту: Бога, Природи, Істини або “в разі не-
визнання нічого з названого – це стосунок до великої таємниці буття, 
уникнути питання про яку ще нікому не вдалося”16. Крім названого 
вертикального складника духовної культури, існує горизонтальний, 
сутність якого становлять стосунки між людьми. Розвиток науки при-
звів до витіснення духовних чинників культурного буття і заміни їх 
визнанням природної та соціальної закономірностей, які повністю ви-
значають імперативи буття людини, суспільства та їхніх стосунків між 
собою і Природою. У цьому, вочевидь, і полягає суть сучасної кризи 
європейської культури, вияв її дегуманізуючих тенденцій та ролі на-
укового раціоналізму: людина стає похідною від суспільно- економіч-
них відносин, отже, її можна проектувати в необхідному для чогось чи 
когось ключі. Інакше кажучи, людина загубилась у тотальності при-
родно-історичної закономірності, її неповторність у духовному сенсі 
стала вимірюватись раціоналістичними можливостями пізнання і пе-
ретворення світу – соціального, природного і, власне, свого внутріш-
нього, який став ущільнюватись до задоволення певних примітивних 
потреб самозадоволення та самовідновлення вже не стільки людини, 
скільки “одномірної істоти”.

Вирватись із цупких обіймів існуючих концепцій гуманізації й існую-
чої раціоналістичної концепції світу, по суті, неможливо, оскільки вони 
апелюють до цивілізаційних систем, в яких антропоцентристські ідеї є 
похідними від інших, нелюдиномірних – тобто недуховних її (людини) 
сутностей.

Цікаві й багатообіцяючі перспективи щодо побудови нової раціональ-
ності, здатної, як видається, реанімувати оптимістичну ідею духовної 
цілісності людини та вивершеності гуманістичних цінностей, пов’язані 
з квантовою фізикою. Квантово-механічний підхід дає змогу заглянути 
за горизонт нині усталених поглядів на світ і, що важливо, виявити нову 
роль і місце людини в його пізнанні й освоєнні. У межах такого підходу 
обґрунтовується ідея неподільної цілісності Всесвіту на субквантовому 
рівні. Причому Всесвіт мислиться саме цілісно за наявності невіддільної 
присутності у ньому людини. Всесвіт тому і є нерозкладеною єдністю, 
власне, за наявністю, означеністю його людиною.

[16] І. Цехмістро, Голістична філософія науки, Акта, Харків 2003, c. 14.
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Важливо також констатувати: по суті, ми доходимо до визнання чо-
гось, що існує поза заданим Всесвітом як нерозчленованою цілісністю. 
Такі висновки можна отримати лише на основі логічних аргументів – єди-
но можливих у визнанні неподільно цілого світу на засадах заперечення 
гранично загальних понять “елемент” і “множина елементів”, які виявили 
свої обмеженості в описі природи.

На переконання І. Цехмістра, квантова фізика “здійснила грандіозний 
прорив. Вона перекинула проблему. Вона залишає осторонь зовнішню 
речовинно-субстратну оболонку світу й зосереджує свою увагу на мен-
тальних структурах імовірностей у його засадах. Водночас вона розкри-
ває дивну ідентичність найбільш тонких структур ментальної основи 
буття й ідеальних структур свідомості. Якщо в інтерпретації квантової 
механіки ми не доводимо справу до визнання унікальних властивостей 
світу як неподільної одиниці, а отже, до визнання першості ймовірностей, 
що організовані цим феноменом цілісності у структури з прикметними 
логічними властивостями невзаємної скорельованості, взаємної узгодже-
ності, ми нічого не можемо сказати ані про фундаментальні властивості 
світу, ані про саму можливість людини в ньому”17.

Квантовий підхід, отже, реанімував і по-новому виявив не лише вза-
ємозалежність Всесвіту й Людини, а й можливість їхнього існування та 
буття як єдиного і неподільного цілого. Людина в повноті свого буття ви-
являє та виражає багатство світу природи, більше того – розкриває свою 
іманентну духовну укоріненість у незбагненну та непохитну ідею буття 
універсуму. Людина не є сторонньо-споглядальницька, лише соціально-
детермінована, тобто протиприродна одиниця, – вона тотожна “менталь-
ним підвалинам буття […]. Ця вкоріненість людини у бутті, у вихідних 
духовних підвалинах буття перетворює людину з випадкової та сторон-
ньої на необхідну та істотну, а тим самим зафундовує загальнолюдське 
у функції вертикального складника в структурі духовності створеною 
нею культури. Йдучи таким шляхом, можна сподіватись прийти до но-
вої концепції духовності людини та її культури, яка відповідає вимогам 
сьогодення”18.

Очевидно, що такі підходи до інституювання нової раціональності як 
основи духовної наукової картини світу в зв’язку зі своєю нетрадицій-
ністю не відразу знайдуть соціальну підтримку. Проте в сучасних кризо-
вих ситуаціях замежової гостроти набуває саме пошук нових ідей, нових 
концепцій антропологічної перспективи, які своєю опорою мають, влас-
не, незгасиму і незаспокійливу духовну сутність людини з її надіями на 

“взаємопорозуміння” зі світом та з самою собою, зокрема з непокірним і 
надійним науковим раціоналізмом.

[17] Іbidem, c. 33-34.
[18] І. Цехмістро, Наукова картина світу останніх 20 років: докорінна зміна антропо-
логічної перспективи, „Філософська думка” 2004, № 3, c. 62.
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Повернемось, так би мовити, на нашу грішну землю, точніше, до об-
говорюваних проблем людиновимірності науки, зокрема соціогуманітар-
ної та технічної. Принцип антроповизначеності науки “спрацьовує” й у 
сфері соціогуманітарного пізнання таким  способом, що, на відміну від 
природознавства, тут акцентується не стільки на поясненні, скільки на 
пізнавальній процедурі інтерпретації та розуміння. Водночас у методо-
логічній моделі соціогуманітарного пізнання органічно поєднані прин-
ципи об’єктивності знання, детерміністсько-дедуктивні схеми пояснення 
соціальних феноменів, що виражають генералізуючо-узагальнені методи 
становлення загального в явищах дійсності, з персоналістсько-індивіду-
алізованими чинниками. Останні фіксують специфічні особливості соці-
ально-гуманітарного пізнання – системотворну вагомість і механізми дії 
суб’єктивних чинників у ньому. В свою чергу суб’єктивний вимір соціо-
гуманітарного пізнання не зводиться до абстрактного, позаіндивідуалізо-
ваного виміру людини, а інтерпретується як реальна соціальна одиниця з 
ціннісно-цільовими установками, переконаннями й уподобаннями.

Звернемось до технічної науки. Саме вона яскраво демонструє антро-
помірність науки загалом. Передусім наголосимо на синтетичній природі 
технічної науки, де інтегровані природничі та соціально-антропологіч-
ні сутності. Останні визначають соціотехнічну доцільність у створенні 
технічних структур із певними технічними параметрами, які забезпечу-
ють реалізацію визначених соціальних функцій. Це так.  Однак  йдеть-
ся і про те, що людська суб’єктивність не опосередковано, а безпосеред-
ньо визначає здебільшого напрям і сутність технологічного прогресу. 
Адже у технічних структурах опредметнюється певною мірою людська 
суб’єктивність. Технічна наука завдяки людській творчості розширює го-
ризонти та відкриває нові форми використання природних сил і процесів, 
формує оптимальну технічну структуру досягнення очікуваного соціаль-
ного ефекту.

Соціально-антропологічна вимірність усієї системи наукотехніки 
та кожного структурного її елемента – “науки – технікознавства – тех-
ніки” – становить реальну потенційну об’єктивну основу гуманістичної 
спрямованості науково-технічного поступу. Однак для того, щоби гене-
тично закладені в науці й техніці гуманістичні механізми запрацювали, 
необхідно, як це не звучить звично традиційно, звернутись до морально-
етичних норм людини, ідеалів і запитів суспільного розвитку. Тобто ці 
механізми повинні бути “запущені”, оплодотворені морально-духовним 
чинником. Йдеться передусім про те, що проблему гуманізації науково-
технічного поступу неможливо вирішити, якщо вона не стане екзистен-
ційним питанням персоналістського вибору особистості. А цей вибір має 
зрезонувати з установленими нормативно-імперативними принципами 
гуманістично-стверджувального характеру розвитку суспільства. Вісь 
драматичного конфлікту – між особистісно-визначеними цінностями й 
універсально-загальними соціальними цілями. Крайнощі, абсолютизація 
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однієї зі сторін, суперечності призводять або до суб’єктивізму й егоїзму, 
або до засилля технократизму і тоталітаризму.

Гармонійно-оптимальне співвідношення інтересів особи та суспіль-
ства можливе за умови, коли людина керується почуттями обов’язку і 
відповідальності, а гуманістично-прогресивний ідеал стає суспільною 
нормою. Основним принципом гармонізації особистісних і суспільних 
інтересів має стати визнання етики виживання як єдино можливої іде-
ології суспільного договору, що забезпечить перспективу розвитку євро-
пейської цивілізації.

Поняття відповідальності відображає особливий характер 
взаємозв’язків між різними суб’єктами цивілізаційного прогресу – 
особами, соціальними групами, націями, народами, державами тощо, 
котрі реалізують у життєдіяльності певні запити та цінності. Стосов-
но наукової діяльності, відповідальність її суб’єкта репрезентується 
як моральний обов’язок ученого – багатокомпетентним духовним 
утворенням, де синтезовані моральні переконання, духовні цінності 
й раціоналістичні чинники – фахово-інтелектуальний потенціал осо-
бистості. “Водночас моральна відповідальність істотно пов’язана з 
духом епохи, де прямо, а де опосередковано залежить від специфіки 
конкретно-історичної системи суспільних відносин, панівної ідеології, 
загальної культури людства, рівня розвитку науки, її проблематики, 
впливу на історичний процес тощо”19.

Наука як специфічно раціоналістичний спосіб осягнення світу не 
лише розкриває механізми, закономірності саморозвитку дійсності (при-
родної та соціальної), вона одночасно дає змогу пояснити і зрозуміти 
своєрідну її телеологічність, потенційну напередзаданість дійсності. Со-
ціальні ж науки на сучасному етапі трансформуються у своєрідні науки 
проектно-конструкторського характеру, які “задають” моделі майбутньої 
соціальної дійсності. Однак науку варто також інтерпретувати, власне, як 
спосіб освоєння світу, оскільки вона не тільки “задає” людині траєкто-
рії її предметнотворчих і перетворювальних можливостей, а й творить, 
розкриває горизонт можливостей, спрямовує на творення штучного со-
ціально-доцільного світу, отже, розкривається як даність наявного з на-
рощуванням очікувано-створюваного. У цьому силовому напруженому 
дипольному утворенні між даним, сущим та належним і перебуває лю-
дина з її надіями й очікуваннями. Засобами, з допомогою котрих людина 
передусім може облаштувати свій життєвий світ, є її воля, інтуїція, пере-
конання, а також розум, раціоналістичні міркування. Завдяки науковому 
раціоналізмові перед нею розкриваються найнеймовірніші перспективи, 
у тому числі й самознищення. Саме тому наука як раціоналістичний спо-
сіб освоєння світу повинна перебувати в постійно-керуючих і нормуючих 

[19] О. Сичивица, Моральная ответственность ученого и общественно-исторический 
процесс, ООО “Юго-Восток, Лтд”, Донецк 2003, c. 25.
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обіймах ірраціональної упорядкованої стихії – волі й вірі у гуманістичні 
ідеали як в імперативи будь-якої діяльності.

Людина відкрила у собі неймовірні можливості стосовно розуміння 
та перетворення світу. В наш час надзвичайно актуальним є завдання 
(як очікування) нового відкриття – відкриття у людині морального імпе-
ративу як форми виразу моральної відповідальності перед теперішнім і 
майбутнім людства. Моральна відповідальність ученого “синтезує в собі 
раціональні та чуттєво-емоційні сторони духовного світу людини, має 
своєю глибинною основою його морально-етичну освіченість і вихова-
ність, широку ерудицію й глибокі спеціальні знання, ціннісні орієнтації 
та життєві смислові установки, почуття обов’язку, вини, гордості, сорому, 
гріха і под.”20.

Який же перший крок стратегічної програми гуманізації технологіч-
ного процесу? Знайти такі механізми у самих структурах предметно-
практичної діяльності, очевидно, неможливо, оскільки технологічний 
процес передбачає використання людини як засобу, а не відповідної мети.

Перший і абсолютно необхідний крок гуманізації техніки, техноло-
гічної діяльності – фундаменталізація цієї проблеми. Тобто гуманізація 
науково-технічного розвитку ґрунтується на фундаментальному, теоре-
тико-концептуальному підході до аналізу не просто техніки і технічного 
як такого, а всебічного, системного дослідження техносфери – нової бага-
токомпонентної реальності (людина – природа – технологія), що розвива-
ється за внутрішньо властивими їй закономірностями. Вони формуються 
як синтетичні, інтегральні стосовно законів складових елементів технос-
фери, але водночас не зводяться до них. Інакше кажучи, проблему гума-
нізації технології та науково-технічної діяльності варто розглядати у двох 
площинах: по-перше, необхідності об’єктивного пізнання природного 
явища та технології його використання (власне технологічне використан-
ня науки) і, по-друге, дослідження на рівні фундаментального пошуку за-
кономірностей розвитку нової реальності – техносфери як комплексного 
соціоприродно-технічного утворення. І, врешті, надзвичайно важливо 
змінити вихідні цінності, установки вченого й інженера. Сьогодні, коли 
технічне знання посідає у системі культури дедалі важливіше місце, ре-
ально вимальовується небезпека відчуження науки і техніки від люди-
ни. Однак самі собою технічні знання не можуть бути єдиною основою 
розв’язання всіх складних проблем сучасної техніки. Гуманітаризація на-
уки і техніки – це один з важливих (хоча і не єдиний) шлях їх гуманізації.

Такий нетрадиційний підхід до розуміння й оптимізації технічної ді-
яльності, техносфери, коли самоціллю, метою та вищою вартістю про-
голошується людина, а науково- технологічна діяльність стає формою 
виразу її сутнісних, творчих сил, відкриває перспективи, з одного боку, 

[20] О. Сичивица, Моральная ответственность ученого и общественно-исторический 
процесс, ООО “Юго-Восток, Лтд”, Донецк 2003, c. 235.
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духовного оволодіння технізацією, технологію, з іншого – знаходження 
людиною у технології свого адекватного відображення, яке стає джере-
лом її розвитку.

Сподіваємось, що у ХХІ ст. ми вступили у принципово нову фазу люд-
ської цивілізації, коли наявні суперечності знімаються як результат не за-
перечення розвитку людського у людині через технізацію її діяльності, а 
досягнення такого стану технізації соціальних процесів, коли техніка стає 
сферою реалізації сутнісних сил людини, розвитку творчого, гуманістич-
ного начала у ній. Європейська культура – і це продемонструвало ХХ ст. 

– зробила ставку на науку, й будь-яка діяльність будується відповідно до 
принципів строгої раціональності. Однак абсолютно очевидно вже сьо-
годні, що ці принципові засади не є самодостатніми.

Тому слід звернути увагу на особливу, змістовно-визначальну роль на-
уки і техніки або науково-технічну раціональність у розвитку європей-
ської цивілізації. Вона отримала назву техногенної цивілізації саме за-
вдяки ролі наукотехніки у формуванні її сутнісно-парадигмальних засад 
та перспектив розвитку. І йдеться не лише про досі небачені пізнавальні 
та предметно-перетворювальні можливості сучасної людини, які стали 
реальністю внаслідок досягнень власне науково-технічного прогресу. На 
це зазвичай і звертають увагу дослідники цієї проблематики. Однак за-
уважимо, що теперішню науку як таку і “вибудуваний” на ній соціаль-
но-технологічний поступ варто розглядати винаходом людства, який, по 
суті, дорівнює йому, адже саме завдяки йому та науці виявляються риси 
самототожності сучасності, тобто її ідентичності. А тому, розкриваючи 
особливості наукової раціональності, ми не стільки виявляємо сутнісні 
риси процесу наукового пізнання істини, скільки розкриваємо ще і ще 
одну нез’ясовану і невичерпну за багатством природу людини з її атрибу-
тивно-визначальною рисою – прагненням до пізнання істини.

Найцікавіше те, що людський розум не лише фіксує сутнісні виміри 
світу, проникаючи у все віддаленіші та прихованіші закутки Природи, 
а у співтворчості з нею творить ціннісно-смисловий універсум людини 
(С. Кримський) як її метафізично-природну оселю. Людина органічніше 

“вписана” у природну стихію, ніж це видається на перший погляд. І це, 
зокрема, виявляється у тому як людина пізнає світ, чому вона здатна 
його освоювати саме у формі істини. Великий парадокс полягає в тому, 
що “наш розум знаходить у Природі те, що сам шукає, і змушує (курсив 
наш. – В. М.) її відповідати на спеціально поставлені запитання, які ви-
никають у нас у трансцендентальному прагненні встановити певні за-
кони […]”21.

Сьогодні ми можемо розглядати також співтворчість людини і при-
роди не лише у виявленні законів природи як об’єктивних імперативів 
її саморозвитку, а радше у тому, що людина бере участь у конструюван-

[21] І. Вакарчук, Квантова механіка, ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, Львів 2007, c. 117.
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ні сутнісних визначеностей реальності. Це особливо чітко виявилось у 
квантовій механіці, а зараз такий підхід отримує все більше підтверджу-
ючих аргументів стосовно пізнання у соціально-гуманітарній сфері.

Рушійна сила наукового поступу закорінена у природній сутності 
людини і тільки згодом “оформляється” як соціокультурний чинник на-
укового пізнання. Одночасно наголосимо на вагомості впливу раціональ-
ності – як методу та цінності – на різні сторони життєдіяльності людини 
та суспільства. Такі риси раціональності, як пошук істини, прагнення до 
чіткої обґрунтованості висунутих положень, відкритість до критики і “не-
закритість” до різноманітних гіпотез зі сфери ірраціонального, сформу-
вали сучасні прийоми і технології організації життєдіяльності людини 
та колективів різного масштабу й характеру (аж до держав). Діяти раці-
онально – означає діяти згідно з набутим масивом наукового знання та 
чітким визначенням перспектив діяльності й етапів досягнення цілі. Раці-
ональність передбачає також поєднання традиційності, тобто збережен-
ня і використання набутого позитивного досвіду й одночасно відкритість 
до асиміляції нових ідей, котрі наукове співтовариство нерідко сприймає 
вороже – аж до оцінок них як божевільних.

Аналогічні твердження можна висловити про виникнення та вдоско-
налення технічних засобів як унікальної і, власне, суто людської здатнос-
ті експлікувати свої суб’єктивні установки у вигляді об’єктивної цілі та 
досягати її через опредметнення у процесі діяльності, завдяки чому від-
бувається синтез суб’єктивної цілі й об’єктивного знання про зовнішній 
світ. Техніка породжується людиною, але часто стає суттю людини, визна-
чаючи її сенсожиттєві цілі й визначальні цінності буття.

Як засвідчив методолого-світоглядний аналіз, наука і техніка – не 
лише похідний елемент еволюції людини, – вони у своїх іманентно-пара-
дигмальних внутрішніх вимірах є соціально-антропологічно означеними. 
Тому, звертаючись до проблем, котрі витворені науково-технічним роз-
витком і котрі одночасно становлять загрозу існування людства, шука-
ючи шляхи виходу із кризових ситуацій і прагнучи накреслити реально-
наукову й оптимістичну траєкторію цивілізаційних змін, ученим, власне, 
і варто звернутись до суто соціально-антропологічної природи науки і 
техніки. Не потрібно створювати міфів і шукати віртуально-примарливі 
зовнішньо-цивілізаційні чинники, які, мов у казці, розв’яжуть усі про-
блеми і принесуть стабільність, комфорт, впевненість у незворотності гу-
манізаційного вектора розвитку європейської цивілізації.

Як видається, невизначена повною мірою, але визначальна за впливом 
на формування європейського культурницького материка роль трьох 
скромних гігантів, котрі заклали раціоналістично-гуманістичний гено-
тип європейської цивілізації. Йдеться про Галілея, Паскаля і Пуанкаре. 
Галілей, за висловлюванням Н. Бора, запропонував божевільну ідею – до-
сліджувати не природні об’єкти, а у штучно сконструйованих системах 
моделювати природні процеси, отже, і в експерименті виявляти прихова-
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ні природні сутності – закони. Тим паче, Галілей заклав основи мисленнє-
вого експеримента – математичного експериментування.

А. Пуанкаре не лише бачив, а радше відчував і передбачав наприкін-
ці ХІХ ст. актуальні й потенційні можливі негативні наслідки досягнень 
науки та неконтрольованого впровадження її результатів у виробництво. 
Однак він зазначав, що подолати їх без науки, наукового розуму немож-
ливо. І, зрештою, відповідь на питання про можливі шляхи подолання 
цивілізаційних викликів дає Б. Паскаль, який багатозначно зауважив: 

“Отже, вся наша гідність полягає у мисленні. З цього треба нам виходи-
ти, а не з простору і часу, яких нам не наповнити. Намагаймося ж добре 
мислити: ото  перший принцип моральності”22. Саме тому нова науково-
технічна раціональність і має відповідати на світоглядно- цивілізаційний 
запит Б. Паскаля.

Інтенсивний розвиток науки у ХХ ст. і посилення методологічного 
інтересу до процесів приросту наукового знання, критичне осмислення 
стандартів науковості стосовно різних галузей науки, входження у поле 
активних досліджень соціокультурних чинників детермінації наукового 
пізнання призвели до питання про евристичні обмеженості домінуючих 
методологічних підходів, з одного боку, з іншого – формування нових 
методологічних програм і підходів. Саме тому в сучасній філософії та 
методології науки поширилась концепція, в якій наука сучасного етапу 
розвитку уявляється не як цілісність, а як сукупність різноманітних пара-
дигм (Т. Кун), епістем (М. Фуко), ідеалів природного порядку (С. Тулмін), 
дослідницьких програм (І. Лакатош); набула поширення трихотомічна 
концепція (Ю. Габермас), тематична модель розвитку науки (Д. Холтон).

Пізнавальні стандарти виявили свою залежність не лише від типу 
об’єктів пізнання, а й від розвинутості самого суб’єкта пізнання; в осно-
вах методології науки встановлені соціокультурні, антропні й історичні 
її “виміри”. Мозаїчність філософсько-методологічних підходів у сучасній 
науці як вираз тенденції плюралізації тлумачення сутності наукового по-
ступу та її методологічних основ свій крайній вираз отримала у концепції 

“епістемологічного анархізму” П. Фейєрабенда.
Плюралістична тенденція у філософії та методології науки має чинни-

ки, котрі можна розподілити на чинники логіко-гносеологічного та соціо-
культурного характеру. До перших належать процеси всеохоплювальної 
диференціації науки та необхідності наближення методології до реальної 
практики наукового пошуку, вихід на специфічні об’єкти дослідження 
(квантова механіка), прагнення подолати абсолютизований фундамента-
лізм (встановити завершене обґрунтування й уніфіковане знання).

До інших причин варто зарахувати передусім посилення ролі персо-
налістських, психологічних чинників у науковому пізнанні й ціннісної 
вагомості науки, вирішення конкретних, вагомих за соціальною значу-

[22] Б. Паскаль,  Думки, Дух і Літера, Київ 2009, c. 80.
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щістю наукотехнічних проблем. Поворот до соціокультурних та історич-
них вимірів динаміки наукового пізнання, його людська вимірність дали 
змогу по-іншому розглянути фундаментальні проблеми гносеології, зо-
крема проблему об’єктивності науки, аксіологічні виміри наукового зна-
ння, спрямованість розвитку науки й особливості взаємодії конкуруючих 
теорій.

Загалом плюралізм у сфері методології науки відображає пози-
тивну тенденцію до поглиблення і (як це не звучить парадоксально) 
об’єктивності наукових досліджень. Одночасно межі цього процесу ви-
значають не суб’єктивно – їх окреслюють насамперед тенденцією тео-
ретизації всього корпусу науки, для якої визначальними залишаються 
проблеми об’єктивності, релевантності, простоти, точності теоретич-
них конструктів. Плюралізація й антропологізація науки не означає її 
суб’єктивізації. Універсальність принципу об’єктивності є визначальною 
за цих умов. Окрім того, особливої вагомості набуває розвиток, поширен-
ня лінгвістичної парадигми гуманітарних наук на все пізнання загалом, 
що розглядають як лінгвістичний поворот у методологічній свідомості 
науки. “Такий підхід висуває на передній план наукового пізнання про-
цедури інтерпретації, які розкривають предмет дослідження множиною 
моделей та плюралізмом припущень. Тим самим затверджується новий 
стиль та режим пізнавальної діяльності в її полілінійності, поліваріант-
ності, комунікативній артикуляції”23.

Яка програма та пріоритети наукових досліджень? Їх передусім ма-
ють визначати процесами коеволюції, співмірності та взаємозалежності 
розвитку природи і людини. Введення розуму до складу природи є сво-
єрідним об’єктивно-необхідним чинником не просто її збереження, а за-
безпечення цілісності буття людини та природи відповідно до нових за-
гальних синергетичних закономірностей.

Як у такому контексті варто інтерпретувати наукове пізнання? Насам-
перед – як таке, що прагне не просто з’ясувати у своєму лінійному вимі-
рі об’єктивну істину, а, за словами С. Кримського, виявляє і конституює 
множинність її гносеологічних образів, множинність істинного результа-
ту24. Тому пізнання набуває ознак діагностування характеристик потен-
ційних світів, що і становить гносеологічну основу тенденції плюралізації 
наукового пізнання. Різні методологічні системи існують не ізольовано 
одна від одної як взаємовиключні, а навпаки – як взаємодоповнювальні 
у загальному процесі та прагненні різними засобами зафіксувати багато-
лику сутність істини.

Процес конструювання все нових і нових, часто взаємовиключних ме-
тодологічних програм, виявляє приховані потенції об’єднання, інтеграції 
різних підходів у прагненні встановити цілісний образ науки на основі 

[23] С. Кримський, Запити філософських смислів, ПАРАПАН, Київ 2003, c. 180. 
[24] Idem, Під сигнатурою Софії, “Києво-Могилянська академія”, Київ 2008, c. 215.
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виявлених різних її сутнісних особливостей. Причому науку розглядають 
як систему, що постійно розвивається. Цінністю стає не пошук уніфіко-
ваних стандартів і засобів науковості як такої, а конструювання на основі 
існуючих методологічних підходів ефективних наукових методів дослі-
дження.

Особливої вагомості набуває розвиток методологічних засад техніч-
ного та соціального проектування. Їхня особливість полягає у тому, що 
пізнання як таке не є самоціллю, а постає пізнанням процесу перетворен-
ня, а точніше – творення.

Сучасний образ науки втратив цілісність і монолітність декартівсько-
го часу, який характеризував науку ще у ХХ ст. (принаймні, у першій 
половині). Наукове поле зоране тотально домінуючою диференціацією. 
Межа ХХ – ХХІ ст. породила низку явищ цього процесу – нові науки, по-
нятійні структури, комплексування наукових дисциплін і комплексних 
програм. Очевидно, що сьогодні значного поширення набули концепції 
розвитку науки, в яких її розглядають як сукупність парадигм, науково-
дослідницьких програм, комплексів наукових дисциплін, напрямів і под. 
Цілком логічно, що таке “вавилонське стовпотворіння” в науці стимулю-
вало розвиток різних теоретико-методологічних конструктів (підходів, 
специфічних понять, методів та ін.), котрі визначаються різними  пізна-
вальними  ситуаціями й цінностями. Різноманітні стандарти науковос-
ті – загальнонаукові, міждисциплінарні й конкретнонаукові – фіксують 
плюралістичність наукового пізнання, прагнення обґрунтувати єдині 
методологічні норми у певних регіонах науки. Джерело поліметодологіч-
ної ситуації в науці – це насамперед домінуюча концепція у принциповій 
гіпотетичності наукового знання та визнанні його відносності. Очевидно, 
є підстави стверджувати про домінування специфічно-парадигмального 
підходу – синтезу ідей фаллібалізму, конвенціоналізму та релятивізму.

Нова місія науки, або її постнекласична інтерпретація, полягає не 
тільки (а, можливо, і не стільки) в тому, щоби пояснити сутність дослі-
джуваного явища і зафіксувати його як даність істинного знання. Так по-
стає питання у варіанті класичного природознавства. Сьогодні ж йдеться 
про те, що в будь-якій науці (й не лише в гуманітарній) завдання полягає 
не лише в пояснені, а й у розумінні того, що відбувається, яка сутність 
предмета дослідження. Останній дається вже не як відчужена реальність 

– як такий, що проблематизується і виокремлюється з погляду особи до-
слідника, його ціннісних установок.

Для гуманітарного пізнання один і той самий об’єкт (ним постає текст 
як такий) може мати різні інтерпретації та пояснення з погляду парадиг-
мально-ціннісних засад дослідника. По суті, те ж саме простежуємо у 
квантовій механіці, коли саме позиція спостерігача є визначальною сто-
совно результату дослідження. І в першому, і в другому випадках йдеться 
не про суб’єктивізм – ми, радше, спостерігаємо предметно-активну роль 
людини як суб’єкта пізнання у виборі стратегії та методології досліджен-
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ня, що і становить сутність плюралізму в сфері наукової методології. Це 
дає змогу в поліфонії різних підходів зафіксувати невичерпну гаму сут-
нісних вимірів об’єктивного  світу та творчого потенціалу людини як 
дослідника і, по суті, співтворця тих смислів. Так виявляється глибинна 
об’єктивна характеристика наукового пізнання, що полягає в його гума-
нітарно-антропологічному вимірі.

Згадана тенденція особливо чітко виявляється в розвитку науково-
орієнтованих видів практичної діяльності, передусім технічної науки, яка 
не лише “передає” теоретичне значення у сферу практики, а забезпечує 
(як практичне знання) певне розуміння (відображення) людиною світу, 
розкриваючи водночас перспективи його перетворення, умови пере-
творювального буття людини. Тобто технічне знання варто розуміти не 
тільки як знання про уречевлені засоби діяльності, а й як атрибутивну 
характеристику людського буття, своєрідний вимір людської сутності, що 
забезпечує трансформацію пізнавального плану діяльності у конструк-
тивно-перетворювальний. Тому цілком справедливий підхід до технічно-
го знання і з позицій власне технологічності, й як характеристики фак-
тичності (наявності та суті) людського буття.

Отже, сутність технікознавства, його специфіка можуть бути адекват-
но з’ясовані лише в широкому науковому і соціально-культурному кон-
тексті. Еволюція технікознавства, його об’єкта детерміновані всією сус-
пільно-історичною практикою і насамперед – розвитком матеріального 
виробництва. Звернемо увагу на ще один план аналізу – в контексті руху 
від абстрактно-теоретичних конструктів до їх предметної реалізації у 
процесі практичної діяльності, що, на відміну від гносеологічного підхо-
ду, розкриває власне онтологічні підвалини наукового знання, передусім 
технічного.

У технікознавстві, як теоретичному узагальненні способу даності при-
роди для людини і водночас даності людині її соціальної сутності, пред-
метно здійснюється синтез теоретичного i практичного. Аналіз категорій 

“теоретичне” (“пізнавальне”) та “практичне” (“перетворювальне”) засвід-
чує наявність не лише їх протилежності, а й об’єктивних, реальних форм 
їхнього синтезу. Цей синтез можливий уже тому, що він у “зародковому” 
вигляді міститься в теоретичній i практичній діяльності суб’єкта, узятих 
нарізно. Практика за суттю є такою формою діяльності, у процесі якої 
відбувається трансформація дійсності з метою перетворення її на пред-
мети життєдіяльності людини. Однак саме через ці зміни розкривається 
істинна сутність матеріального світу, пізнається об’єктивна істина, що 
засвідчує наявність теоретичного моменту в практичному відношенні 
людини до світу. Тобто вже у межах самої практики наявна єдність пізна-
вального та перетворювального, їх синтез. Це – з одного боку. З іншого − 
теоретична діяльність є не тільки пізнавальною. У процесі цієї діяльності, 
тобто в пізнанні, відбувається зміна дійсності. Пізнання є ідеальною ре-
конструкцію предмета, його відтворення у формі потреби, цілі й мотиву. 
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Відповідно, у теоретичному відношенні наявний практичний (перетво-
рювальний) момент.

Сфера наукової діяльності й знання, в якій теоретичними засобами 
відтворюється синтез згаданих форм відношення людини до світу, де, 
по суті, формуються ідеальні моделі нової реальності, й становить зміст 
технiкознавства.

Аналіз змістовних особливостей технічного об’єкта, технічного зна-
ряддя, котрі є визначальними елементами технічної діяльності, дає змогу 
повніше з’ясувати своєрідність технiкознавства. У філософському розу-
мінні технічний об’єкт – це не застигле матеріальне утворення, обмежене 
та локалізоване у просторово-часовому континуумі. Такий об’єкт пере-
дусім характеризує процесуальність людської діяльності, момент станов-
лення матеріальних властивостей об’єкта предметами людської праці, їх 
опредметнення за допомогою знарядь i подальший перехід синтезованих 
властивостей у живу форму доцільної діяльності. Інакше кажучи, техніч-
ний об’єкт – це своєрідне поєднання властивостей речовини природи із 
властивостями людської праці, що утворює в підсумку всезагальний спо-
сіб технологічної діяльності.

Технічний об’єкт є  необхідним, універсальним елементом діяльності, 
без якого вона, по суті, неможлива саме як людська діяльність. Будучи 
всезагальним та універсальним, технічний об’єкт потенційно спромож-
ний спеціалізуватись стосовно різних конкретних видів i форм діяльнос-
ті. Він відображає у собі реальність того, що i як людина реалізує в про-
цесі перетворення світу.

У контексті наведеного розуміння теоретичного та практично-
го, їхнього синтезу й особливостей технічного об’єкта стає можливим 
з’ясувати синтетичну природу технiкознавства, причому водночас у 
різних аспектах. Насамперед пізнання світу в ньому органічно злите з 
перетворенням дійсності, фундаментальні дослідження інтегровані з 
прикладними (соціально-функціональний аспект синтетичної природи 
технічної науки); тобто мета технічної науки – пізнання перетворюваль-
ного процесу. Завдяки цьому й забезпечується “адсорбція” теоретичного 
знання, трансформування його у предметні структури діяльності. При-
чому завдяки власному теоретичному полю й органічному включенню у 
свої конструкти емпірично-досвідного матеріалу, саме в технічних науках 
усвідомлюються та формуються практичні завдання дослідження, а фун-
даментальна теорія слугує скеровуючим чинником пошуку.

За змістом технічне знання ґрунтується на результатах суспільних і 
природничих наук, органічно поєднуючи у “переплавленому” вигляді гу-
манітарне та природничо- наукове знання, моральні імперативи, прак-
тичний (інженерний) досвід винахідництва (змістовний аспект). Інтегра-
тивна взаємодія пізнавальних компонентів є визначально-домінуючою 
сферою не лише приросту нового технознання, а й удосконалення існу-
ючих і формування принципово нових пізнавальних засобів технічної 
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науки. Причому йдеться не тільки про міждисциплінарну інтегративну 
взаємодію технiкознавства з іншими сферами науки, а й про так званий 
внутрішньодисциплінарний синтез у сфері технічної науки як галузі піз-
навальної діяльності. Вищою формою інтеграції є синтез – виникнення у 
процесі взаємодії компонентів нової якості, яку неможливо звести до ви-
значеностей взаємодіючих елементів. Саме тому інтегративно-синтетич-
ним процесам у контексті нашого розгляду приділялась особлива увага. 
Незважаючи на дедалі зростаючу диференціацію всього фронту техніч-
ної науки, спеціалізацію пізнавальних засобів i навіть дисциплін, визна-
чальною тенденцією їхнього розвитку (що помітно та своєрідно впливає 
на посилення гносеологічних потенцій і вдосконалення конструктивно-
перетворювальних можливостей) є iнтегративно-консолідуючі процеси. 
Особливий інтерес у методологічному сенсі викликає вищий (із можли-
вих у межах технiкознавства) ешелон пізнавальних засобів інтегративної 
природи. Йдеться про загальнотехнічні форми та засоби пізнання – по-
няття (у тому числі категоріальні), проблеми, методи, підходи, принци-
пи, концепції, теорії, навіть окремі дисципліни. Такі феномени існували 
й раніше, але їх питома вага та роль у загальному арсеналі пізнавальних 
засобів технічних наук сьогодні значно зросла.

Зауважимо, що “піднесення” науки до стану усвідомлення самого 
пізнавального процесу (поряд із виявом автономного об’єкта пізнання, 
формуванням своєрідних пізнавальних засобів та ін.) належить до ви-
значальних рис фундаментальності науки як такої. У цьому сенсі часто 
вживане поняття фундаменталізації інженерно-технічної освіти не вар-
то зводити до розширення викладання фундаментальних дисциплін або 
навіть до насичення фундаментальним знанням усіх складових інженер-
ної підготовки. Провідну роль у цьому процесі треба віддати з’ясуванню 
теоретико-методологічних проблем технікознавства як фундаменталь-
ної галузі наукового пізнання, що не зводиться до комплексу норматив-
но- регламентуючого знання про уречевлені засоби i предмети людської 
життєдіяльності, а слугує ідейно-методологічним каркасом, основою всі-
єї сукупності науково-технічних дисциплін та конструктивно-перетво-
рювальної діяльності творення нового.

Загалом усе помітнішим стає процес технізації наукового пізнання, 
і його необхідно розуміти не лише як насичення науково-пізнавальної 
діяльності технічними засобами (що також є дуже важливим самим со-
бою). Технізація науки означає передусім підвищення ролі всіх пізнаваль-
них засобів технічного походження i характеру (в тому числі суто тео-
ретичних, ідеальних інструментів пізнання) у сфері нетехнічного знання. 
Тобто загалом технізація науки – це зростання вагомості технiкознання 
та його пізнавальних засобів у всьому організмі науки. Водночас усе від-
чутніше відбувається процес гуманізації технічного знання – наповнення 
його “особистісним”, залежним від людини змістом – соціальним і психо-
лого- індивідуальним, що традиційному технікознавству не властиве. У 
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наш час технічна наука виявляє дедалі більшу сприйнятливість до гума-
нітарного, соціологічного, біологічного знання, яке становить своєрідні 
моральні, екологічні й інші імперативи технічної діяльності.

В умовах технізації практично всіх сторін людської життєдіяльності 
надзвичайно гостро виявилась проблема з’ясування самої природи тех-
нократизму як своєрідного способу ціннісного сприйняття світу. Техніза-
ція не є “випадковим” явищем у людській історії, по суті, – це невід’ємна 
форма людського буття; водночас технократизм як форма світовідно-
шення виявляться у різних сферах життєдіяльності своєрідно; сутнісною 
ознакою є те, що штучно створені предметні структури перестають бути 
опосередковуючою ланкою, засобами діяльності, а стають самоціллю. 
Така метаморфоза засобу та цілі має згубні наслідки у сфері духовності, 
створюючи умови й одночасно постаючи причиною деградації людських 
ідеалів, моральних засад.

Знайти механізми, стратегічний керунок гуманізації технологічного 
процесу в самих структурах предметно-практичної діяльності, очевид-
но, неможливо, оскільки технологічний процес передбачає використання 
людини як засобу, а не цілі. Перший i абсолютно необхідний крок гумані-
зації техніки, технологічної діяльності – фундаменталізація цієї пробле-
ми. Мається на увазі, що гуманізація науково-технічного розвитку ґрун-
тується, постає на шляху фундаментального, теоретико-концептуального 
підходу до аналізу не просто техніки i технічного як такого, а всебічного, 
системного дослідження наукотехносфери – нової, багатокомпонентної 
реальності (людина – природа – наука – технологія), що розвивається за 
внутрішніми властивими їй закономірностями. Вони формуються як син-
тетичні, інтегральні стосовно законів складових елементів техносфери, 
але водночас не зводяться до них. Розум, зокрема, не просто “співпрацює” 
із природою, а вводиться як елемент ноосферної системи до складу живої 
природи і в такому сенсі він – “не господар буття, а його репрезентант, 
необхідна розпорядна за своєю функцією сила, яка діє не сама по собі, а в 
контексті загальних космопланетних закономірностей існуючого”25.

Технологія як об’єктивно-предметний спосіб діяльності, сутнісна сила 
суспільної людини в її абсолютно-гуманістичному масштабі та гранично 
широкому культурному вимірі означає: “Освоєна людською діяльністю 
зовнішня необхідність перетворюється на доцільність творчих результа-
тів цієї діяльності адекватно до краси, моральної досконалості (добра) та 
розумності (істини) буття людини. Абсолютне у такому розумінні роз-
кривається як всезагальна міра людяності в її історичному розвитку”26.

[25] С. Кримський, Під сигнатурою Софії, “Києво-Могилянська академія”, Київ 2008, c. 
213. 
[26] Idem, Формы функционирования категории абсолютного в системе культуры, Ми-
ровоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики, 
Наукова думка, Київ 1981, c. 254. 
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Технікознавство, технологія, технічне загалом як атрибутивно при-
таманне людині, людській діяльності має стати не антиподом людсько-
му, а засобом розвитку природного середовища для людини i способом 
реалізації її творчих можливостей. Таке визначення технічної діяльності, 
техносфери, коли самоціллю, метою та вищою вартістю проголошується 
людина, а технологічна діяльність стає формою виразу сутності, творчих 
сил людини, відкриває перспективи, з одного боку – духовного оволо-
діння технізацією, технологією, з іншого – суспільно-практична природа 
людини знаходить у технології своє адекватне відображення, стаючи дже-
релом її розвитку.

Загалом наголосимо: великий парадокс існування й сутності техніки, 
технічної діяльності полягає в тому, що вони постійно виявляють себе як 
допоміжні засоби для людини у досягненні людиновимірних цілей, реа-
лізації свого творчого та перетворюючого потенціалу. По суті, так воно і 
є − у тому розумінні, що техніка постійно присутня в долі людини, виборі 
її сенсожиттєвих пріоритетів.

Однак незаперечний і той об’єктивний факт, що техніка (система на-
укотехніка) зі залізною закономірністю “піднімає” людину до атрибутив-
ного чинника вирішення не стільки гуманно-цивілізаційних, скільки тех-
нічних цілей. У все прискорювальній гонитві за новими, ефективнішими 
технікою та технологіями, які забезпечують досягнення нових цілей, но-
вих стандартів функціонування європейської спільноти, остання загуби-
ла на цій дорозі не когось (чи щось), а саме людину. Людина “розпалась” та 
редукувалась до певних соціальних функцій, трансцендентного суб’єкта, 
робочу силу, безособовий потік свідомості та ін. З іншого погляду, вона 
як зникаюча мала величина у природній тотальності завдяки природній 
визначеності – здатності породжувати духовно-ментальні й інтелекту-
ально-раціональні світи – очевидно, має і призначення бути своєрідним 
чинником саморозвитку природи. У такому парадигмальному вимірі ідея 
призначення людини як підкорювача природи не є переконливою, а най-
головніше – веде до цікавої (негуманістично орієнтованої) метаморфози. 
Маючи на меті підкорити природу, людина потрапляє в “пастку” – стає 
заручником власних, суб’єктивно мотивованих цілей, тобто реалізація 
ідеї підкорення природи призводить до підкорення самої людини.

Розглядаючи людину та природу як взаємозумовлювальні коево-
люційні елементи єдиної ноосферної системи, варто оцінити дещо по-
іншому, нетрадиційно сутність процесів, що відбуваються у природній 
сфері. Річ у тому, що з позиції одного із елементів системи, а саме – лю-
дини, визначаються позитивність чи катастрофічність (деструктивність) 
природних процесів. На яких засадах, за якими критеріями? Очевидно, 
що такими є універсальність і загальнозначущість, сталість медико-біо-
логічних характеристик людини. Тобто антропні критерії поширюють-
ся не лише на елементи системи “людина – природа”, а й на всю систему, 
якісні означення якої не зводяться до її частин. Окрім цього, природа як 
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така (а тим паче, під техногенним тиском) змінюється (можливо, еволю-
ціонує) не завжди адекватно до антропних вимог. Це засвідчує, зокрема, 
вся доантропогенна історія природної дійсності. А природні катаклізми 
в жодному випадку не варто оцінювати як екологічні катастрофи. Вони 
стають такими внаслідок техногенної діяльності людини, у зв’язку з чим 
і порушується система природних зв’язків (прямих та зворотних). Відтак 
деструктуруються процеси самовідновлення і самоорганізації природ-
них екосистем. За такою (“природною”) логікою розвитку системи “лю-
дина – природа”, людина і породжена нею науково-технічна реальність 
можуть розглядатися важливими, але не вічними (або такими, що існу-
ють достатньо тривалий час, навіть з погляду історії еволюції природи). 
Це – з одного боку. З іншого – людство, використовуючи досягнення на-
уково-технічної думки, технологічного прогресу, водночас потрапило у 
залежність від них. Найсміливіші та найгуманніші проекти майбутнього 
людство будує з урахуванням свого науково-технічного потенціалу.

Більше того, не лише контури, а й сама сутність таких концепцій обу-
мовлені технологічними можливостями та технократичним дискурсом. 
Постає логічне питання: чи не змінилася медико-біологічна природа самої 
людини під тиском техногенних змін і соціальної динаміки європейської 
спільноти, коли людина не знає, за яким годинником їй жити, коли ця со-
ціальна динаміка стає неспівмірною з біологічною природою людини?

Очевидно, що існує достатній емпіричний історико- антропологічний 
і етнографічний матеріал, який засвідчує наявність змін природи людини. 
Інше питання: чи ці зміни спричиняють зміни психологічно-психічного 
стану людини як такої, чи адекватно і співмірно відтворюють зовнішню 
дійсність людина ХХІ ст. і людина античного світу, або, бодай, епохи Від-
родження?

У контексті такого питання та розгляду динаміки системи “людина – на-
уково-технічна раціональність – природа” важливо зазначити, що ста-
білізуючо-універсальна, поєднувально-цементуюча функція належить 
людино-природному феномену, культурі як такій. Саме від її генотипу, вну-
трішньоозначених цінностей як ментальних сутностей у підсумку й зале-
жить динаміка та спрямування розвитку і наукотехніки, і соціоприродної 
системи, “сутінкова” чи оптимістична перспективи європейської цивілізації.

Наукова революція XVI − XVII ст. перемістила центр людського не-
спокою з метафізичних розмислів у царину чуттєво-емпіричного осво-
єння світу та використання на практиці здобутого наукового знання. Ці 
знання втілювалися у реальні, предметні структури практичної діяль-
ності. З часом такий рух набув масштабних вимірів не тільки кількісно, 
охоплюючи практично всі сфери життєдіяльності людини, а й характе-
ризується використанням усе тонших, фундаментальних властивостей 
матерії, зокрема мікросвіту. Сьогодні можна вести мову про те, що цей 
процес вийшов з-під контролю людини як духовної істоти з її морально-
етичними імперативами. Головним режисером науково-технологічного 
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розвитку стає безконтрольний, нічим не обмежений технократизм, що 
виріс і ґрунтується на раціоналістичній парадигмі осягнення світу. Нині 
несміливо звучать голоси щодо пошуку не стільки раціональних, скільки 
духовно-раціоналістичних вимірів та критеріїв соціального поступу, все 
частіше звертаються (апелюють) до духовних екзистенціалів буття лю-
дини як визначальних і опорних точок, які, власне, й повинні слугувати 
парадигмальними чинниками суспільних та індивідуальних цінностей 
цивілізаційного поступу.

Друга половина ХХ ст. суттєво похитнула оптимістичне переконання 
у всесильності наукового раціоналізму як засобу досягнення соціально-
го стану, що реалізовує істини Добра та Справедливості. Наука як сві-
тоглядна парадигма буття людини виявила свої обмеження, і вже “зараз 
виникає сумнів у можливості гностичної рівноваги між запитальними 
ситуаціями та відповідями на них, між евристичною вагою проблем та 
їх розв’язанням. Світ став здобиччю знань, залишивши для нас харизму 
питань (курсив наш. – В.М.)”27. Предметно-уречевлений і прагматичний 
спосіб та вимір буття, як виявилось, дуже далекий від ідеального й істин-
ного принципу організації світобудови та світовідчуття людини у ньому. 
Виявляється, у процесі вдосконалення наукового раціоналізму людина роз-
губила свої найсуттєвіші й найважливіші екзистенційні та ментальні ви-
значеності, без яких побудувати надійний Дім нашого буття неможливо.

Людина є творцем сучасного світу, який одночасно відкриває нові 
можливості – від планетарно-космічних до субатомних, і все це є основою 
для експансії предметно-перетворювальної та пізнавальної діяльності. 
Такі кроки постають черговою сходинкою, з одного боку, до реалізації іде-
ології панування – підкорення дійсності, втягування її у смисложиттєву 
парадигму буття людини, з іншого – виявом невичерпних можливостей 
людини засобами наукової раціональності розкривати свою гностичну 
природу та долучатися до метафізичних смислів буття.

Понад триста років пошуків та обґрунтування опори буття людини 
поза нею – у фізичному світі, вона повертається до його відчуття у своїй 
духовній метафізичній сутності, яка і є тим прилученням до Абсолюту. Усе 
ніби відбулося за пророчою схемою Геґеля – рух уперед із поверненням до 
вихідного стану. Цей процес характерний двома обставинами: по-перше, 
людина виплекала досконалий спосіб себеутвердження та перетворення 
світу – науковий раціоналізм як суто суб’єктивний феномен, який, з од-
ного боку, дає змогу прилучитися до вищих смислів об’єктивного світу 

– законів, з іншого – такий спосіб не став запорукою досягнення людських 
ідеалів; по-друге, метафізичні розмисли та раціоналістичні практики пе-
рестають бути взаємовиключаючими процесами, а стають необхідними 
партнерами у нестримному бажанні людини зрозуміти, пояснити та пе-
ретворити світ, а основне – віднайти і збагнути себе.

[27] С. Кримський, Запити філософських смислів, ПАРАПАН, Київ 2003, c. 3.
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Людмила Рижак1 

ЛЮДИНА В ЛАБІРИНТАХ ВІРТУАЛЬНОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА

овсюдне запровадження інформаційних технологій у 90-і роки 
минулого століття не наблизило людство до інформаційно-
го суспільства, запропонованого в теоретичних моделях його 

речників: Д. Бела, З. Бжезинського, Дж. Ґелбрейта, Й. Масуди, Дж. Ней-
сбіта, Е. Тофлера та ін. Зокрема, аналізуючи інформаційне суспільство, 
Й. Масуда виокремив у ньому низку атрибутивних ознак: по-перше, ви-
робництво наукового знання буде визначальним чинником суспільного 
розвитку в цілому. Відтак ядром соціальної організації суспільства, голо-
вним соціальним інститутом стане університет як центр продукування 
та накопичення знання; по-друге, рівень знань, а не власність, визначати-
ме соціальну диференціацію; по-третє, інформаційне суспільство ґрун-
туватиметься на інтелектуальній техніці з її фундаментальною функцією 
заміщувати або підсилювати розумову працю людини. Завдяки симбіо-
зу нової соціальної організації та інформаційних технологій суспільство 
стане цілісною програмованою системою інститутів2.

Проте, як з’ясувалося, проекти побудови “суспільства знання”, далекі 
від реалізації. У постіндустріальну епоху трансформація суспільства має 
цілком інший характер, ніж передбачали теоретики інформаційного сус-
пільства. Річ у тому, що для побудови моделей інформаційного суспільства, 
зазвичай використовували як аналог існуючий зразок індустріального сус-
пільства, проектуючи в майбутнє можливі структурні та функціональні 
зміни, пов’язані з розвитком комп’ютерно-комунікаційних технологій. До 
речі, саме таку методологію композиційної побудови моделі інформацій-
ного суспільства застосував Й. Масуда, обґрунтовуючи соціальну структу-
рованість життєдіяльності навколо університету. Проте реальний поступ 
суспільстві виявився відмінним від передбачуваного. Передусім універси-
тет не став організуючим соціальним інститутом, як і знання та його про-
дукування не стало пріоритетною цінністю суспільства.

Зазначимо, що розвиток комп’ютерно-комунікаційних технологій іс-
тотно вплинув на інституційний лад модерного суспільства, його ієрар-
хічну структуру та бюрократичну організацію. Починаючи з 90-х років 
ХХ ст., інституційно-структурована та вертикально організована со-

[1] Людмила Рижак, канд. філос. наук, доц., декан факультету філософії, Львівський 
національний університет імені Івана Франка / dr Liudmyla Ryzhak, Dziekan Wydziału 
Filozoficznego, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, e-mail: l_ryzhak@lnu.
edu.ua 
[2] Й. Масуда, Комп’ютопія, „Філософська і соціологічна думка” 1993, № 6, c. 36-50. 

П  



68

ціальна реальність набуває рис кризової нестабільності: розпадаються 
вертикально інтегровані організації (партії, профспілки, громадські асо-
ціації тощо), зазнають краху неконкурентні надмірно централізовані кор-
порації з бюрократичним менеджментом. 

Натомість почала формуватися нова соціальна структура, в основі якої 
мережі, що базуються на Інтернет-комп’ютерних технологіях. Вони зумов-
люють горизонтально-диференційовану та децентралізовану структуру 
соціуму. Сутнісною рисою мережевої структури суспільства стає її перма-
нентна змінність та гнучкість менеджменту. “Мережі як організаційні за-
соби, – наголошує М. Кастельс, – мають неабиякі  переваги через властиві 
їм гнучкість та адаптаційність – принципові якості для виживання й успі-
ху в довкіллі, що жваво змінюється”3. Таким чином, Інтернет-комп’ютерні 
технології, ставши основою нашого життя, зумовили перехід у нову форму 
суспільства – мережеве суспільство. Причому, як зазначає І. Пригожин, 
ніхто не планував мережевого суспільства і вибуху інформації; це приміт-
ний випадок стихійного виникнення  нових форм суспільства4.

Одним із перших дослідників мереж постмодерного суспільства вважа-
ється М. Кастельс. Як опонент конституювання мережевої структури по-
стмодерного світу, він стверджує, що мережеве суспільство набуває обрисів 
на всій планеті, хоча й різниться конкретними виявами і має значні відмін-
ності щодо свого впливу на життя людей, залежно від історії, культури та 
інституцій. Щоправда, автор наголошує, що мережа – дуже стара форма 
людської практики. Мережеві практики були властиві як домодерним, так і 
модерним суспільствам, реалізуючи відмінні функціональні завдання. 

У домодерному суспільстві мережеві практики здійснювалися у фор-
мі колективних ритуалів. Вони демонстрували зразки поведінки та уна-
очнювали її межі у формі заборон. Участь у ритуалах була способом за-
лучення особи до засвоєння моделей поведінки, їхнього відтворення та 
передавання наступним поколінням. Таким чином формувалася цілісна 
гомогенна спільнота, солідарна завдяки схожі у своїх почуттях, віруван-
нях і вартостях. 

 Структурні зміни в організації суспільного життя спричинили утвер-
дження модерного суспільства. Його соціальні практики вибудовувалися 
навколо владних інституцій: державних, політичних, соціально-еконо-
мічних тощо. Багато з них, зазначає Ф. Фукуяма, “існують не тому, що 
вони доцільні чи добре адаптовані до свого середовища, а просто тому, 
що вони витіснили інші альтернативи на ранній стадії розвитку”5. Проте, 

[3] М. Кастельс, Інтернет-ґалактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспіль-
ства, Видавництво „Ваклер”, Київ 2007, с. 1. 
[4] И. Пригожин, Сетевое общество, „Социологические исследования” 2008, № 1, 
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2008-01/prigozhin.pdf, [30.06.2017]. 
[5] Ф. Фукуяма, Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку, Ви-
давництво „Кальварія”, Львів 2005, с. 232. 
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саме інституційний лад забезпечує функціонування соціально диферен-
ційованого суспільства та захист колективних й індивідуальних інтер-
есів. А соціальну поведінку індивіда відтепер регулюють офіційні норми 
та правила, які є одночасно обов’язковими і привабливими, бажаними і 
належними. 

На думку Ф. Фукуями, інституційно-ієрархічна організація суспіль-
ства навряд чи зникне, оскільки існує низка ситуацій, коли ієрархічний 
контроль є ефективнішим, ніж децентралізоване управління. Необхід-
ним доповненням в організації та самоорганізації модерного суспільства 
є мережева структура та мережеві практики. Як приклад такої мережі, 
автор наводить корпоративну версію спонтанної організації, де рішення 
ухвалюються на добровільній, рівноправній основі.

Специфіку мережевої взаємодії та комунікації зумовлюють спільні 
неофіційні норми, які визнаються соціальною спільнотою та характери-
зують рівень довіри між її членами. Співіснуючи з інституційними струк-
турами суспільства, мережі слугують неформальній комунікації в соці-
альній спільноті, забезпечуючи її самоврядність у захисті громадських та 
особистих інтересів. 

Характеризуючи реально функціонуючі соціальні мережі, Ф Фукуяма 
слушно зауважував, що вони “не формуються щоразу тоді, коли людям у 
групі доводиться взаємодіяти одне з одним; справжні спільноти пов’язані 
вартостями, нормами та досвідом, які є спільними для їхніх членів”6. 
Пов’язуючи індивіда з іншими членами спільноти, вони визначають межі, 
в яких індивід реалізує форми особистої поведінки, способи спілкуван-
ня задля досягнення узгодженості дій. Таким чином, належність до со-
ціальної спільноти та мережевої взаємодії в ній визначається не лише за 
бажанням індивіда. Передовсім він має слідувати певним нормам і пра-
вилам спільноти, поділяти вартості та інтереси спільноти, обстоювати їх 
у демократичний спосіб.

Дослідження Ф. Фукуями засвідчують, що існує обернена залежність 
між міцністю вартостей і норм, які об’єднають спільноту мережі та її від-
критістю для людей, ідей і впливів з-поза мережі. Високий ступінь вну-
трішньої солідарності та потенціал скоординованої діяльності може ста-
ти бар’єром для успішної адаптації до змін у навколишньому середовищі. 

Водночас соціально-мережева комунікація має свої переваги. По-
перше, комунікація  реалізується у просторово-часових координатах. Це 
пов’язано з тим, що сама соціальна спільнота локалізована в просторі її 
територіального розташування. До того ж забезпечення спільних потреб 
та інтересів громади здійснюється шляхом її самоорганізації у певному 
часовому континуумі. По-друге, комунікація персоналізована, як за-
сіб обміну  інформаційно-знаннєвими ресурсами між члена соціальної 
спільноти. За Н. Луманом, комунікація відбувається тоді, коли можли-

[6] Ibidem, с. 22.
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вий синтез трьох аспектів: інформації, повідомлення та розуміння. Саме 
розумінням завершується окрема комунікація, хоча вона не обов’язково 
веде до консенсусу. Комунікація може бути відхилена. Тож, зазначає ав-
тор, неправомірно приписувати комунікації іманентну, квазі-телеоло-
гічну тенденцію до консенсусу. Важливо інше, що процес прийняття чи 
відхилення комунікації є точкою біфуркації самовідтворення комунікації. 

“Найпростіша комунікація можлива лише в рекурсивній мережі попере-
дньої й наступної комунікації. Така мережа може сама себе тематизувати, 
може інформувати себе про власні комунікації, може піддавати інфор-
мацію сумніву, не приймати її, нормувати комунікації як допустимі чи 
недопустимі”7, відтак може солідаризувати та консолідувати соціальні 
спільноти.

На початку ХХІ ст. мережі отримали нове життя, ставши інформацій-
ними мережами, що підживлюються Інтернетом. Мережі перетворилися 
на організаційну форму, що пронизує всі сфери суспільства. Повсюдно 
всі види діяльності: економічна, соціальна, політична та культурна струк-
туруються навколо Інтернету та інших комп’ютерних мереж. Якщо рані-
ше мережі були сегментом в цілому немережевого світу, то сьогодні все, 
що не є мережами або ще не є мережами, утворюють маргіналізовану час-
тину світу, приречену стати мережевим8.

Функціонування інформаційних мереж надало безпрецедентну 
можливість кожному користувачу комунікувати он-лайн із усім світом 
в інтерактивному режимі. “Інтернет, зазначає М. Кастельс, є комуні-
каційним посередником, який дозволяє насамперед спілкування бага-
тьох у визначений час на глобальному рівні. Як поширення друкованої 
продукції на Заході створило те, що МакЛюен назвав “Галактикою Гу-
тенберґа”, так і ми зараз увійшли в новий світ комунікації – Галактику 
Інтернету. Використання Інтернету як комунікаційної системи та ор-
ганізаційної форми в останні роки другого тисячоліття поширюється 
як вибух”9. 

Свобода доступу до інформаційних мереж зумовлена відкритістю Ін-
тернету та його інтерактивністю, що слугує технологічною засадою ство-
рення віртуальних спільнот. Вони самоорганізуються на засадах ціннос-
ті свободи: вільно користуватися інформацією і знаннями, поширювати 
їх на власний розсуд. Віртуальні спільноти, створюючи в межах Інтернету 
середовище неінституційних комунікативних взаємодій, конституюють 
віртуальну реальність.

[7] Н. Луман, Понятие общества, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/luman/
pon_ob.php, [30.06.2017].
[8] А. Назарчук, Сетевое общество и его философское осмысление, „Вопросы филосо-
фии” 2008, № 7, c. 70. 
[9] М. Кастельс, Інтернет-ґалактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспіль-
ства, Видавництво „Ваклер”, Київ 2007, с. 2. 
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Уже сьогодні, функціонуючи як мережеве, постмодерне суспільство 
реалізує свої можливості у віртуальній реальності. Якщо людина інду-
стріального суспільства, зазначає Д. Іванов, віднаходила себе в соціальній 
реальності, сприймаючи її як природну даність, в якій доводиться жити, 
то людина постіндустріального суспільства занурена у мережеву (вірту-
альну) реальність, захоплено “живе” в ній, усвідомлюючи її умовність, ке-
рованість параметрів і можливість виходу з неї10. 

На зміну впорядкованості та однозначності практик, зумовлених ін-
ституційним ладом модерного суспільства, постають постіндустріальні 
(постмодерністські) практики з їх еклектизмом, який не визнає інсти-
туційних меж та бюрократичної впорядкованості. Занепад модерної со-
ціальності виявляється в тому, що соціально існуючі мережі комунікації 
розпадаються, їх заміщають віртуальні мережі.

Віртуальні спільноти та віртуальні мережі – екстериторіальні та де-
централізовані. Віртуальна комунікація немає просторово-часових об-
межень. Її особливістю є глобальний контекст здійснення та інтерактив-
ність у реальному часі. Проте, важливо мати доступ до Інтернет-мережі. 
Тож кожен, хто має такий доступ, може стати центром організації власної 
віртуальної мережі, започаткувати комунікацію, керувати процесом спіл-
кування та завершити його, вийшовши з мережі. Крім того, віртуальна 
комунікація дає змогу моделювати віртуальну спільноту за власним за-
думом, розбудовувати її та залучати до неї користувачів, які поділяють 
неофіційні норми та вартості. Таким чином, Інтернет дає змогу розширю-
вати сферу віртуальної комунікації як неінституційної взаємодії. Офіцій-
ні норми та правила втрачають свою актуальність для віртуальних кому-
нікаторів. А комп’ютерні технології дають можливість виходити за межі 
організаційного контролю та уникати нагляду з боку соціальних інститу-
тів. Саме тому віртуальна комунікація стає багаторівневим лабіринтом, 
який захоплює своїми можливостями та водночас “затягує” у віртуальну 
реальність.

Зокрема, переваги віртуально-мережевої комунікації проаналізував 
дослідник мережевого суспільства М. Кастельс. Він стверджує, що Інтер-
нет-технології дали змогу постіндустріальному суспільству впроваджу-
вати мережеву організаційну форму людської діяльності, яка спричиняє 
безпрецедентну комбінацію гнучкості та виконання завдань, координо-
ваного прийняття рішень та децентралізованого виконання, індивідуа-
лізованої виразності та глобальної комунікації. Завдяки цьому мережеве 
суспільство утверджує нові цінності, а саме: індивідуальну свободу та від-
криту комунікацію11. Проте, свобода комунікації, яку надають віртуальні 

[10] Д. Иванов, Общество как виртуальная реальность, [в:] Информационное общество, 
Издательство „АСТ”, Спб. – Москва 2004, с. 375. 
[11] М. Кастельс, Інтернет-ґалактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспіль-
ства, Видавництво „Ваклер”, Київ 2007, с. 2.
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мережі, залежить від культури віртуальної спільноти, соціальних ціннос-
тей і норм, яких вона дотримується, а отже  свобода комунікації може 
реалізуватися по-різному. 

Зокрема, більшість учасників віртуальної мережі користуються нею 
як одним із засобів своєї соціальної маніфестації як особистості, своїх 
інтересів та уподобань. Для багатьох людей свобода комунікації – це ні-
чим не обмежений вхід/вихід з Інтернет-мережі та можливість мігрува-
ти по мережі, змінюючи он-лайн партнерів. Отже, Інтернет-комунікації 
дають змогу реалізувати вибіркові моделі соціальних стосунків, які не 
прив’язані до певної територіальної спільноти та її проблем. Саме тому 
критики Інтернету, спираючись на ґрунтовні дослідження академічних 
учених, доводять, що поширення Інтернету веде до соціальної ізоляції, до 
руйнування соціального спілкування, до відмови до взаємодії віч-на-віч 
у реальних обставинах. 

Натомість М. Кастельс переконаний, що Інтернет є продовженням 
життя таким, яким воно є в усіх його параметрах і з усіма його модаль-
ностями. Реальне життя визначає взаємодію он-лайн. Однак ця взаємодія 
виходить з-під інституційного контролю суспільства. 

Справді, постіндустріальне суспільство починає функціонувати як 
мережеве поза інституційною структурою. Вона втрачає свою ціннісну 
значущість, яку Ж. Бодріяр характеризує як втрату соціальної реальності, 
як її знакову симуляцію, що має тенденцію до зростання12. Відтепер, ствер-
джує автор, замість колишнього принципу реальності ми підпорядковані 
принципу симуляції.

У мережевому суспільстві знаки є симулякрами – образами реальнос-
ті, які не презентують нічого, крім самих себе13. Вони заміщають саму ре-
альність, утворюючи віртуальну реальність, у якій людина взаємодіє не 
з речами, а зі симулякрами. Віртуалізація постає як процес  заміщення 
соціальних інституалізованих практик симуляційними. Вони є відмінною 
рисою віртуальної комунікації та віртуальної реальності в цілому.  

Віртуальні (стимуляційні) практики слугують операційним серед-
овищем, в якому зручно створювати образи та транслювати їх. Під їхнім 
впливом трансформуються всі сфери життєдіяльності суспільства. На 
зміну соціальній комунікації постає віртуальна комунікація, що стає па-
нівною. Її стрижнем стає наративність і гіпертекстуальність, опосередко-
вуючи буття людини в соціуму, формуючи систему її уявлень, способи 
отримання інформації, варіанти стосунків з іншими людьми тощо. 

Зазначимо, що гіпертекст має змогу створювати кожен користувач 
Інтернету, комбінуючи різні тексти, образи, музику, символи для персо-

[12] Ж. Бодріяр, В тіні мовчазної більшости, чи Кінець соціального, http//www.ji.lviv.ua/
n25texts/bodrijarl.htm, [29.06.2017].
[13] Ж. Бодріяр, Символічний обмін і смерть, http://www.ukrlib.com.ua/books-zl/
printthebookzl.php?id=45&bookid=0&sort=0, [30.06.2017]. 
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нальної комунікації та належності до віртуальної спільноти. “Ми маємо 
персоналізований гіпертекст, наголошує М. Кастельс, настільки простий 
або настільки складний, наскільки кожен може собі дозволити. Але це, 
справді, індивідуальний гіпертекст, створений із мультимодальних куль-
турних виражень, скомбінованих по-новому у нових формах і нових 
значеннях”14. 

Зрозуміло, що віртуальна комунікація користувача стає залежною від 
організаційної структури Інтернет-сторінки – гіпертексту, тобто поси-
лань на інші сторінки без будь-яких обмежень до нескінченності. Власне 
гіпертекст – це постмодерний лабіринт, який немає центру притягання, 
як і немає визначеного початку (входу в лабіринт). Користувач вільний у 
будь-який момент часу відкрити комп’ютерну сторінку й розпочати рух по 
лабіринту. Йому забезпечується доступ до гігантських обсягів інформації 
при постійній зміні тем та їхнього змісту. Конструювання гіпертексту по-
стає потужним інструментом обміну досвідом, збагачення власного досві-
ду життя на основі здобутого знання та інформації з Інтернет-мереж. 

Щоправда, конструювання персонального гіпертексту може бути і 
бездумним блуканням сторінками Інтернету, що хаотизує мислення, не 
приносячи ні інтелектуального, ні морального, ні емоційного задоволен-
ня. Таке конструювання гіпертексту є зазвичай винятком, ніж загальним 
правилом.  

Подібно до гіпертексту, наратив також є персональним витвором 
користувача Інтернету. Наративи слугують конструюванню середови-
ща функціонування віртуальних спільнот на засадах віртуальної іден-
тифікації користувачів. Інтернет-ідентифікація приваблива своєю без-
особовістю. Інтернет-мережа позбавлена організуючого центру, який 
би контролював інформаційні потоки, тож існує свобода самоідентифі-
кації. Інтернет дає можливість експериментувати з власною ідентичніс-
тю. Можна вибрати віртуальне ім’я, віртуальне тіло, віртуальний статус, 
віртуальні достоїнства тощо15. Ідентифікаційний наратив значною мірою 
визначає учасників комунікації в он-лайн. 

Наративи, презентуючи віртуальні ідеали, ціннісні орієнтації, інтер-
еси, перспективи самоздійснення, слугують Інтернет-консолідації вірту-
альних спільнот. Причому кожен із Інтернет-користвачів може належа-
ти одночасно до декількох віртуальних спільнот, побудованих навколо 
спільних інтересів і цінностей. Водночас, віртуальні комунікації, здій-
снювані через Інтернет, урізноманітнюють моделі спілкування он-лайн, 
опосередковано впливаючи на комунікації та взаємодії людей в їхньому 
не-мережевому житті. 

[14] М. Кастельс, Інтернет-ґалактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспіль-
ства, Видавництво „Ваклер”, Київ 2007, с. 202. 
[15] Д. Иванов, Общество как виртуальная реальность, [в:] Информационное обще-
ство, Издательство „АСТ”, Спб. – Москва 2004, с. 412. 
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Наративність, як і гіпертестуальність та інтерактивність є атрибутив-
ними рисами віртуальної культури. Водночас віртуальна культура побу-
дована на процесах електронної комунікації. Інформаційне суспільство, 
наголошує Дж. Нейсбіт, – це суспільство екранної культури. Екрани 
персональних електронних органайзерів, екрани пейджингового зв’язку, 
екрани мобільних телефонів, скануючі екрани буквально пронизують 
наскрізь все наше життя. Всюдисущі екрани презентують віртуальну ре-
альність, яку ми не сприймаємо серйозно, хоча наслідки впливу екранів 
цілком реальні . 

Справді, екранна культура стала невід’ємним елементом діяльності 
та комунікації кожного користувача Інтернету, як і будь-якої інформа-
ційно-комунікативної мережі. Проте, запровадження інформаційно-
комп’ютерних технологій, на переконання Дж. Нейсбіта, має супроводжу-
ватися їхньою гуманізацією. Головно, це стосується розважальних ігор, 
побудованих на симуляції насильства. Річ у тім, що екранне насильство 
не сприймається як реальне. Тож воно непомітно опановує нашу пам’ять, 
наші сни, наші розмови, а згодом як варіант віртуальної гри може бути 
зреалізоване в соціальній дійсності.

Комп’ютерні ігри, це теж нескінченні лабіринти віртуальної кому-
нікації. Занурюючи гравця у віртуальний світ гри, її патерн присилує 
його до імпульсивних дій на безпосередні стимули. Побічний результат 
комп’ютерних розваг – фрагментарне (кліпове) мислення, неспромож-
ність до рефлективного, орієнтованого на майбутнє мислення. Це виклик 
мережевому суспільству та його віртуальним практикам, в якому техно-
логічні новації не лише забезпечують комфорт і добробут, а й дегуманізу-
ють життя. Як гуманізувати застосування технологій – не риторичне за-
питання, а потребує відповіді. Шляхи гуманізації мережевого суспільства 
може запропонувати гуманітаристика, як рівноправний партнер розви-
тку Інтернет-комп’ютерних технологій.  

Висновки. Структурні зміни в організації суспільного життя на заса-
дах Інтернет-комп’ютерних технологій спричинили утвердження мере-
жевого суспільства. Мережі перетворилися на організаційну форму, що 
пронизує всі сфери суспільства. На початку ХХІ ст. мережі отримали нове 
життя, ставши інформаційними мережами, що підживлюються Інтерне-
том. Свобода доступу до інформаційних мереж зумовлена відкритістю 
Інтернету та його інтерактивністю, що слугує  технологічною засадою 
створення віртуальних спільнот.  Віртуальна комунікація стає панівною 
у мережевому суспільстві. Її характерними рисами стають наративність і 
гіпертекстуальність, стверджуючи нову модель комунікабельності, у фор-
мі екранної культури.
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Тетяна Ярошенко1 

ГІБРИДНА СУЧАСНІСТЬ 
ТА СПРОБИ ЇЇ ОСМИСЛЕННЯ

ожна історична доба, народ, людина прагнуть виробити cвої 
світобачення та модель культури. Сучасна доба часто характе-
ризується як гібридна, що наповнена викривленими, спотво-

реними цінностями, явищами, котрі суперечать людській природі, здо-
ровому глузду, викликають супротив. При перевірці їх на автентичність 
може стати в нагоді концепт етосу-рідної домівки. Спробуємо викорис-
тати його для кращого розуміння того, що відбувається з нами, визначає 
наш сучасний спосіб життя, укоріненість у світі цінностей.

Етос можна визначити як життєву організацію безпеки, «благо-устрій», 
що сприймається/оцінюється людиною/спільнотою як «домівка», рідна, 
співприродня, органічна сфера буття, де особа відчувається захищеною, 
самою собою і де від неї, її зусиль залежить збереження та якість доброго 
порядку, благополуччя. Таким чином, етос за означенням «домівка» вклю-
чає у себе сенс бути (відчувати, мислити і діяти) господарем, дбати і відпо-
відати за своє благо. «Благоустрій» покликаний максимально задовольни-
ти потреби людини/громади/спільноти у пошуках щастя. Щастя/Благо тут 
розуміють як певне бажане, те, що набуває статусу (ваги) ціннісного і ро-
бить вмотивованою людську поведінку у бік добра. Культура з комплексом 
її змістовних складників та форм, як-то філософія, наука, релігія, мораль, 
право, мистецтво тощо фокусується на дослідженні ціннісно-смислових 
аспектів «благо-устрою» людини, її індивідуальної активності та взаємодії; 
домівки, що узгоджена з природою її внутрішньої організації. Звідси і така 
увага до питань пошуку своєї ідентичності, своєї, а не нав’язаної системи 
цінностей, до проблеми гідності – сутнісної характеристики людини, якою 
не можна нехтувати і яку вона готова захищати. Бо гідність людини - це її 
внутрішня, духовна  домівка, втративши яку вона втрачає своє сутнісне я, 
свою самототожність, що рівноцінно смерті.

Що ж розуміється під сучасністю філософами, культурологами; з яки-
ми явищами можна її ідентифікувати, які проблеми, смисли і сенси ви-
значають  змістовність, специфіку цього феномену у різних ділянках со-
ціогуманітарного знання?

У дослідженнях науковців (зокрема, філософів, істориків) категорія 
«сучасність» - це певний «межовий час», момент загальної історії, що роз-

[1] доц. Тетяна Ярошенко, кандидат філософських наук, кафедра теорії та історії куль-
тури, Львівський національний університет ім. Івана Франка / dr Tetyana Yaroshenko, 
adiunkt, Katedra Teorii i Historii Kultury, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 
e-mail: yaroshent@gmail.com
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гортається у загальній площині між визначеним минулим і невизначеним 
майбутнім. Сучасність як межова, історична категорія означає також діа-
лог з минулим, з тими, кого вже немає. Тому сучасність можна розглядати 
і як «тепер-», «зараз-буття», і віддалене у часі, але ідейно, духовно, душев-
но споріднене з нами.

Для наукової філософії сучасність завжди важко вловима для аналізу, 
це як екзистенційна мить, яку складно піймати сильцями об’єктивного 
розуму в силу її суб’єктивно забарвленого характеру. Для етиків, мораль-
но орієнтованих мислителів – це те, за що ми відповідаємо, за що звітуємо 
перед майбутнім і вічністю. Для соціологів сучасність – це соціально ви-
значена динамічна реальність, що схоплена у статистиці та репрезентова-
на цифровим і процентним співвідношенням.

Антропологічно визначена сучасність – це наше теперішнє, живе поко-
ління людей, в якому суперечливо поєднані різновікові категорії: старість 
і молодість, дорослість і дитинство, юність і зрілість. Беручи до уваги 
різновікові категорії живих людей, сучасність визначається суб’єктними 
критеріями життя, межами від найстарішого до наймолодшого жителя 
(носія життя), що приблизно припадає на ХХ-ХХІ ст.

Визначивши сучасність як час живих, ми розуміємо, що це той час, 
який безпосередньо пере-живається і про-живається нами. Сучасність – 
це те, з ким і чим ми себе ідентифікуємо; ті проблеми, які ми сприймаємо 
як свої; те, до чого ми не байдужі, що нас болить, хвилює, змушує радіти 
чи плакати, переживати як своє. Тому сучасність – це час життєвої уко-
ріненості, і в цьому сенсі вона завжди актуальна, тобто є спонукою до 
дії, потребує і виражає себе в дії. Через це синонімами слова «сучасний» 
є терміни «актуальний» та «сьогодення», які, проте, мають свої особли-
вості. Можна наближено сказати, що сучасність – це актуальність буття, 
життя в його дієздатності, а сьогодення – це «ось-тепер», «зараз-буття», 
чуттєвість швидкоплинної реальності.

Сучасність аналізують у контексті теорії розвитку, кризи, трансфор-
мації, різких кардинальних змін. Природа і характер кризи споріднені 
з поняттями проблема і хвороба. Об’єктивно криза – це історична за-
кономірність, що фіксує конфлікт старого і нового, складний комплекс 
нерозв’язаних проблем, що утримує можливість небезпеки, загрозу руй-
нації цілого. У такому значенні сутнісними ознаками кризи є занепад, 
крах, розрив, вибух, межа. Криза як те, що визначено суб’єктно, пов’язано 
із ризиком для життя людини, розглядається як «загроза її цілісності», 
«існування на межі» (межовий стан), у площині «бути чи не бути». Будучи 
визначена суб’єктивно, така криза безпосередньо виражає себе у хворо-
бливих переживаннях, негативних емоціях і сприймається людиною як 
патологія, не-здоров’я, те, що болить, небажане, що суперечить її потре-
бам, надіям, помислам і сподіванням. Найбільш яскравими феноменами/
супутниками суб’єктивно визначеної кризи  є  відчай, розпач, страждан-
ня, страх, сум, гнів тощо.
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Таким чином, з одного боку, криза розуміється як певне анормальне, яке 
є провісником краху, загибелі, а з іншого – це закономірний етап розвитку, 
в основі якого лежить зустріч-конфлікт старого й нового, після якої пови-
нно наступити одужання і полегшення. Один підхід акцентує на смертель-
ній небезпеці, інший – на можливості народження нового, кращого.

Постановка проблеми кризи може мати свої відмінності в регіональ-
ному аспекті, наприклад, в контексті східної і західної культурних пара-
дигм, в оцінках фактору волі, її сили та скерованості. Перший – внутріш-
ній (інтровертний), пасивний: криза – це відсутність душевної рівноваги, 
порушення природного енергетичного балансу, те, що потрібно пережи-
ти. Такий підхід найкраще репрезентує Східну ментальність, ідентифіку-
ється з такими вченнями, як даосизм, буддизм, джайнізм і базується на 
відмові від вольового вирішення питань з метою уникнення протистоянь, 
конфліктних ситуацій, насильства, відмовою від себе заради  збереження 
життя цілого, досягнення внутрішньої гармонії, злиття з природнім За-
коном (Дао). Другий – зовнішній (екстраветрний), активний; підходить 
до кризи раціонально, як до проблеми індивідуальної програми життя, 
персональної волі, самореалізації; потребує термінового і часто ради-
кального способу розв’язання, активної участі у соціальних проектах, 
потреби визнання індивідуальної значимості з боку суспільства. Такий 
шлях більш властивий Західному типу мислення, його системі вартостей 
та оцінювання.

Ставлення до кризи як до проблеми, оцінка її значимості можуть мати 
й інші варіанти. Окрім згаданих вище виділимо ще декілька. Перший – 
заперечення проблеми при її наявності або, іншими словами, втеча від 
проблеми (закривати очі на неї). Проблема замовчується, тобто не сприй-
мається або не хоче сприйматись як варта уваги, значима. Другий – про-
блему можна вирішити шляхом максимальної економії зусиль, обхідними 
шляхами. Прикладом є знаменитий вислів «Мудрий вгору не піде, мудрий 
гору обійде». Схожим є сприйняття  життя як ріки, де спасають навички 
триматись на воді, плисти за її течією. Третій можна охарактеризувати за 
словами однієї з пісень «[…] Краще гір можуть бути лише гори, на яких 
ти іще не бував». Таких версій можна назвати безліч, проте у всіх них кри-
за сприймається як певне випробування, що потребує величезних додат-
кових зусиль, як певна вершина, висота, перепона, яку належить взяти, 
подолати, щоб виробити новий досвід, піднятись на новий рівень, а то і 
вижити. Показовими у цьому плані є казки, в яких описується героїчна 
боротьба Добра і Зла, перемога життя над смертю.

Криза носить межовий характер, тобто сприймається і оцінюється 
у значеннях межі. Одразу зауважимо, що в філософії культури поняття 
«межа», від якого веде своє походження термін межовість, – це діалектич-
на категорія, що визначається як границя відокремлення, де завершуєть-
ся одна культурна форма (один історичний етап) і розпочинається інша 
(інший); вона фіксує відмінність одного (феномену) від іншого і взаємо-
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обумовленість, зв’язок одного з іншим. У цьому сенсі поняття межі завжди 
двозначне. З одного боку, вона розділяє (розмежовує), постає заслоном, 
завершенням, кінцем; а з іншого – поєднує, слугує містком “між”, що спо-
лучує розділене, є місцем зустрічі кінця та початку. Філософсько-культуро-
логічний підхід до проблеми “межовості” акцентує на явищах бівалентнос-
ті й полівалентності культури, з котрими ми достатньо часто стикаємось 
на межі історичних чи культурних контекстів. У цьому сенсі межа (меж-
овість) – завжди кордон із чимось, а отже, належить одночасно обидвом 
явищам, культурам, семіосферам, які є взаємопроникними. Для межових 
типів культур характерна наявність ознак бівалентності й полівалентності.

Символами межі, як вже було згадано попередньо, можуть виступати 
стіна, гори, прірва, міст. Стіна фіксує закритість, відгородженість, шори, 
а також тупикову ситуацію, з якої потрібно знайти вихід, бар’єр на шляху 
до омріяного, який потрібно подолати для того, щоб наблизитись до мети. 
Ширина рову, прірви та висота, яку потрібно взяти, аби випробувати свої 
сили, – все це для того,  щоб загартувати себе, зміцніти духом та примно-
жити сили для наступних етапів розвитку, життєвих випробувань. Міст 

– символ єднання «між», зв’язку різного, якому передують бажання вийти 
за межі своєї обмеженості, зусилля по подоланню прірви відособлення 
та відчуження. В історії кожного народу є такі фундаментальні символи 
межі; зокрема в єврейського народу це «Стіна плачу», в Китаї – великий 
китайський мур тощо. У зламному, ХХ ст. знаковими стають феномен 
Берлінської стіни, руйнація якої знаменувала народження нового світу, 
порядку; твір Ж-П. Сартра «Стіна»; однойменний музичний шедевр відо-
мої рок-групи Pink Floyd.

В історії української культури феномен межі набуває ледь не метафі-
зичного значення, в якому вона сприймається як питання самобутності 

– визначеності, кордонів, вміння бути собою, бути цілісним, єдиним, оди-
ничним, відстоювати право на самостійне життя, прокладати свій шлях. 
Український життєвий простір формувався на перехресті різних духовних 
світів Сходу і Заходу, Півдня та Півночі і визначається як межовий за ха-
рактером, екзистенційно-бароковий за типом. Межовий характер акцентує 
на великій ролі кризових явищ у культурі й історії та необхідності їхнього 
подолання, виробленні імунітету перед викликами долі. Тому знаковими 
періодами в історії України стали Відродження, Бароко і Романтизм, і сьо-
годення – часи, коли найбільше виявився дух боротьби за оздоровлення 
культури та історії. Ось чому доба постмодерну, з її характером невизначе-
ності та неоформленості, типологічними ознаками кризи може також ста-
ти періодом великих можливостей і культурного зростання для українців. 

Морально усвідомлена та етично визначена  криза сприймається і оці-
нюється як втрата міри, відступ від норми, тобто певне не-істинне, зле, 
не-нормальне, що вимагає негайного втручання, прийняття запобіжних 
мір з метою приведення у відповідність із вищою ідеєю блага, відновлен-
ня сил добра, балансу, рівноваги, гармонії. Основною етичною формулою 
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кризової доби можна назвати правило песимізму: «З двох зол обирають 
менше». Тут добро визначається негативно, як менше зло, як не-свобідне 
буття, поясненням якого служить рабська залежність, неволя, життя в 
полоні обставин, існування, що позбавлене свобідного волевиявлення, 
відсутність свободи вибору, нехтування людською гідністю, що ведуть до 
збільшення страждань у світі.

Так, однією з болючих проблем сучасної доби і українського суспіль-
ства, зокрема, є насильство. Про її гостроту свідчать посилення крово-
пролитних війн, конфліктів, терактів, що несуть смерть, страждання, 
понівечені людські долі, зруйновані домівки, сіють розпач, ненависть, во-
рожнечу, хаос. Проте найбільшу загрозу для сучасної людини представ-
ляють не так відкриті, фізичні вияви зла, грубої агресії, як його скриті та 
мутовані  різновиди, те, що сьогодні часто класифікують терміном «гі-
бридне», присутність чого спонукало відомого французького філософ Ж. 
Бодрійяра визначити новітню добу як еру симуляцій, підміни та фальшу-
вання. Для Бодрійяра такий стан речей – свідчення нівеляції, стирання 
великих гуманістичних критеріїв цінностей.

Проголошений сучасною Україною європейський вектор розвитку 
виявив найслабшу цивілізаційну складову нашої взаємодії та інтегра-
ції із західним світом; необхідність очищення та укріплення таких її 
ділянок, як політика, право, економіка. Проте стало очевидним, що 
реформування у цих сферах неможливе без духовного оздоровлення, 
впорядкування. Тому термінологія зі згаданих сфер діяльності почи-
нає насичуватися морально-етичною конотацією. Зокрема, набувають 
широкого вжитку словосполучення “моральний капітал”, “моральні 
дивіденди”, “моральний авторитет”, “моральне банкрутство” тощо. Так 
етика поступово намагається повернути собі право визначати, контр-
олювати якість доброго життя, формувати лад нашої соціокультурної 
домівки.

У вік новітніх технологій, комп’ютеризації, швидкісних зв’язків ви-
кликає занепокоєння масове поширення термінів на кшталт “гібридиза-
ція”, “мутант”, “троль”, “вірус”, які легко вкорінилися в нашому лексиконі, 
заполонили  свідомість. Серед них особливої уваги потребує вивчення 
феномену гібридизації як такої. Термін “гібридизація” був запозичений 
з біології та ботаніки. Його етимологія зазначає про процес виведення 
нового шляхом схрещення різнорідного. Гібридизація в науці – це тех-
нологія або комплекс методів генної інженерії, що має на меті виведення 
нових сортів культур та їхню селекцію. Сьогодні поняття гібридизації ви-
йшло за межі вузько наукового, природничого кола і набуло загально-фі-
лософського значення. Особливості цього феномену, його природи  пере-
дають характеристики дивного, потворного, механічного, комбінаторики, 
перекручування, фальшування.

Етичне бачення гібридизації здебільшого пов’язане з негативною 
смисловою конотацією. Найчастіше цей термін сьогодні можна зустріти у 
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словосполученні “гібридні війни”, що містить комплекс незвичних, при-
хованих, інтелектуально витончених (у значенні “злий розум”), часто ес-
тетично привабливих форм зла, що спричиняють руйнацію, смерть, які 
дуже важко вловити, довести, піддати об’єктивному аналізу, дати оцінку. 
До традиційних (класичних) методів його дії можна віднести маніпуля-
цію, провокацію, спекуляцію тощо. Гібридне зло інтелектуального ґатун-
ку свідомо використовує неправду і примус як норму, провокує розще-
плення свідомості, психічні розлади, є загрозою духовного виродження, 
душевного каліцтва, формує моральних потвор (монстрів).

До новітніх форм скритого, гібридного насильства  можна віднести 
явища негативної сугестії, тобто свідомого і несвідомого зачарування 
злом; естетично-привабливих, майстерно-довершених личин зла; фейк 
і троллінг. Фейк і троллінг – звичні терміни комп’ютерного сьогодення. 
Нині вони стали улюбленими засобами фабрикування та спотворення 
реальності, завдяки яким вдається майже миттєво  поширити дезінфор-
мацію з метою заплутати, приховати реальний стан справ, відвернути 
увагу, нанести шкоду й отримати від цього насолоду. В основі механізму 
дії таких явищ лежить скрите насильство, таємне бажання підпорядкува-
ти своїй волі, позбавити індивідуальної, критичної призми сприйняття 
та оцінки; намагання зі всього мати свій зиск, який вимірюється в екві-
валентах вигоди, нажитої неправомірним шляхом. В арсеналі такої влади 

- витончені методи спокуси та гри, яким таку велику увагу приділяє по-
стмодерністська філософія. Ігрове насильство тут використовується для 
демонстрації спритності.

Аналіз соціогуманітарних проблем сьогодення дозволяє ствердити, 
що людина ХХІ ст. відчуває себе серед невизначеності та хаосу, подвійних 
стандартів і суперечливих вимог. Її сприйняття буття стає дедалі більше 
дивергентним, амбівалентним і напруженим. За такими ментальними 
особливостями часто криються не тільки страх перед небезпекою (на 
кшталт біологічного клонування, схрещення людини та тварини, кіберз-
лочинності, фейку, асиміляції тощо),  але й мовчазна згода чи відверте 
бажання брати участь у цьому експерименті, гостре прагнення нового, 
незвіданого типу насолоди. Таке явище сьогодні набуває виразності у по-
нятті “морально-етична гібридизація” – процесі мутації людяного в лю-
дині, кристалізації химерного інтелекту шляхом сполучення сублімова-
ного страху та негативної сугестії; появи демонічного, в якому злий розум 
перебуває в активному пошуку незвіданої ще насолоди насильства.

Недаремно сучасна інтелектуальна думка ХХ-ХХІ ст. стверджує, що 
людство заблукало в лабіринті уявних цінностей, опинилося в ситуації 
глухого кута, звідки й концепти симулякру, шизоаналізу, поява блокадної 
етики, вагонеткології, конфліктології, некрофільної культури з її культом 
вбивства, руйнації, танатосу, смерті.

Новітня етика, незважаючи на часті гасла “відмови від традицій”, со-
лідарна з базовими ідеями минулих часів і з іншими сучасними науками 
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у розумінні необхідності об’єднаних зусиль з розв’язання проблем, що 
пов’язані з болем, стражданням. Вона стверджує себе як експеримен-
тальна частина соціогуманітарного знання, що дозволяє кожному з нас, 
на свій “страх і ризик”, краще пізнати, зрозуміти природу власної інди-
відуальності, мотивує бути органічними, цілісними; висуває як персо-
нальний та громадський обов’язок вимогу протистояти різним формам 
відкритого та прихованого насильства, захисту всього того, що становить 
основу нашої гідності, рідної домівки.

Сучасна історія все більше грішить тимчасовістю, фрагментацією та 
ідеологізацією. Традиційне розуміння історичності буття, у якому час 
розтягнутий у проекціїї координат «минуле-теперішнє-майбутнє», згор-
тається під тиском сьогодення. Історія, що акцентувала на зв’язку різних 
часів, на зумовленості нового старим, у якій вивчення минулого дозво-
ляє краще зрозуміти сучасне, служить фундаментом, скарбницею знань, 
важливого досвіду і робить більш впевненим прихід нової доби, сьогодні 
прагне звільнитися від материнської пуповини родового зв’язку, утвер-
дити себе в самостійній течії подій різноликих та автономних суб’єктів. 
Скільки суб’єктів, стільки і поглядів на час, історію, події, культуру.

Плюралізація, поліфонія, релятивність дедалі більше визначають осо-
бливість як нашого соціокультурного буття, так і філософського та со-
ціогуманітарного знання. Попри свої переваги для зрілих, самостійних 
культур, вони несуть небезпеку для межових, невизначених та неоформ-
лених типів. Сьогодні історія трансформувалася в калейдоскоп наративів 
пошматованої пам’яті, стала віртуальною мандрівкою на догоду своєму 
часу. Однобічний підхід до історії часто провокує розірваність, ізоляцію 
її часових сегментів через те, що кожне нове покоління намагається пере-
писати її на свій лад. Надмірна політизація та заідеологізованість історії 
робить її залежною від владної кон’юктури, що веде до ціннісної дезо-
рієнтації, так званого когнітивного дисонансу людей різних поколінь, з 
різними системами освіти, знань; породжує додаткове напруження, про-
вокує конфлікти, ворожнечу у нашому суспільстві.

Розмитість реальності недостатньо прояснюється сучасною філософі-
єю, а наукові відкриття не надто сильно укріплюють нашу віру в прогрес 
людства, утверджують оптимістичне бачення майбутнього. Відомий і лако-
нічний вислів О. Конта, що засвідчував переконаність у силу науки («Зна-
ти, щоб передбачити, щоб змогти») поступово відходить в минуле. Сучасні 
інтелектуали, розкриваючи специфіку та покликання філософії (Дельоз Ж., 
Гваттарі Ф.). Що таке філософія (1991 р.))., підкреслювали, що вона (філо-
софія) виявляється подібною до «грандіозного натяку», є «завжди міжча-
совість». Піднімаючи питання її співвідношення з наукою, вони зауважу-
вали, що філософія може говорити про науку лише натяками, а наука може 
говорити про філософію, як про щось туманне. Якщо визначати специфіку 
філософії  алегоричною сентенцією античної міфології, то на зміну її кла-
сичного розуміння («сова Мінерва прилітає вночі») все більше приходить 
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асоціація з «туманністю Андромеди». І якщо для доби Ніцше бракувало ді-
онісійського поривання життя, начала спонтанного, хаотичного, нічим не 
обмеженого, то нам, живучи у колапсі тривожних подій ХХІ ст., не завадило 
б більшої прогнозованості, гармонійності та виваженості, злагоди та миру. 
Звідси і доречність/актуальність  концептів єднання, як то межа-міст, та 
етосу- домівки, де від зусиль кожного з нас залежить реалізація право на 
гідне життя, безпека, добробут, процвітання спільної домівки.

Висновки. Сучасність – часовий проміжок історії, що займає місце між 
зжитим минулим і невизначеним майбутнім, який сприймають в категорі-
ях «сьогодення», «ось тепер», «зараз», розглядають в якості актуалізовано-
го, спресованого та швидкоплинного буття; межового періоду історії, доби 
кризи, трансформацій, постмодерну. Її оцінки є часто абсолютно полярни-
ми: від песимістично-апокаліптичних до оптимістично-ейфорійних.

Феномен гібридизації є типовою ознакою сучасної доби. Він тісно 
пов’язаний з явищами кризи, викривленої реальності. Гібридизація – комп-
лекс сучасних методів фальшування, які формують спотворену картину 
світу, примножують людські страждання, спричиняють розщеплення люд-
ської свідомості, “плодять” мутантів, моральних потвор, творять химери. 
Новітніми соціальними різновидами, конструктами гібридизації є сугестія, 
фейк, троллінг, природа яких укорінена у злі, споріднена з демонічним.

В такому проблемному дискурсі набувають ваги людинознавчі питання, 
простежуються спроба реабілітації призабутої мудрості, потреба в єдності, 
порозумінні. Яскравим прикладом цього може бути сучасне повернення до 
наукового дискурсу концептів «етос-домівка» та «межовість-міст».

Серед нагальних завдань соціогуманітарних наук, сучасної етики зо-
крема,  гостро постає необхідність поглибленого дослідження гібриди-
зації; вивчення питань гуманістичних маркерів суспільного здоров’я та 
культури з метою запобігання втраті людського в людині, обезличення 
суспільства, моральній деградації світу, перетворенню життя в анти-жит-
тя, рідної домівки на в’язницю, людини – на потвору.

Для вітчизняних науковців-гуманітаріїв – швидкоплинність, розірва-
ність, фрагментація часового полотна сучасності висуває нагальну по-
требу вироблення більш цілісної, загальної панорами огляду, картини по-
дійності, що передбачає здатність виходити за межі своєї ідеологізованої 
обмеженості, долучатися до дискурсу іншого, включати його у свій світ 
бачення та розуміння, вироблення спільних точок зору, будівництво мен-
тальних, метафізичних мостів пам’яті, необхідність зшивання пошмато-
ваного полотна історії та культури. Використовуючи символічні значення 
межі, наголосимо: така Нова Україна має бути прірвою для різних виявів 
зла, агресії (відкритих і скритих фор насильства), ненависті, лукавства та 
мостом для Добра – територією Блага, місця укоріненості Правди, Сво-
боди, Любові та Справедливості. Лише така нова цілісність, культурний 
простір можуть стати привабливими для інших.
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Наталія Cкрицька1 

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЇ: СЕРЕДНЬОВІЧНІ 
КОНЦЕПЦІЇ ТА СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

сновою та загальним поняттям трансценденталії є суще, яке 
надає їй певних рис, тобто визначає сутність самої універсалії, 
а також суще, що надає їй певного існування. Вказати на суще 

та сутність є необхідною і достатньою умовою змісту цього поняття од-
нак саме поняття продовжує рефлексувати та видозмінюватись. Схолас-
тичний підхід до сущого як сущого веде до відкриття в ньому так званих 
універсалій, “притаманних кожному сущому властивостей, які виходять 
за межі всіх детальних його поділів (категорій) та дозволяють, попри то-
тожність з буттям, його понятійно різні розуміння”2.

Поняття “трансценденталія” розглядається таким розділом філософії, 
як метафізика. Онтологічна інтерпретація універсалії полягає у її визна-
ченні як найбільш загального та необхідного способу існування, напри-
клад, суще, благо, істина, тоді як категорії спрямовані лише на окремі 
способи існування. В руслі сучасної філософії трансценденталія розгля-
дається як знак, певна мовна система, а тому з точки зору семіотичної 
інтерпретації трансценденталії називають предмети з необмеженим їх 
розширенням.

Відомий польський філософ Тадеуш Чежовський розглядає витоки 
проблеми інтерпретації трансценденталій із філософії Фоми Аквінського, 
онтологія, етична, естетична проблематики якого найбільше відповіда-
ють самому поняттю. Т. Чежовський пропонує розглядати їх як спосо-
би існування – трансценденталії істини – це бути істинно, благо – бути 
добре тощо. Десигнатом усіх трансцендентальних понять є суще, яке 
розглядається в різних аспектах. Всі трансцендентальні поняття мають 
свою речову підставу – fundamentum in re. Відповідно, кожне трансцен-
дентальне поняття наділене власним смислом, відмінним від чистого по-
няття сущого; всі трансцендентальні поняття є своєрідною експлікацією 
самого поняття сущого; трансцендентальні поняття за змістом замінні за 
обсягом, наприклад, поняття “суще” може бути синонімом таких понять 
як “щось”, “річ”, “одне” тощо.

Факт поєднання сутності та існування на основі трансценденталії від-
бувається завдяки речі (res). Сутність відповідає на питання “що є?”, існу-
вання – “чи є?”. Логічно припустити, що суще визначається з допомогою 
поняття “єдність”. Єдність передбачає також заперечення чогось, негацію, 
[1] Наталія Cкрицька, aспірант ВДНЗ “Гірничий національний університет” / mgr 
Nataliya Skrycka, Narodowy Uniwersytet Górniczy, e-mail: fedorkiv0@mail.ru 
[2] В. Стружевський, Онтологія, пер. з пол. К. Новікової, Дух і Літера, Київ 2014, с. 187. 
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не-існування або логічне А і не-А. Про “розрізнення” в “єдності” писа-
ли Платон, Арістотель. Однак, це стосується лише конкретного сущого. 
Саму є сутність можна мислити як таку, що має власне сутнісне існування 
(esse essentiae).

Для чого сущому потрібне розрізнення? Відповідь на питання проста: 
використати єдність через заперечення, аби далі його уточнити. “Це озна-
чає, – відзначає Тадеуш Чежовський, – що ми перебуваємо в особливих 
відношеннях із сущим, що здатне якимось чином віднестись до нього […] 
дорівнювати йому завдяки пристосуванню наших понять про нього до 
нього самого”3. Суще як таке узгоджується зі самим сущим, з іншими су-
щими (як речі) та із самим інтелектом. “У найбільш фундаментальному 
між буттєвому відношенні одне суще “узгоджує” свою буттєвість з дру-
гим, немов піддається йому, коли те (друге) – інтелект […]”4. З цього наро-
джується істина. Сама ж істина “опосередковується” через суще-поняття 
сущого. Тобто істина належить поняттю, а трансцендентальна власти-
вість “відкриття” сущого – самому сущому.

Завдяки використанню різних понять, ми можемо створювати різнома-
нітні роди та види сущих. Так, наприклад, єство, яке призначене давати до-
сконалість іншому єству, називається благом. Те, що робить його благом, в 
сучасній філософії називається цінністю. Іншим прикладом може слугува-
ти естетична категорія краси, яка передбачає повноту досконалості сущо-
го. Крім того, латинське creatio пов’язує категорії сущого, краси, Єдиного, 
блага, істини із природою Бога, і, відповідно, дійовим зв’язком між Богом 
та творінням. Важливим аргументом є причинне відношення між Богом та 
створеним. Бог як єдність усіх атрибутів, надає створеним речам ті влас-
тивості, якими сам володіє. Відмінність між речами навколишнього світу 
(створеним) та Богом в тому, що Бог наділений властивостями, притаман-
ними Йому від самого початку, а творіння набувають їх вторинно. 

Логічним при розгляді природи трансценденталій є визнання того, що 
вони мають винятково теологічний характер. Також трансценденталії є 
змінними, оскільки створені Богом та належать речам зовнішнього світу. 
Лише Бог один, благий та істинний. Александр Гельський у своїй “Сумі 
теології” наголошує на тому, що “суще є першим є першим змістом, який 
схоплює інтелект, натомість решта трансценденталій є його першими 
визначеннями”5. Річ в тім, що суще є істиною, неподільною самому в собі. 
Це означає, що суще та існування в ньому не розділяються. У випадку 
трансценденталій істина має місце невіддільності існування від того, до 
чого належить існування (сутність). Крім того, кожна трансценденталія 
наділена неподільністю та єдністю. Хоча єдине нічого не додає до сущого 
реально, а лише мислинєво, тобто додається лише мислення про суще.

[3] Ibidem, с. 174. 
[4] Ibidem, с. 175. 
[5] В. Кондзьолка, Історія середньовічної філософії, Світ, Львів, с. 241.
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Що ж дає трансценденталія сущому та яким чином вона здатна ви-
ражатися через суще? Так, згідно філософських поглядів Александра 
Гельського, трансцендентальні смисли збагачують суще відношеннями. 
Філософ розглядає три способи обґрунтування трансценденталій: он-
тологічний (діють у сфері сущого); теологічний (суще розглядається у 
відношенні до Бога), антропологічний (суще відноситься до сил душі). З 
цього і випливає, що трансценденталії належать благу, причині, істині, 
єдиному, волі. Александр Гельський також розрізняє абсолютні та віднос-
ні трансценденталії. Цей поділ перейме Альберт Великий, а потім Фома 
Аквінський.

Фома Аквінський теорію трансценденталій подає в новому філософ-
ському контексті. Філософ зміщує акцент з онтологічного визначення на 
епістемологічне, виводячи їх на рівень істини та хиби. Визначення транс-
ценденталій Аквінат дає в своїх “Quaestiones dispute de veritate”. До них 
філософ відносить такі трансценденталії як річ, щось, єдність, окреміш-
ність, благо та істина, суще, яке приєднується до буттєвості (бутування). 
Також окремо Ф. Аквінський розглядає категорію краси як одну із транс-
ценденталій. Без перебільшення можна сказати, що це найбільш повний 
виклад цієї теорії в середньовічній філософії. 

Спробуймо перейти до розгляду кожної транценденталії. Першою 
трансценденталією Ф. Аквінський називає річ (res). “Річ – це суще, схо-
плене з боку своєї сутності, що водночас розуміється як конкретний 
предмет, себто індивідуальне суще, конституйоване власною сутністю”6. 
Під сущим мислитель розуміє конкретний предмет, який існує, є вну-
трішньо впорядкованим за своїм змістом.

Слід відзначити, що про річ та про суще, яке походить з акту буття 
писав ще Арістотель у своїй “Метафізиці”. В сущому неможливо нічо-
го знайти, що б можна було схопити ствердно та абсолютно, окрім його 
сутності, згідно з якою це суще існує. Тому слід додати ім’я річ, яка ви-
ражає щойність або сутність сущого [exprimut quidditatem sive essentiam 
entis]. Єдине теж є не що інше, як неподільне суще. Трансценденталія 
щось (aliquid) – це суще, відокремлене від інших сущих. Кожне суще є за-
мкненим у собі, має межі своєї буттєвості, що має вирішальне значення 
для плюралістичного бачення дійсності. Щоправда, поняття “щось” є не-
визначене, а трансценденталія щось має бути сутнісно та індивідуально 
детермінована, тобто відрізнятися від іншого сущого. 

Трансцендентальна єдність визначається як неподільність. Проблема-
тику єдності започаткував ще Парменід, а продовжили піфагорійці; Платон 
же присвятив цій проблематиці діалог “Парменід”. Єдність є вагомою ка-
тегорією у філософії неоплатоніків, особливо у християнському неоплато-
нізмі (наприклад, у Псевдо-Діонісія Ареопагіта). Аквінат розглядає єдність 
як цілковите заперечення поділу. Єдине не додає нічого до сущого, окрім 

[6] В. Стружевський, Онтологія..., op. cit., с. 174.
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заперечення поділу. Єдність є умовою існування речі та її досконалістю. 
Найдосконалішим Сущим є Бог. Інші сущі є складними лише за формою. 

Благо [bonum] та істина [verum] належать до аксіологічних трансцен-
денталій. Вони виникають внаслідок підпорядкування сущого інтелекту 
та волі. Таким чином, особливі сущі, які підпорядковані духовним силам 
(це можуть бути ангели, душі), відкриваються в особливих трансценден-
тальних формах – в істині та в блаженстві. Етичні категорії пов’язані з 
душею. Саме в душі є сила пізнання й жадання. Адже благо є тим, чого 
всі жадають. Через відношення сущого до інтелекту виражається істина. 
Уподібнення речей є причиною пізнання. Істина пізнається згідно інте-
лекту, благо – згідно волі. 

Благо є метою прагнення до досконалості та, водночас, є метою будь-
якого прагнення. Кожне мистецтво і кожне вчення, - як пише Арістотель,- 
а також будь-яка дія та свідомий вибір, як вважають, прагнуть до якогось 
блага, і тому влучно виражено благо як те, до чого все прагне Водночас, 
все є досконалим настільки, наскільки воно актуальне. Річ є благом тією 
мірою, якою є сущою, адже буття – це те, що актуалізує всі речі.

Розглядаючи трансценденталії в їх класичному, особливо томістично-
му розумінні, не можемо оминути відмінності в розумінні інтелекту та 
волі, що визначають істину та благо. Бог, пізнаючи дійсність, надає їй ви-
мір абсолютної істинності та конституює її найглибше благо. Арістотель 
в “Метафізиці” відзначав, що наш (людський) інтелект міряється та піз-
нається через божественний інтелект, в якому все перебуває, “як всі тво-
ри мистецтва в інтелекті митця”. Водночас, божественний інтелект лише 
міряє, але не є вимірюваним, природні речі міряються та є вимірюваними 
або ними самими, або Богом.

Чим ще цікава філософія Фоми Аквінського, так це тим, що він мабуть 
один із перших обґрунтував теорію так званого “буттєвого плюралізму”. 
Зміст цієї теорії полягає в поділі (divisio) співставленні між ствердженням 
та запереченням, сущим і несущим. З цього випливає, що множинність 
ґрунтується та випливає із вищевідзначеного принципу. 

З чого випливає сам поділ? – запитуємо. Ф. Аквінський детально по-
яснює сам процес творення істини. Поділ необхідно пов’язаний з інте-
лектом. Отже, першим предметом інтелекту є суще (ens), заперечення 
сущого є другим. Із цих двох понять утворюється третє поняття поділу. 
Суще, таким чином, виступає res, або іменником, чи об’єктом, від якого 
ми відштовхуємось у пізнанні. 

Суще в інтелекті є завжди першим поняттям, заперечення – другим. 
Однак, як вважає В. Стружевський, “ці поняття функціонують як своєрід-
ні поняття a priori, що в свою чергу дозволяє мислити про їх трансценден-
тальність у новочасному (кантівському і феноменологічному) розумінні 
цього слова”7.

[7] Ibidem, с. 181. 



89

Відмінну від Ф. Аквінського концепцію трансценденталій запро-
понував францисканець Дунс Скот. Філософ створив концепцію так 
званих диз’юнктивних трансценденталій, які вичерпують весь обсяг 
сущого не одинично, а в протиставних поняттях, тобто виходячи з мно-
жинності суджень. До протиставних понять середньовічний схоласт 
відніс наступні категорії: актуальне – потенційне; незалежне – залеж-
не; необхідне – контингентне; субстанційне – акцидентне; нескінчене – 
скінчене; абсолютне – відносне; просте – множинне; тотожне – відмінне. 
Легко зауважити, що кожне поняття з наведених протилежностей по-
криває цілісність сущого. 

Трансценденталії є основою не лише метафізики, але належать до 
сфери пізнання. Завдяки цьому трансценденталії мають пізнавальне зна-
чення. Ще І. Кант відзначав, що регулятивні ідеї (під ними розуміються 
універсалії) містяться у сфері чистого розуму. Саме вони - регулятивні 
ідеї - здатні скеровувати розсудок на якусь певну ціль, яка належить сфері 
пізнання. 

Трансценденталії укорінені в інтелекті та волі, а також в сущому в ро-
зумінні предмета пізнання. Відзначимо, що кожна трансценденталія є 
самодостатньою в собі та містить протилежності, іншими словами вона 
є подвійною. Наприклад, трансценденталія водночас може виступати 
суб’єктом та об’єктом, матерією і духом, бути одиничним та загальним 
для речей, бути сущим “у собі” та “для себе”.

Трансценденталії реалізуються в Істині та Блазі. Істина реалізується в 
пізнанні, Благо – в нашій практичній поведінці. “Суще як істина, – пише 
В. Стружевський, – що ґрунтується на об’єктивному бутті та інтелекті 
[…] становить результат узгодження речі та пізнання”8. Згідно Ф. Аквін-
ського, “буттєвість речі передує поняттю істини, а пізнання є якимось 
наслідком істини”9. Проблема універсалій, поставлена ще в античності 
внаслідок есенціалізму, який був основною рисою античного мислення, 
найбільше продовження мала в середньовічній філософії. Суперечності 
між різними школами, які тривали довгий час ще більше заглиблювали 
цю проблематику. Однак, основою, на якій формувався середньовічний 
світогляд та проник в усі сфери тодішнього життя, був креаціонізм. Кре-
аціонізм виходив із віри в те, що Бог створив світ згідно Слова і найвища 
істина знаходиться в божественному Одкровенні. 

Креаціонізм або творення світу з нічого (nihilo) згідно Божого замислу 
пов’язаний із онтологією. Він являє собою творення світу внаслідок іє-
рархії сутностей – від вищого рівня (Божественна досконалість чи вища 
досконалість) до нижчого, речі якого теж пов’язані з творчістю Бога. На 
ієрархію сутностей вказував Ф. Аквінський, створивши п’ять доказів іс-
нування Бога.

[8] Ibidem, с. 184. 
[9] Ibidem. 
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Проте центральною темою для середньовічного мислення була тема 
відносин між універсаліями і речами: чи існують універсалії до речей, в 
речах чи після них. Для цього філософи розробили цілу “техніку” грама-
тичного, логічного, онтологічного аналізу універсалій, сформували різ-
номанітні підходи у вивченні сфери значення та її модусів, виходячи при 
цьому із божественного креаціонізму. 

Реалісти, розуміючи під універсаліями онтологічну тотожність їх із 
сутностями, давали визначення універсаліям з допомогою тотожності 
субстанції. Властивості речей існують реально і настільки ж реально іс-
нує тотожність властивостей. 

Номіналісти, як відомо, визначали природу універсалій, виходячи із 
термінології. Властивості речей можуть існувати, але не за межами знаків 
(термінів), які їх позначають. Крайні номіналісти категорично заперечу-
вали тотожність речей та їх властивостей. Вони вважали, що може існу-
вати лише тотожність знаків.

Концептуалізм прагнув зрозуміти логіко-граматичну природу транс-
ценденталій і зв’язати її з активністю думки, яка виражає саму річ. Разом 
з тим, концептуалісти задавались різними питаннями стосовно транс-
ценденталій. Основною проблемою, яку вони ставили перед собою, була 
проблема вираження в мові абстрактних імен, універсальну сутність Бога 
та втілення її в одиничних природних речах.

Слід відзначити, що категоріальний апарат середньовічної філософії 
завдяки схоластиці став більш витонченим та ускладнився. Схоласти на-
магалися зрозуміти різницю між абсолютною тотожністю та тотожністю 
речей, між реальним, формальним та логічним тощо. Логічні відмінності, 
наприклад, аж ніяк не пов’язані з реальністю поза інтелектом. Формальні 
відмінності фіксують відмінність між сутністю та індивідуальністю речі. 
Формальна відмінність виступає серединним елементом між логічним та 
реальним та позначає те, що є тотожним в самій речі, але в розумі пред-
ставляється нетотожністю.

Філософія XX століття не позбавлена позицій реалізму та номіналізму, 
хоча між ним існують принципові відмінності. Для реалістичної напрям-
ку існує клас і тип, або, іншими словами – трансценденталії існують. Для 
номіналіста тип і клас співпадає зі загальною властивістю і видовою від-
мінністю. 

В дусі схоластичного реалізму аналізує сутність трансценденталій 
американський філософ У. П. Монтегю. Вони, для філософа, – це загаль-
ні властивості, які існують в речах. Вони первинні в логічній структурі 
буття, але вторинні в структурі пізнання, оскільки їм передують індиві-
дуальні речі. Оскільки трансценденталії існують в речах, тому способом 
їх виявлення є родові характеристики речей. 

Схожої позиції реалізму дотримуються Дж. Сантаяна та Ч. Бейліс. 
Згідно поглядів Дж. Сантаяни, трансценденталії реалізують себе через 
сутність, а сама сутність зберігає свою самостійність та отримує власну 
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просторову та часову реалізацію, втілюючись в речі та залишаючись час-
тиною цілого. Сутність міститься в речах і лише тоді має значення, коли її 
вибирають люди та послуговуються нею.

Ч. Бейліс пов’язує трансценденталії зі сферою значень. Знання теж 
мають безпосереднє відношення до них. Апріорне чи аналітичне знання 
завжди залежить від відношень між цими поняттями. Емпіричне або ж 
синтетичне знання ґрунтується на значеннях та на експериментальних 
даних, хоча теж не позбавлене трансценденталій.

В Англії реалістичну позицію займав Д. Лейрд, для якого універсалії 
існують як самі по собі, так і в речах. Людське знання створює конструкти 

– апріорні принципи, які виявляються в особистих проявах.
Безпосереднє відношення до проблеми трансценденталій має ідея 

створення класу. Квінтон, наприклад, вводить поняття натурального кла-
су. Класи наділені певними системами та належать до наукових теорій, 
найперше – до логіки. Хоча теорія класів і підлягала критиці, однак мала 
безпосереднє відношення до семантичного типу речень та до понять “вид” 
та “рід” в логіці. Ще Арістотель, обґрунтовуючи поняття роду та виду на 
основі субстанції, розглядав перші та другі сутності як якості, наголошу-
ючи при цьому на поняття “відношення”, яке було основою для введення 
класу. Сама категорія відношення в Арістотеля слідувала за категоріями 
сутності, якості, а за ним слідувала в “Категоріях” кількість. 

Поняття “відношення” не зникло з поля зору вчених і в XX столітті, 
починаючи з Е. Кассірера та Б. Рассела, обговорюється вищезазначене по-
няття на основі трансценденталій. Так, були виділені різноманітні типи 
відношень – симетричні, асиметричні, впорядковані і невпорядковані; 
навіть сама тотожність розглядалась як відношення. Згідно філософії Б. 
Рассела, трансценденталії за своєю природою субсистентні, а не екзистен-
цій ні і містяться вони специфічним чином в істині. Їх буття – буття суб-
систентне, а не буття існування. Щоправда, пізніше у своїй праці “Дослі-
дження значення та істини” він заперечить існування трансценденталій 
і на перше місце висуне статус слова. Трансценденталію, згідно філософа, 
можна визначити як значення слова відношення.

Проблема трансценденталій складна. С. Неретіна, наголошуючи на 
важкості сприйняття та застосування даної проблеми, наголошує на спе-
цифіці їх станів, статусів та змін в ході використання мови. “Вихідним при 
вирішенні проблеми утрансценденталій являється реальне використання 
мови, в якому трансценденталії функціонують як слова і речення, як норми 
і правила використання, які створюють певні можливості мовної практики 
і накладають певні табу на те чи інше актуально існуюче […]”10.

Отже, сучасна філософська думка, крім вищезазначеного, актуаль-
ність проблеми універсалій знаходить в способі індивідуації, “який не 
заперечував би значимості універсалій, тому що без них не може бути ре-

[10] С. Неретина, Пути к универсалиям, РХГА, Москва 2006, с. 51. 
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алізовано поняття, не може існувати мова і мовне спілкування”11. Індиві-
дуація понять тяжіє до номіналізму. Якщо заглибитись в історію форму-
вання цього поняття, то можна відзначити, що воно слідує від “щойності” 
в логіці Арістотеля до індивідуальних речей, знаків та логічних атомів в 
аналітичній філософії. Протилежним слідуванням трансценденталій в 
арістотелівському ученні є рух від категорій та родів сущого до кванторів 
всезагальності в аналітичній філософії. У XIV столітті, коли суспільства 
після Столітньої війни починають усвідомлювати себе як філософсько-
культурні утворення, постала необхідність визначення індивідуації. Он-
тологічна проблематика родів та видів, їх пізнання Трансценденталії в су-
часній філософській думці іменуються загальними поняттями, що мають 
місце не лише в онтологічній доктрині, але і в філософії, феноменології, 
аксіології, етиці, культурі тощо.
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Володимир Попов1 

КОНЦЕПТ «СВІТОГЛЯД» 
В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСІ

українську мову слово-калька з німецького «Weltan-schauung» 
та польського «światopogląd» – «світогляд» потрапляє досить 
пізно, лише, починаючи із другої половини ХІХ століття. Од-

ним із перших випадків його вживання була назва роботи відомого 
українського письменника та активного суспільного діяча Івана Не-
чуя-Левицького «Світогляд українського народу» з підзаголовком «Ес-
кіз української міфології»2. Ця робота почала друкуватись у львівському 
часописі «Правда», створеному промоутером українства Пантелеймоном 
Кулішем, з 1868 року й виходила частинами до 1876 року. Поява концепту 
«світогляд» в українському гуманітарному дискурсі пов’язана не з філо-
софсько-естетичною проблематикою як в Німеччині або з літературоз-
навчими дослідженнями яку Росії, а, насамперед, з культурологічними 
та етнографічними студіями. Поняття «світогляд» у І. Нечуя-Левицького 
фактично ототожнюється з народною міфологією, національним харак-
тером, загалом з тим, що в другій половині ХХ сторіччя отримало назву 
«ментальність». Втім, у своїй праці, яка залишилася непоміченою на про-
тязі більш ніж сторіччя (вона була вперше перевидана лише в незалежній 
Україні 1992 року), він не надавав жодного визначення запровадженого 
ним поняття. 

З контексту розвідки І. Нечуя-Левицького стає зрозумілим, що під сві-
тоглядом він розуміє в дусі німецької міфологічної школи примордіальні 
системи міфічних наративів та персоналій, що походять з сивої давнини 
та знаходять своє відбиття в сучасних звичаях та уявленнях. Письменник 
намагався на матеріалі українського календарно-обрядового фольклору 
відтворити конструкції прадавніх міфологічних сюжетів. Перше речення 
твору «Український народ один з менших синів у сім’ї індоєвропейських 
народів» свідчить не лише про належність Нечуя-Левицького до певної 
західної культурологічної традиції, а й намаганні на підставі її методоло-
гічних засад розробити концепцію міфології власного народу на зразок 
«Німецької міфології» Якоба Гріма. Для написання своєї праці І. Нечуй-
Левицький опрацював величезні шари досліджень про міфологію, збірок 

[1] Володимир Попов, доктор філософських наук, професор, професор кафедри фі-
лософії, Донецький національний університет ім. Василя Стуса (Вінниця) / prof. dr 
hab. Volodymyr Popov, Doniecki Uniwersytet Narodowy im. W. Stusa w Winnice, e-mail: 
popovmak@ukr.net 
[2] І. Нечуй-Левицький, Світогляд українського народу. Ескіз української міфології, 
Київ 1992. 
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пісень, колядок, легенд, казок, прислів’їв, приказок, переказів та інших 
етнографічних матеріалів ХІХ ст. Таким чином, книга «Світогляд укра-
їнського народу» є нічим іншим як фольклористичним дослідженням в 
якому поняття «світогляд» фактично ототожнюється з концептами «на-
родна міфологія» та «національна ментальність». 

Чи був сам Іван Нечуй-Левицький автором слова-кальки «світогляд»? 
Як відомо письменник достатньо інтенсивно спілкувався зі співробітни-
ками київської наукової експедиції Петербурзького географічного това-
риства, яку очолював Павло Чубинський. Цією експедицією було зібрано 
багато унікальних матеріалів з української етнографії (студій з народного 
«світогляду»), які згодом опубліковано в семи великих томах, але росій-
ською мовою. Деякий час письменник брав участь у роботі «Старої Київ-
ської Громади» до якої належали Володимир Антонович, Тадей Рильський, 
Павло Житецький, Микола Лисенко, Михайло Старицький, згодом Ми-
хайло Драгоманов та інші. Перші два провідних діяча-засновника нале-
жали до хлопоманства – народницько-культурної течії польської інтелі-
генції, що проживала в Україні, яка прагнула зближення з українським 
народом. Зважаючи на те що українська слово-калька «світогляд» (ціка-
во, що спочатку писалося як «сьвітогляд») більш подібна до польського 
«światopogląd» ніж до російського «міровоззрение» або «міросозерцание», 
можна припустити, що його створення належить комусь з етнічних поля-
ків-хлопоманів (скоріше за все – Тадею Рильському, тим більш, що остан-
ній був автором праці «К изучению украинского народного мировоззре-
ния», надрукування якої російською мовою почалося 1888 року). Проте, 
це не єдина версія походження українського слова «світогляд». Можливо 
воно з’явилося ще наприкінці 40-х років в одному з видань «Руського Со-
бору» у Львові, які друкувалися змішаною польсько-українською мовою 
і, зрозуміло, латиницею (świtogład). Вирішення цього питання потребує 
подальшої, досить кропіткої дослідницької праці.

Втім, як би там не було, слово «світогляд» в 70-ті роки ХІХ сторіччя 
стає невід’ємною складовою українського гуманітарного дискурсу. Осо-
бливого наголосу воно набуває в дискусії щодо поглядів і переконань Ве-
ликого Пророка, деміурга української нації – Тараса Шевченка як вищого 
уособлення українського національного світогляду.

Ця дискусія була розпочата відомим етнографом, антропологом та 
громадським діячем Федіром Вовком. У 1879 році вчений друкує в женев-
ській «Громаді» під псевдонімом Сірко статтю «Тарас Шевченко та його 
думки про громадське життя» (підписана лютнем 1876-го року), згодом 
вона з’являється окремим виданням у Львові (1906). В ній він з майже 
марксистською завзятістю створює новий, «соціалістичний» бренд Вели-
кого Кобзаря. Він пише: «Шевченко з таких народнїх письменників, які 
з’являють ся провозвісниками й оборонцями народнїх мужичих інтер-
есів, в яких, коли можна так промовити, зібравсь до купи, цілком вилив 
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ся народнїй сьвітогляд»3. І далі: «Писання Шевченкові тим то й дорогі на-
ука й житє між осьвітченими людьми, вилив ся увесь мужицький укра-
їнський сьвітоляд, усі народнї інтереси, і до того з мужицькою, кожному 
земляков рідною, мовою»4. Праця Федіра Вовка завершується закликом 
«порвати кайдани» з шевченківського найканонічнішого віршу «Заповіт», 
що згодом став неофіційним національним гімном, який в інтерпретації 
автора набуває громадівсько-народницького соціалістичного забарвлен-
ня, перетворюючи Шевченка в Пророка української соціалістичної рево-
люції, уособлення світогляду «пригнічених народних мас» («мужицького 
світогляду»). 

Саме це перетворення постаті Шевченка у «соціалістичну ікону», на-
писану національними барвами викликало критично-брутальний па-
фос «скандальнозвісної» (за виразом Оксани Забужко) статті «Шевченко, 
українофіли й соціалізм» тодішнього духовного лідера українських со-
ціалістів-народовців Михайла Драгоманова. Він прагне деконструювати 
Шевченків міф, що становив підґрунтя української національної ідеї, але 
суперечив його раціоналістично-позитивістським переконанням: «Кож-
ного чоловіка, кожного писателя тоді тільки можна оцінити як слід, коли 
роздивимось на нього власне історичним, об’єктивним поглядом, та ще 
й на ґрунті тієї громади, в якій він виріс і працював. Таке досліджування 
«пророків» показує, що дійсно пророків, «всецелых выразителей народа» 
і навіть для одного «часу» ніколи й не було. Таке дослідження розбиває 
ідоли, святі мощі, та зате дає тільки правдивий погляд на померших про-
років, а ще й міцну нитку, щоб провести нас у будуче слідом не за особою 
з усіма її часовими й особистими одмінами й хибами, а за думкою»5.

Саме в контексті цього драгоманівського деконструктивізму, загор-
нутого в обгортку позитивістської об’єктивності, розгортається критика 
ідеї Федіра Вовка про те, що Тарас Шевченко є уособлення м українського 
народного «мужицького» світогляду. Причому Драгоманов піддавав сум-
ніву саме існування такого сталого психологічного явища, як народний 
світогляд. Розуміючи світогляд як сукупність віри, науки та інших «вну-
трішніх» відмінностей народу, які передаються з покоління у покоління, 
він наголошував на тому, що світогляд змінюється у процесі історичного 
розвитку, тому говорив про необхідність якщо не повного відкидання, то 
хоча б обережного використання терміну «світогляд», використовуючи 
це поняття в лапках або додаючи до нього слова «так названий». Зокре-
ма Драгоманов пише: «Наука ще не вміє показати, що таке справді дух 
якої-небудь породи людської, і поки що ознакою породи служать більше 
зверхні одміни її, напр. мова, ніж внутрішні, т[ак] наз[ваний] «світогляд» 
(виділено нами – В.П.). Цей «світогляд» складається з різних речей, між 

[3] Ф. Сірко (Вовк), Тарас Шевченко і його думки про громадське життя, Львів 1906, с. 8.
[4] Ibidem. 
[5] М. Драгоманов, Шевченко, українофіли й соціалізм. Вибране, Київ 1991, с. 342.
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іншим, із віри й науки, які все переходять од породи до породи. Окрім 
того, цей «світогляд» міняється в міру того, як яка порода переходить із 
одного історичного ступеня на другий. Далі й у тому, що ми звемо частіше 
всього народом, у мужицтві, у якому люди подібніші одні до одних, є все-
таки одміни в світогляді. От через що треба бути обережнішим з такими 
словами, як світогляд народний. А ще обережнішими треба бути з такими 
словами, як «співець за ввесь народ», «письменник народний, мужичий» 
і т. д.6 

Ці застереження Драгоманова дали О. Забужко підстави стверджу-
вати, що «продемонстрована «батьком української демократії» подекуди 
просто-таки брутальна, естетична нечуственність в оцінці поета-мисли-
теля в очах сьогоднішнього читача багато в чому всправедливлюється по-
лемічним пафосом: Драгоманов, із його послідовним світоглядовим по-
зитивізмом, по суті, перший виступив проти ідеологізації Шевченка – і, 
вельми прикметно, не був у цьому починанні підтриманий […]»7 

Найбільш жорстко проти драгоманівської інтерпретації шевченків-
ського світогляду в інших історичних умовах, через півстоліття виступить 
ідеолог українського «чинного» націоналізму Дмитро Донцов. В своїй 
статті «Шевченко і Драгоманов» (1938), він репрезентує їх як цілковитих 
антагоністів, які мали принципове відмінне світоглядне кредо. «Великою 
прірвою, яка ділила світогляд Шевченка від хаотичної мішанини думок 
Драгоманова, – писав Д. Донцов, – була ідея примату нації: ідея, яка на-
брала повного змісту щойно в наші часи — в боротьбі з антагоністични-
ми контрідеями соціалізму... А соціалізм і поступовість – це були болва-
ни, яким поклонявся Драгоманов і яким поклоняються і досі сторонники 
того лакея Москви». Висновки Д. Донцов зробив категоричні: «Все в них 
(тобто в Шевченка й Драгоманова) різне [...] Різні джерела їх мудрості, 
різна й сама їх мудрість [...] В одного блискучі традиції своєї країни і їх 
літописців – автора „Слова”, автора „Історії русів”, у другого — анархічна, 
матеріалістична філософія соціалізму»8  (45). 

Таким чином, намагання Драгоманова деконструювати постать та ідеї 
Великого Кобзаря не знайшли підтримки в українському національному 
русі, а упереджене ставлення до поняття «світогляд» не завадило його 
широкому поширенню наприкінці ХІХ- початку ХХ сторіччя. Воно ши-
роко використовується у працях Івана Франка, Михайла Грушевського, 
Михайла Павлика, Дмитра Донцова та багатьох інших. 

Однак, певної концептуалізації в межах українського дискурсу понят-
тя «світогляд» набуває лише у працях фактичного засновника української 
історико-філософської науки Дмитра Чижевського. Вимушений емігру-
вати в 1921 році з радянської України, він пройшов доволі непоганий 

[6] Ibidem, с. 355. 
[7] О. Забужко, Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу, Київ 2009, с. 7. 
[8] Д. Донцов, Шевченко і Драгоманов, „Слово і час” 1992, № 6, с. 37. 
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вишкіл у Гейдельберському та Фрайбурському університетах, де слухав 
Едмунда Гусерля, Карла Ясперса, Мартіна Гайдеґера, Ріхарда Кронера (ав-
тора на той час відомої роботи «Kant’s Weltanschauung»). Після публіка-
ції Карлом Ясперсом книги «Психологія світоглядів» (1919), в якій він на 
підставі радикалізації дільтеєвської «філософії життя» створює свою кон-
цепцію особистісного світогляду, поняття «Weltanschauung» стає предме-
том суперечок в німецьких наукових колах. Проти ясперсівської психо-
лого-індивідуалістичної версії концепту «світогляд» спільним фронтом 
виступили неокантіанці і феноменологи, й лише Мартін Гайдеґер (що 
затоваришував з Ясперсом) намагається на її підставі розробити нову ек-
зистенціалістську версію феноменології. В цих суперечках, звичайно, Чи-
жевський не приймав жодної участі (втім, схиляючись до ясперсівської 
позиції), але вони безумовно вплинули на його розуміння ролі світогляду 
в розвитку філософського знання.

Його перша історико-філософська робота «Філософія на Україні. 
Спроба історіографії питання» (1926)9 була спробою осмислити місце 
українського філософування в світовому філософському процесі. Втім, 
справа створення української історії філософії настільки оволодіває дум-
ками Чижевського, що він вже майбутнього 1927 року пише «Нариси з 
історії філософії на Україні», щоправда рукопис цієї праці неочікувано 
губиться і лише в 1929-1930 роках вчений по пам’яті зміг відтворити його, 
а в 1931 році, вже працюючи в Українському Вільному Університеті, опу-
блікувати у Празі.

Ця книга, не зважаючи на науково-популярний стиль викладення та 
певні недоречності, мала великий, майже вирішальний, вплив на ста-
новлення історико-філософського українознавства як самостійної га-
лузі наукових досліджень. Схема історії української філософії Дмитра 
Чижевського, не зважаючи на її суттєві недоліки, стала домінуючою в 
українській діаспорі й, не зважаючи на заборони, змогла проникнути й 
у радянську історію філософію й продовжує залишатися домінуючою у 
сучасній історико-філософській науці в Україні.

«Схема Чижевського» побудована за зразком геґелівської філософії іс-
торії, але з досить значними спотвореннями. Вона позначається як по-
ступальний розвиток національного світоосмислення від києворуських 
любомудрів до «філософії серця» П. Юркевича. Все, що знаходиться за 
межами цієї кордоцентричної «генеральної лінії» визначається як відхи-
лення (наприклад, «філософія на послугах наук») або відкидається як не-
потріб. Знаходячись під впливом «гегелівського ренесансу», а особливо 
історико-філософських праць Ріхарда Кронера, Чижевський розглядає 
історію філософії як нескінченну мандрівку Weltgeist’у душами окремих 
народів. Він вважав, що «лінія філософічного розвитку в ріжні епохи, так 
би мовити, проходить через ріжні країни, через ріжні нації. Іноді лінія 

[9] Д. Чижевський, Філософія на Україні. (Спроба історіографії), Прага 1926. 
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філософічного розвитку кілька разів повертається до тієї самої нації, іно-
ді проходить через неї лише один раз»10. Ця «лінія» знаходить своє най-
більше уособлення лише в постатях великих систематиків, які створю-
ють «синтезу світового значіння». «І лише тоді, пише вчений, – виразно 
виступали риси філософічного національного обличчя»11. В цьому сенсі 
українській, які іншим слов’янським націям не поталанило: «коли ми го-
ворили, що лінія філософічного розвитку переходить із країни до країни, 
то це твердження не торкалося ані України, ані інших слов’янських на-
родів, бо ще не траплялось в історії розвитку філософії, щоб «великий 
філософ», чи то українець, чи представник якоїсь іншої слов’янської нації, 
утворив синтезу світового значіння». Власне це, для Чижевського складає 
труднощі при створенні систематичної історії української (або загалом 
слов’янскої, як мріяв вчений) історії філософії. Він пише: «Тому ми знахо-
димось в досить скрутному становищі, коли захочемо схарактеризувати 
українську філософічну думку, бо ми можемо з повною певністю сказати, 
що маємо тут справу лише з початками і наміченням думок, які можуть 
бути розвинені в дальшій філософічній творчості українських мисленни-
ків майбутнього. Власне так само стоїть справа і в інших слов’ян. Ані релі-
гійна філософія у росіян, ані «месіянізм» у поляків теж не досягли такого 
рівня, щоб можна було говорити про світове їх значіння»12. 

Виходом зі «скрутного становища» для Чижевського є еквівокація са-
мого поняття «філософія», яке використовується для будь-яких текстів 
та ідей, що мають «світоглядний» сенс. Відомий український дослідник 
Андрій Хруцький вважає, що «в його (Чижевського) поглядах філософія 
рrіmа fасіе (на перший погляд – В.П.) ототожнюється з Weltanschauung»13. 
Не погоджуюсь з цим, Хруцький, тим не менш вважає, що якщо й при-
йняти цю позицію, то «Нариси з історії філософії на Україні – це збоче-
ний, тобто непослідовний твір», оскільки в ньому відкидаються багато 
світосприймань, які розвивалися на Україні в різні часи, але які не вкла-
даються в «кордоцетричну парадигму» історії української філософії Д. 
Чижевського.

Ця суперечність зникає, якщо глибше оглянути ту конкретну со-
ціально-духовну ситуацію в якій був написаний твір та ті філософські 
впливи, що мали місце на автора під час її написання. В тому переважно 
німецькомовному філософському середовищі в якому перебував Чижев-
ський з 1921 року стають досить модними ідеї «двох Вільгельмів»: Діль-
тея та Вундта про філософію як витвір певної глибинної психологічної 
сутності нації, особливостей її світосприйняття. Кожна нація має свій 

[10] Idem, Нариси з історії філософії на Україні, Прага 1931, с. 4. 
[11] Ibidem, с. 6. 
[12] Ibidem, с. 7. 
[13] А. Хруцький, Коментар до історіографії в Україні Чижевського, „Сучасність” 1988, 
1992, № 5, с. 28.
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Weltanschuung (світогляд), який обумовлює її місце в історико-філософ-
ському процесі. Світогляд при цьому не ототожнюється з філософією, а 
є її психологічним підґрунтям, примордіальним модусом, що обумовлює 
форми своєї раціоналізації (тобто філософію у власному сенсі). Не можна 
виключати й впливів німецької völkisch-ідеології, яка стає майже доміну-
ючою в Німеччині наприкінці 20-х – початку 30-х років.

Саме на підставі цього можна зрозуміти ту концептуалізацію поняття 
«світогляд», яку впроваджує Чижевський у другому розділі своїх «Нари-
сів». В цьому розділі, названому досить промовисто «Український народ-
ний характер і світогляд», він намагається дати загальну дефініцію понят-
тю «народний світогляд». Саме світогляд, за Чижевським, є підвалиною 
на якій виростає будь-яка національна філософія. Він пише: «Народній 
світогляд є національно-зумовлене становисько даного народу до світу та 
життя. Він виявляється і в тім, щò цей нарід в світі любить, чого в житті 
він уникає, що в людині найвище оцінює, до чого ставиться негативно і 
т. д.» Чижевський вказує також, що «народний світогляд є сполученням 
«певних надісторичних та історичних елементів. Історично-зумовлені 
елементи, розуміється, легше піддаються зміні, ніж зумовлені певним 
психічним укладом нації. Але й ті й інші в кожен даний момент наклада-
ють свій відбиток на філософічну творчість представників даної нації»14.

Таким чином, Чижевський фактично ототожнює поняття «народний 
світогляд» та «народний характер» (принаймні чітко не розмежовує їх 
значення) та наближає їх за сенсом з поняттям «ментальність», яке на 
той час ще ввійшло до широкого вжитку в гуманітарних науках. Треба 
зазначити, що він з певною обережністю утримується і від детальної й 
закінченої характеристики народного світогляду (характеру) українця. Те, 
що визначається ним як «український національний тип», коректно на-
зивається «певними натяками» або ж таким, що носить «гіпотетичний» 
характер. До типових рис українського народного світогляду він відно-
сить «емоціоналізм, сентименталізм, чутливість та ліризм, що найбільше 
виявляється в естетизмі українського народного життя15.

Саме ці риси українського народного світогляду обумовлюють, за Чи-
жевським, специфіку української філософії. Вони виступають своєрідни-
ми маркерами «українськості» в його історико-філософській конструк-
ції. Це надає їй дещо спотвореного вигляду. З одного боку, до виразників 
українського світогляду й тому українських філософів потрапляють ро-
сійськомовні мислителі Микола Гоголь та Памфіл Юркевич, а з іншого – в 
цьому списоку ми не знаходимо Петра Лодія, який вперше намагався ви-
кладати філософію українською в Львовському універсітеті й «володаря 
думок» багатьох українців ХІХ сторіччя Михайла Драгоманова. Власне 
українською стає лише так звана «філософія серця», споріднена з неопла-

[14] Д. Чижевський, Нариси з історії..., op. cit., с. 16. 
[15] Ibidem, с. 17. 
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тонізмом, з містичними творами східних Отців церкви, а згодом з німець-
ким містицизмом та романтизмом.

Таким чином, вундівсько-дільтеєвське розуміння поняття «світогляд» 
і намагання використати його при побудові історії української філософії, 
призводить Чижевського до свідомого спотворення реального розвитку 
філософської думки. Це відбилося на розвитку історико-філософської на-
уки в діаспорі та й в сучасних наукових студіях. 

Пізніше, в післявоєний період Д. Чижевський, переживши жахи на-
цистського режиму, який розглядався ідеологами НСДАП як політичне 
втілення справжнього німецького Weltanschauung, починає більш чітко 
розрізняти поняття «світогляд» та «філософія». В своїй роботі «Антична 
філософія в конспективному вигляді» (1946) він пише: «Слово «світо-
гляд» має значення певного погляду на світ, але цей «світогляд» не пови-
нен бути якось обґрунтований. Натомість філософія є наука, – продовжує 
далі Чижевський, – себто система тверджень, обґрунтованих на певних 
підвалинах, які «доведено» при допомозі певних «доказів», аргументів на-
уково і методично. Філософія є «мислення в поняттях», в той час як «сві-
тогляд» може бути збіркою неясних думок, уявлень, фантазій і здогадів»16. 
Але таке розрізнення філософії та світогляду в довоєнних працях вченого 
ще відсутнє, як немає його й у інших українських філософів, що перебу-
вали в Європі в 30-40 роки.

Зокрема, один з перших професійних філософів української міжвоєн-
ної діаспори, майбутній ректор Українського Вільного Університету Іван 
Мірчук взагалі вважав філософію наукою про світогляд. У своїй доповіді 
на слов’янському філософському з’їзді у Варшаві (1927 р.) він, намагаючись 
знайти підґрунтя для слов’янської філософії в якості прикладу «високого 
рівня філософської продукції в широких народних масах» наводить «філо-
софічність» української народної свідомості: «В нашій народній творчості, 
в найширшому значенні цього слова, ми знаходимо величезне багатство 
філософських елементів. Погляд на світ, що спирається на оригінальній ме-
тафізиці, в якій наше відношення до Бога, світу і людей окреслене надзви-
чайно ясно, система етики пристосована до конкретної дійсності, власна 
оригінальна естетика і відчуття краси, яке знайшло зовнішнє вираження 
і практичне застосування в дуже тонких і різноманітних продуктах мис-
тецької творчості (народна музика, поезія, образотворче мистецтво тощо), 
усі ці моменти доводять, що філософська культура просякла широкі укра-
їнські маси і знайшла там відповідний ґрунт»17.

В 1930-1945 роках Іван Мірчук очолював Український науковий інсти-
тут (Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut, UWI), який напередодні й в 

[16] Д. Чижевський, Антична філософія в конспективному вигляді: Лекції читані Бого-
словсько-Педагогічній Академії УАПЦ в Мюнхені, Кіровоград 1994, с. 6. 
[17] І. Мірчук, Про слов’янську філософію. Спроба характеристики, „Sententiae” 2011, 
№25 (2), с. 186.
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роки Другої Світової війни досить тісно співпрацював з нацистським ре-
жимом. За влучним визначенням сучасного німецького історика Карсте-
на Кумке, весь час балансував «між наукою та політикою»18. 

Зокрема напередодні радянсько-німецької війни вийшов під редакці-
єю Івана Мірчука Handbuch der Ukraine (Довідник про Україну), він же був 
і автором розділу Die geistigen Merkmale des ukrainischen Volkes (Ментальні 
характеристики українського народу). В 1941-1943 роках з’являються й 
інші статті дослідника, присвячені проблемі специфіки українського сві-
тогляду, національної психіки та філософії, але найбільш значною є праця 
«Світогляд українського народу (спроба характеристики)», опублікована 
у науковому збірнику Українського вільного університету в Празі 1942 
року.

Саме в ній ми знаходимо, зазначене вище, мірчукове визначення фі-
лософії як науки про світогляд, щоправда він при цьому посилається на 
«старших та новіших систематиків» (зокрема В.Дільтея). На підставі цьо-
го він намагається вивести національний характер будь-якої філософії: 
«суб’єктивні елементи, що знаходять свій вияв у філософії, залежать не 
тільки від їхнього логіко- систематичного розвитку та матеріальної і ду-
ховної організації автора, але вони обумовлені також його приналежніс-
тю до народу й раси».

В останньому можна вбачати досить сильний вплив нацистської іде-
ології (яка проголошувала націнально-расовий характер будь-які науки, 
навіть фізики) на Івана Мірчука, хоча у самій статті ми не знайдемо жод-
ної згадки про націонал-соціалізм або цитат його провідних партійних 
теоретиків. Він наголошує на ірраціональних засадах слов’янських фі-
лософій, вбачаючи в цьому як переваги, так і недоліки: «Українська фі-
лософія, так само як російська, польська, чеська філософії, на противагу 
західноєвропейському мисленню, – це філософія життя. Її мета – пошуки 
життєвої правди, її сутність ніколи не знаходить свого вислову у чистій 
абстракції, у безсторонньому пізнанні речей, а прагне виявитись прак-
тично у чуттєво-релігійному наставленні, в етичному ладі, в розв’язанні 
світових подій. Але саме ці чинники мимоволі зумовлюють сильніший 
зв’язок з національними моментами, аніж це буває за абстрактних, віді-
рваних від життя спекуляцій європейського мислення»19.

Коли ж Мірчук переходить власне до характеристики українського 
світогляду, то тут знову відчувається значний вплив ідеології нацизму, 
зокрема міфологеми Вальтера Дарре про «Blut und Boden (кров та ґрунт)» 
як психологічну (навіть психофізіологічну) основу нації. Як головна риса 
українців («духовного обличчя нації») Мірчуком виокремлюєтеся «над-

[18] C. Kumke, Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und 
Wissenschaft, „Jahrbuecher fuer Geschichte Ostruropas”, Berlin 1995, № 43, s. 220. 
[19] І. Мірчук, Світогляд українського народу (спроба характеристики), „Науковий 
збірник Українського вільного ун-ту”, Прага 1942, c. 228. 
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звичайно тісний внутрішній зв’язок із тією землею, що на ній живе спо-
конвіку нарід». Вказуючи на «селянський» тип українського народу, він 
спираючись на літературу (Т. Шевченко, І. Франко, В. Стефаник) й філо-
софію (П. Юркевич, В. Липинський), стверджує, що тисячолітня інтимна 
сполука зі «скибою», ґрунтом, ріллею, чорноземом народжує особливий 
тип духовності, заснований на гармонії з природою. І Мірчук у дусі ні-
мецького романтизму та філософії життя протиставляє цю органічність 
механічній модерній цивілізації. Намагаючись відповідати расистським 
«модерним теоріям» нації, Мірчук також виокремлює «чистоту крові» 
як найважливіший чинник світогляду українців. В цьому сенсі йому 
важливим було довести, що «у цім відношенню («чистоті крові») відпо-
відає український нарід усім вимогам новочасних напрямків»20. На від-
міну від своїх сусідів (навіть слов’ян) він зберігає неусвідомлену відразу 
до асимілязіційних впливів. Й тут, Мірчук, будучи чиновником нацист-
ського режиму не міг обійтися без розгляду «єврейського питання». Він 
наголошує на одвічній боротьби між українцями та євреями як носіями 
ворожих світоглядів, вдаючись до досить брутальних антисемітських 
стереотипів. 

У протилежність «єврейському» матеріалізму Мірчук наголошує на 
ідеалістичності українського світогляду та на його одвічній релігійності. 
Він підкреслює брак теоретичних зацікавлень українців, їх почуттєвість 
і виразне спрямування на етичну проблематику. Як певну своєрідність 
української релігійності І. Мірчук відзначає переважання духовно-етич-
ного, а не магічно-обрядового характеру релігійності: «Українці у своїх 
переконаннях ніколи не засліплені, вони не тримаються зневолено самої 
форми, зовнішніх ознак, а прагнуть збагнути сутність самої віри. Кожен, 
хто хоч трохи заглибився у духовність українського народу, хто пізнав 
його рушійні сили, мусить визнати, що церковно- релігійна суперечка, 
боротьба за зовнішні форми ритуалу, подібна до тієї, що лютувала на 
Московщині, серед українців взагалі неможлива»21. 

Таким чином, цілком у дусі дільтеєвської філософії життя, з певними 
нацистськими впливами, але продовжуючи традиції Дмитра Чижевсько-
го, Іван Мірчук, розглядав світогляд як сукупність психо-соціальних рис, 
які обумовлюють не тільки філософію, але й соціальну поведінку та май-
бутнє націй.

На відміну від Чижевського, після 1945 року, він не змінив своїх по-
глядів (зрозуміло відмовившись від найбільш разючих «расових» та ан-
тисемітських аспектів своєї концепції). Так в «Енциклопедії українознав-
ства», виданій у Мюнхені 1949 року він писав: «…філософська культура 
увійшла в українців у маси простолюддя, знайшла тут відповідний ґрунт 
для розвитку і досягла взагалі високого рівня» та далі: «зацікавлення фі-

[20] Ibidem, с. 232. 
[21]  Ibidem, c. 241. 
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лософськими проблемами охоплює у нас широкі кола, і навіть у свідо-
мості простого люду знайдемо куди більше філософських елементів, ніж 
у інших європейських народів»22.

Його наступник Олександр Кульчицький також наголошував на 
«світоглядному» характері філософії, вважаючи, що «філософія – це сві-
тоглядне, універсальне знання, а не наука». Він навіть висунув тезу про 
«перетікання» народної мудрості як певного типу світогляду у філософію: 
«Термін «світогляд» самим своїм семантичним значенням», – писав він, – 
«вказує на «суцільність погляду на світ» і тим самим містить у собі посту-
лат тотальності знання. Світогляд, охоплюючи цілість світу, принципово 
бере до уваги усе у світі й тим самим набирає рис універсальності, як і до-
корінності знання оскільки цілість йде не тільки в ширину, але і в глиби-
ну». Але такі ознаки, як цілість, тотальність, загальність, універсальність, 
глибинність, докорінність, – це саме ті суттєві ознаки, які одночасно при-
таманні і філософській рефлексії. На підставі цього Кульчицький дохо-
дить до висновку , що «світогляди народної мудрості» і філософія саме 
через ці ознаки стають тотожними. Тобто світогляди, хоча ще й не оформ-
лені у філософській системі, але прямують до цього, народний світогляд 
є потенційна філософія» 23.

Проте така «етнопсихологізація» та «освітогляднення» філософії ви-
кликала згодом критичне відношення серед вчених української діаспори. 
Так відомий етнопсихолог Володимир Янів, віддаючи належне заслугам 
своїх попередників, вважав, що вони дещо «переплутали» галузі своїх 
досліджень. Зокрема він стверджував: «Іван Мірчук ... має ту спеціальну 
заслугу, що поодинокі вияви культури розглядає в їх тісній структурній 
співзалежності з філософічного аспекту, пов’язуючи одночасно і філосо-
фію і національну культуру із народною психікою, – вдачею конкретного 
народу чи (як це він сам найчастіше окреслює) із його світоглядом. Та-
ким чином він своїм дослідом дає цінний вклад у розвиток української 
етнопсихології, хоч сам цього визначення взагалі ніколи не вживає»24. 
Янів вважав, що таке непорозуміння виникло мабуть тому, що І. Мірчук 
переплутав філософію з психологією, і виправляючи, як він вважає, його 
помилку, й коли той говорить про «основні елементи національного сві-
тогляду», називає ці риси українців «психічними рисами українців»25. При 
цьому Янів вважає недоречною термінологію Мірчука та відкидає його 
своєрідне тлумачення сутності філософії.

[22] І. Мірчук, Історія української філософії, [в:] „Енциклопедія українознавства”. За-
гальна частина: в 3 т., Київ 1995, т.2, с. 719. 
[23] О. Кульчицький, Іван Мірчук – дослідник української духовності, [в:] „Збірник на поша-
ну Івана Мірчука”, Мюнхен – Нью-Йорк – Париж – Вінніпег, 1974, с. 59.
[24] В. Янів, До систематизації поглядів Івана Мірчука про українську людину, [в:] „Збір-
ник на пошану Івана Мірчука”, Мюнхен – Нью-Йорк – Париж – Вінніпег 1974, с.149. 
[25] Ibidem, с. 189. 
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Ще більш жорсткої критики зазнає концепція Чижевського-Мірчу-
ка зазнає від українських неотомістів, зокрема Володимира Олексюка. 
Спираючись на класичне аристотелевсько-томістське розуміння філосо-
фії, він стверджував, що не філософія базується на світогляді, а навпаки 
світогляд нації  має ґрунтуватися на певній філософії. В пошуках такої 
філософської системи (відкидаючи всі новітні течії) Олексюк, зрозуміло, 
вказує на «вічну» християнську філософію Томи з Аквіну26.

Але найбільш брутальною була критика з боку радянської філосо-
фії, яка розглядала будь-які концепції національного світогляду як про-
яв «буржуазно-націоналістичної» ідеології фальсифікатори», навішуючи 
ярлики «людиноненависницького фашизму», «клерикальної реакційнос-
ті», «расової нетерпимості» і т. под. Втім, треба визнати, що «марксист-
сько-ленінська» позиція щодо співвідношення світогляду і філософії була 
більш наближеною до підходу неотоміста Олексюка, ніж до концепції Чи-
жевського-Мірчука.

В радянській філософії до кінця 1950-років панувало розуміння світо-
гляду, що базувалося на сталінській формулі «Діалектичний матеріалізм 

– світогляд марксистсько-ленінської партії», тобто ідеологізована філо-
софія ототожнювалася зі світоглядом. В більш пізній радянській філо-
софії формується «субординаційна» модель взаємовідношень філософії 
та світогляду, в основі якої лежало тлумачення філософії як теоретично 
осмисленого світогляду. Причому поняття «світогляд» набувало виключ-
но ідеологічного сенсу, тобто ментальної основи радянської ідентичнос-
ті. Втім, зазначимо, що представники Київської світоглядно–антрополо-
гічної школи, зокрема Володимир Шинкарук, намагалися використати 
поняття «світогляд» для надання українській радянській філософії «лю-
диномірних» інтенцій. Світогляд фактично розглядався ним та його од-
нодумцями як форма культурно–історичної, соціально-психологічної, 
етнолінгвістичної самоідентифікації, самоусвідомлення людиною влас-
ного призначення, внаслідок чого вона сприймає, осмислює, оцінює на-
вколишній світ як горизонт власного буття та діяльності, визначає та 
переживає власне становище у світі. Філософію, вважав Шинкарук, не 
можна редукувати лише до теоретичної, вербальної моделі обґрунтуван-
ня навколишнього світу, за своєю суттю вона спрямована на становлення 
внутрішніх, смислових горизонтів людського мислення, вона є духовною 
майєвтикою серця, феноменом життєдіяльності, творчості, а не механіч-
ним відображенням світу27. Концепт «світогляд» набуває в межах такого 
розуміння, сенсу не колективного несвідомого або політичної ідеології, 
а форми культурної самовизначення людини. В своїх працях Шинкарук 

[26] В. Олексюк, Основи реалістичної (Аристотелівсько-томістичної) філософії, Чика-
ґо –Мюнхен 1981, с. 18-33. 
[27] В.І. Шинкарук, Філософія і нові історичні реалії, „Філософська і соціологічна думка” 
1991, №1, с. 5.
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перетлумачує традиційні християнські чесноти (Fides, Spes, Caritas) як ка-
тегорії світогляду. Можна вважати, що запропонована ним і його учнями 
філософія Віри, Надії і Любові, незважаючи на певні ідеологічні обмежен-
ня, стала підґрунтям формування особливого київського духу особистої і 
громадської свободи, що став основою Революції Гідності. 

Концепт «Weltanschauung (світогляд)», винайдений в німецькій філо-
софії ХІХ сторіччя, за словами Юзефа Бохенського, сам по собі непро-
зорий за значенням28, має власну, неповторну історію в кожному націо-
нальному філософському дискурсі. В українському культурному полі, він 
з’являється як близький за значенням терміну «національний характер». 
Не зважаючи на певні девіації та доповнення цей сенс стає домінуючим 
в філософії української діаспори ХХ сторіччя (концепція світогляду Чи-
жевського-Мірчука). При цьому філософія розглядалася як похідний 
раціоналізований продукт цих напівусвідомлених ментальних уявлень. 
Втім, існували й певні альтернативні версії: світогляд як ідеологія (в ко-
муністичній або націоналістичній варіаціях) або сукупність ціннісних 
переконань певної особи або групи людей. В сучасних умовах концепт 
«світогляд» сам стає певним ідеологічним конструктом, що стане пред-
метом наших подальших розвідок.
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Ігор Пасічник1 

ЕСТЕТИЧНИЙ ТА ЛОГІЧНИЙ 
ГОРИЗОНТИ ПІЗНАННЯ 

У ФІЛОСОФІЇ БАУМҐАРТЕНА
Естетика як теорія  пізнання

еорія пізнання є невід’ємним, і чи не найважливішим, елемен-
том філософії європейського Просвітництва. Причому неза-
лежно від своєї моделі, майже кожна теорія пізнання філософії 
Просвітництва ґрунтувалася на особливій довірі до людського 

розуму. І навіть найвідоміша книга одного з найвпливовіших представ-
ників емпіризму, Джона Лока, називається все ж не інакше, як „An Essay 
Concerning Humane Understanding”. А твердження Канта: „Май мужність 
користуватися своїм власним розумом (Verstand)!”2 – можна розглядати 
як своєрідне резюме всієї філософії Просвітництва. Однак це лише одна 

– домінуюча – лінія її розвитку, але водночас в середині 18 ст. з’являється 
проект, справжня потужність якого почала осягатися лише в останні 
п’ятдесят років – проект естетики. 

Йдеться про первісний проект естетики Александера Ґотліба Баум-
ґартена, який має дуже мало спільного з теоретичними утвореннями, що 
носять ім’я естетики сьогодні, й жодним чином не є редукованим до про-
блем краси чи мистецтва3. Баумґартенова естетика задумувалась як наука 
про чуттєве пізнання, що засвідчує вже сама її назва, яка утворена від 
грецьких αἰσθάνομαι і αἴσθησις, прирівнюваних в даному разі до латин-
ських sentio і sensus4. Тому до середини 18 ст. можна за бажання знайти 
теорії краси чи мистецтва, але не можна знайти естетики. Естетика поста-
ла як ні більше ні менше амбіційний проект німецького Просвітництва, 

[1] Ігор Пасічник, кандидат філософських наук, асистент кафедри теорії та історії 
культури, філософський факультет, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка / dr Ihor Pasitschnyk, asystent, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, 
Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, pasitschnyk@gmail.com 
[2] I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, [w:] E. Bahr (red.), Was ist Aufklärung, 
Stuttgart 2008, s. 9. 
[3] Por. P. Bahr, Darstellung des Undarstellbaren. Religionstheoretische Studien zum 
Darstellungsbegriff bei A. G. Baumgarten und I. Kant, Tübingen 2004, s. 12; E.  Ortland, 
Ästhetik als Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis, „Deutsche Zeitschrift für Philosophie“ 
2001, nr 2, s. 259; C. Schwaiger, Alexander Gottlieb Baumgarten – ein intellektuelles Porträt, 
Stuttgart-Bad Cannstatt, s. 44.
[4] Por. F. Solms, Disciplina aesthetica. Zur Frühgeschichte der ästhetischen Theorie bei 
Baumgarten und Herder, Stuttgart 1990, s. 98. 
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який, однак, цілих два століття залишався в тіні5, й найрозповсюдженіші 
розуміння естетики сьогодні є результатом непорозумінь, спрощень, мета-
морфоз та інтерпретацій первісного проекту естетики як теорії пізнання.

Нижча та вища здатності пізнання у Вольфа
Свою теорію пізнання Баумґартен формував значною мірою на основі 

філософії та термінології Крістіна Вольфа. Вольф поділяв здатність люд-
ського пізнання на дві частини, нижчу і вищу. Такий поділ ґрунтується на 
концепції ступенів пізнання Ґотфріда Вільгельма Ляйбніца, викладеній у 
тексті „Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis”, згідно з якою пізнання 
неперервно рухається від темного до більш ясного і чіткого, що Ляйбніц 
порівнює з процесом виведення фігури Геркулеса з неотесаного мармуру6. 
Так темне пізнання переходить в ясне (коли предмет можна відрізнити 
від інших), ясне буває або сплутаним (коли окремі ознаки предмета є 
сплутаними, отже, нерозрізнюваними), або переходить в чітке (коли роз-
різняються окремі ознаки предмета), й залежно від того, настільки чітко, 
розрізняються окремі ознаки, пізнання переходить на нові ступені, які 
характеризуються більшою чіткістю.

Межу між нижчою та вищою частинами здатності пізнання Вольф ви-
значає на основі переходу сплутаної ясності у чіткість. Нижча частина 
здатності пізнання дозволяє отримувати сплутане пізнання7, вища части-
на – забезпечує чітке пізнання8. Нижчу частину здатності пізнання Вольф 
описує через такі здатності як:

Facultas sentiendi (sensus) – здатність відчувати. Вона полягає у facultas 
vivendi (visus) – здатності бачити, facultas audiendi (auditus) – здатності 
чути, facultas olfaciendi (olfactus) – здатності нюху, facultas gustandi (gustus) 

– здатності смаку та facultas tangendi (tactus) – здатності дотику. Перцеп-
ції, отримані через facultas sentiendi Вольф називає sensationеs (німецькою 
Empfindungen) – тобто відчуттями.

Facultas imaginandi (imaginatio) – здатність сприйняття чуттєвих ре-
чей за їх відсутності. Продуктом imaginatio є imaginationes або інакше 
phantasmata. Тоді, як sensationеs є безпосередніми сприйняттями речей 

[5] Штефен Ґрос назвав цей проект навіть erstickte Revolution, революцією, яка задих-
нулася: „В ‚Aesthetica‘ з пізнавально-теоретичної точки зору лежить революція, бо Ба-
умґартен приписує чуттєвості людини, її чуттєвим сприйняттям, так званій „facultas 
inferior“ те, що традиція залишала до цього лише за розумом (Verstand)“. S. W. Groß, 
Felix Aestheticus. Die Ästhetik als Lehre vom Menschen, Würzburg 2001, s. 48. Por. S.W. Groß, 
Cognitio sensitiva. Ein Versuch über die Ästhetik als Lehre von der Erkenntnis des Menschen, 
Würzburg 2011, s. 134. 
[6] Por. G. W. Leibniz, Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis, [w:] G.W. Leibnitz (red.), Die 
philosophischen Schriften, Bd. 4, Hildesheim – New York 1978, s. 426 
[7] Ch. Wolff, „Facultatis cognoscendi pars inferior dicitur, qua ideas & notions obscuras atque 
nobis comparamus”, Psychologia empirica, Francofurti & Lipsiae 1738, § 54. 
[8]  Ibidem, § 55. 
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органами нашого тіла, то imaginationes є уявними образами сприйняттів 
даних речей.

Facultas figendi – здатність вигадувати, а саме, здатність розділення 
phantasmata на окремі уявлення та поєднання різних phantasmata в один 
уявний образ: „Facultas phantasmatum divisione ac compositione producenti 
phantasma rei sensu nunquam perceptae dicitur Facultas figendi“9. Через 
facultas figendi можуть виникати нові, досі неіснуючі речі, які є як можли-
вими в реальному світі, так і неможливими.

Важливе місце в нижчій частині здатності пізнання посідає memoria 
(пам’ять), якій протиставляється oblivio (забування), нездатність прига-
дувати. Здатність відтворювати та впізнавати вже сприйняте опосеред-
ковано через інші речі Вольф позначає як reminiscentia або recordatio.

Вища здатність пізнання, згідно з Вольфом, полягає передусім у здат-
ності концентруватися на окремих ознаках певної перцепції, які ми в такий 
спосіб сприймаємо з більшою ясністю, ніж інші ознаки – attentio (увага), а 
також у здатності послідовно спрямовувати свою увагу від однієї ознаки 
сприймуваної речі до іншої – reflexio (рефлексія), й саме через рефлексію 
здійснюється перехід від ясного сплутаного пізнання до чіткого10. Підсу-
мовує дані здатності intellectus (інтелект), який є здатністю репрезентувати 
речі чітко: „Facultas res distincte repraesentandi dicitur Intellectus”11. Інтелект 
доповнюється через facultas abstrahendi – здатність виділяти властиві видо-
ві ознаки сприймуваної речі, внаслідок чого виникають notiones (поняття). 
Й завершує вищу частину здатності пізнання ratio (Vernunft), здатність ося-
гати зв’язок загальних істин, що дає змогу робити умовиводи12.

Нижча частина здатності пізнання розглядається у Вольфа як передсту-
пінь до вищої, й відповідно, сплутана ясність як передступінь до чіткос-
ті, яка з’являється, коли в гру вступає вища частина здатності пізнання. 
З одного боку, Вольф вбачав досконалість людського пізнання в якомога 
більшій чіткості, а тому вища частина здатності пізнання є в його філосо-
фії пріоритетною, й про це свідчать вже самі означення нижча та вища. З 
іншого боку, нижча частина здатності пізнання постає все ж як така, яку 
неможливо оминути, зокрема, Ганс Адлєр наголошує на тому, що оскільки 

„чуття є базовою передумовою пізнання”, то основна заслуга Вольфа в да-
ному контексті та, що він все ж зробив проблему місця чуттів у філософії 

„предметом диференційованого філософського дослідження”13.

[9] Ibidem, § 144. 
[10] Por. Ibidem, § 266, § 267. 
[11]  Ibidem, § 275. 
[12] Por. Ibidem. Także zob. Ch. Wolff, Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele 
des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, Halle im Magdeburgischen 1741, § 368: „das 
Vermögen den Zusammenhang der Wahrheiten einzusehen heisset Vernunft“. 
[13] H. Adler, Die Prägnanz des Dunklen: Gnoseologie, Ästhetik, Geschichtsphilosophie bei 
Johann Gottfried Herder, Hamburg 1990, s. 20. 
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Нижча та вища здатності пізнання у Баумґартена
Баумґартен в основному переймає Вольфову схему теорії пізнання, але 

вносить у неї суттєві зміни. Так у Баумґартена йдеться вже не про нижчу 
і вищу частини однієї здатності пізнання, а про нижчу і вищу здатнос-
ті пізнання. Ця термінологічна відмінність є насправді віддзеркаленням 
ґрунтовного переосмислення людського пізнання загалом. Основна ідея 
Баумґартена полягає в тому, що нижча здатність пізнання (ясне-сплута-
не пізнання) саме по собі не є сходинкою до вищої здатності пізнання 
(чіткого пізнання), а володіє властивою лише сплутаному пізнанню осо-
бливістю, через яку так звана нижча здатність пізнання сама по собі (не в 
контексті орієнтації на чіткість) є не підпорядкованою вищій, а паралель-
ною їй14. Межа між нижчою та вищою здатностями пізнання пролягає у 
Баумґартена – як і у Вольфа – на межі переходу сплутаної ясності в чіт-
кість. Нижча здатність пізнання має справу з ясним-сплутаним пізнан-
ням, вища – з чітким; чітке пізнання Баумґартен називає інтелектуальним 
або логічним, ясне-сплутане – чуттєвим або естетичним15.

Нижчу здатність пізнання Баумґартен окреслює такими здатностями:
Facultas sentiendi (sensus) – здатність відчувати, а саме, репрезентувати 

собі свій актуальний стан. Sensus може бути зовнішній, коли він репрезен-
тує стан мого тіла (sensus externus), або внутрішній, коли він репрезентує 
стан моєї душі (sensus internus). Відповідно, sensatio (відчуття) є або зо-
внішнє, або внутрішнє. До зовнішнього чуття належать tactus (дотик), 
visus (зір), auditus (слух), olfactus (нюх), gustus (смак). Але особливо важ-
ливим в контексті естетики для Баумґартена є внутрішнє чуття (почуття): 

„Wer nur pur Ohr und Auge ist, wird nie ein schöner Geist werden. Das innere 
Gefühl unterscheidet uns von Tieren” / „Хто є тільки вухо та око, ніколи не 
стане красивим духом. Внутрішнє почуття відрізняє нас від тварин”16. 

Facultas imaginandi (phantasia) – здатність осягнення раніше наявних 
речей; йдеться про репродукування вже колись наявних перцепцій, й Ба-
умґартен стверджує, що немає нічого у фантазії, чого раніше не було у 
чутті: „et nihil est in phantasia, quod non ante fuerit in sensu”17.

Perspicacia – проникливість, здатність осягати тотожності та відміннос-
ті речей. Вміння помічати тотожності речей Баумґартен називає ingenium 
strictius dictum (Witz in engerer Bedeutung, дотепністю у вузькому значен-
ні), а вміння осягати відмінності речей – acumen (гостротою). Власне, го-
стра дотепність і є проникливістю: „Acumen ingenium est Perspicacia”18.

[14] Por. H. Paetzold, Ästhetik des deutschen Idealismus, Wiesbaden 1983, s. 15. 
[15] Однозначне розрізнення між чуттєвим (нечітким) та інтелектуальним (чітким, аб-
страктним) пізнанням присутнє вже Баумґартенових „Meditationes“ 1735. A.G. Baumgarten, 
Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus, Hamburg 1983, § 4. 
[16] A.G. Baumgarten, Kollegnachschrift, Borna-Leipzig 1907, § 29, s. 86. 
[17] A.G. Baumgarten, Metaphysica, Stuttgart-Bad Cannstatt 2011, § 559. 
[18] Ibidem, § 573. 



111

Memoria – пам’ять, здатність відтворювати та впізнавати перцеп-
ції; пам’ять може бути як чуттєвою, так і інтелектуальною. Подібно 
Вольфу, Баумґартен розглядає в контексті пам’яті oblivio (забування) та 
reminiscentia (здатність згадувати опосередковано через інші речі).

Facultas figendi – здатність вигадувати, яка полягає у поєднанні та роз-
діленні phantasmata. Баумґартен називає цю здатність також poetica. Пра-
вилом facultas figendi є те, що частини phantasma сприймаються як ціле, 
й це призводить до виникнення fictiones або figmenta, й у випадку, якщо 
вони є хибними, то називаються chimaerae.

Praevisio – здатність до передбачення, а саме, до репрезентації май-
бутнього стану світу. Закон передбачення Баумґартен формулює таким 
чином: якщо sensatio та imaginatio мають спільну часткову перцепцію, 
то звідси виникає загальна перцепція про майбутній стан, у якій поєд-
нані різні частини sensatio та imaginatio, й в такий спосіб „[e]x praesenti 
impraegnato per praeteritum nascitur futurum” (§ 596), тобто з теперішнього, 
яке „завагітніло” від минулого, виникає майбутнє.

Facultas diiudicandi (iudicium) – здатність судження, яка полягає у 
здатності сприйняття досконалості та недосконалості речей. Якщо дана 
здатність зорієнтована на передбачуване, то вона практична, якщо на все 
інше, то теоретична, а якщо дана здатність ще й виявляє досконалості та 
недосконалості в тому, що сприймається темним, то Баумґартен називає 
її penetrans (проникливою). Досконалість чи недосконалість речі полягає 
в тому, наскільки узгоджено сприймаються її окремі ознаки. Сприйнят-
тя може бути чітким або нечітким, відповідно, здатність судження може 
бути або чуттєвою, або інтелектуальною. Чуттєву здатність судження 
(iudicium sensitivum) Баумґартен називає gustus significatu latiori – смак у 
широкому значенні.

Facultas praesagiendi (praesagitio) – здатність очікувати та передчувати 
й передвіщати. Передчуття (praesagia) в широкому значенні можуть бути 
і чуттєвими, і інтелектуальними; у вузькому значенні – лише чуттєвими.

Facultas characteristica – здатність позначати, а саме поєднувати знак 
та позначуване в одному уявленні. Поєднання знака і позначуваного Ба-
умґартен називає nexus significativus (зв’язок позначення), й такий зв’язок 
можна пізнавати чітко або нечітко, а відповідно здатність позначати може 
бути як чуттєвою, так і інтелектуальною. Коли уявлення знака є більшим, 
ніж уявлення позначуваного, то, згідно з Баумґартеном, йдеться про сим-
волічне пізнання; коли ж уявлення позначуваного є більшим, ніж уявлен-
ня знака, то пізнання є інтуїтивним.

Вищу здатність пізнання Баумґартен традиційно окреслює через 
intellectus та ratio. Intellectus – як і у Вольфа – означає у Баумґартена здат-
ність до чіткого пізнання19, що реалізується через attentio (увагу) та reflexio 
(рефлексію), яка в свою чергу тісно пов’язана з comparatio (порівнян-

[19] Por. Ibidem, § 402. 
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ням). Закон уваги Баумґартен формулює так: те, від чого ми маємо біль-
ше ознак, й менше темних ознак, сприймається з більшою ясністю, ніж 
решта. Законом рефлексії є те, в чому сприймається менше ясних ознак, 
осягається темнішим, ніж решта. Відповідно основний законом інтелек-
ту: „Si comparans a non comparatis abstraho, residuum distincte perceptum”20, 
тобто коли при порівнянні я абстрагую від непорівнюваного, то те, що 
залишається, осягається чітко. Уявлення речі (repraesentatio rei) за допо-
могою інтелекту Баумґартен називає conceptio.

Ratio – Баумґартен визначає як інтелект, за допомогою якого осягаєть-
ся зв’язок речей21. У випадку, якщо цей зв’язок осягається чітко, то йдеть-
ся про власне ratio, якщо ж даний зв’язок осягається нечітко, то тут вже 
йдеться про сукупність здатностей нижчої здатності пізнання, й Баумґар-
тен говорить про analogon rationis. Дане поняття Баумґартен запозичує із 
так званої тваринної психології Вольфа (вперше воно зустрічається 1732 
року в § 506 Вольфової „Psychologia empirica”22), але використовує його в 
контексті людської здатності чуттєвого пізнання.

Легко помітно, що нижча здатність пізнання розроблена у Баумґарте-
на значно детальніше, ніж у Вольфа, причому Баумґартен наділяє свою 
нижчу здатність пізнання елементами, які у Вольфа є виключно преро-
гативою вищої частини здатності пізнання. Хоча Баумґартен і відштов-
хується від філософії Вольфа й значною мірою використовує Вольфову 
термінологію, він пропонує абсолютно іншу за своєю суттю модель тео-
рії пізнання, у якій вже жодним чином не йдеться про підпорядкування 
нижчої здатності пізнання вищій, – а йдеться про рівноправність чуттє-
вої та інтелектуальної здатностей пізнання, кожна з яких володіє лише їй 
притаманною особливістю23. Зокрема це відображено у понятті горизон-
ту людського пізнання. 

Естетичний та логічний горизонти пізнання
Щоб підкреслити рівноправність і унікальність чуттєвої та інтелекту-

альної здатності пізнання, Баумґартен поряд із розрізненням сплутаної 
ясності (сфера чуттєвої здатності пізнання) та чіткості (сфера інтелекту-
альної здатності пізнання) вводить поняття інтенсивної та екстенсивної 

[20] Ibidem, § 631.
[21] Por. Ibidem, § 640. 
[22] Por. U. Franke, Kunst als Erkenntnis. Die Rolle der Sinnlichkeit in der Ästhetik des Alexander 
Gottlieb Baumgarten, Wiesbaden 1972, s. 52; E. Witte, Logik ohne Dornen. Die Rezeption 
von A. G. Baumgartens Ästhetik im Spannungsfeld von logischem Begriff und ästhetischer 
Anschauung, Zürich-New York 2000, s. 36. 
[23] Ця базова інтенція Баумґартенової теорії пізнання була повністю втрачена вже в Ґеорґа 
Фрідріха Маєра, який, намагаючись популяризувати естетику Баумґартена, звів її до тео-
рії краси та мистецтва. Так Маєр цілком в дусі Вольфа, й навіть більш загострено, ствер-
джує: „Чуття по праву мусять бути рабами розуму“. G.F. Meier, Anfangsgründe aller schönen 
Wissenschaften, Bd. 2, Halle 1749, s. 176. 
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ясності. Інтенсивна ясність є ясністю максимальної чіткості окремих 
ознак уявлення, відповідно вона стосується інтелектуального пізнання та 
зорієнтована на поняттєву чіткість. Екстенсивна ясність є ясністю макси-
мальної кількості сплутаних ознак уявлення, відповідно вона  стосується 
чуттєвого пізнання, яке вже спрямоване не на чіткість окремих ознак, а 
на цілість уявлення. За допомогою рефлексії, послідовного зосередження 
уваги на окремих ознаках речі, інтелектуальне пізнання досягає чіткості 
цих окремих ознак, але неминуче втрачає осягнення даної речі як цілого. 
Дана теза лаконічно висловлена § 560 „Aesthetica“: „Quid enim est abstractio, 
si iactura non est?” / „Що є абстракція, якщо не втрата?” Йдеться передусім 
про втрату цілості уявлення внаслідок вибудовування абстрактного по-
няття, у якому залишається загальне й втрачається індивідуальне24.

Тому з точку зору інтелектуального пізнання сплутана ясність є нічим 
іншим як передступенем до чіткості. Однак сутність чуттєвого (естетич-
ного) пізнання як такого цим жодним чином не заторкується, оскільки 
саме по собі воно має іншу спрямованість. Перспектива логічного пізнан-
ня передбачає інтенсивне збільшення ясності, а перспектива естетичного 

– її екстенсивне збільшення. Естетичне пізнання спрямоване на те, що для 
логічного пізнання є цілком недосяжним – пізнання цілості. В „Aesthetica” 
(в „Metaphysica” цього поняття ще немає) Баумґартен вводить поняття 
horison cognitionis humanae (горизонт людського пізнання), й виділяє ло-
гічний та естетичний горизонти.

Горизонтом людського пізнання Баумґартен називає обмежену кіль-
кість матеріалу з необмеженої сукупності речей, яка може бути ясною 
для середнього людського духу (ingenium). Те, що може бути ясно сприй-
нятим середнім філософським духом, вибудовує логічний горизонт ін-
телекту та раціо. Те, що „que possunt ingenio mediocriter aesthetico pulcre 
splendescere”25, може красиво блищати через середній естетичний дух – 
вибудовує естетичний горизонт.

Через обмеженість горизонту людського пізнання поза ним опиняєть-
ся багато речей, з якими людина все ж має справу. Під естетичним го-
ризонтом знаходиться те, що mediocriter aestheticum ingenium не здатний 
вивести з відносної темряви на красиве світло (in lucem pulcram), тобто 
розглядати на рівні екстенсивної ясності. Тому, згідно з Баумґартеном, 
варто уникати міркувань про речі під естетичним горизонтом, інакше 
може виникнути бідність речей і невиразність муркань, й хто нехтує цим 
застереженням, „aut delabetur in allotria, aut periculose iocabitur”26, або зі-

[24] Словами Петри Бар: „Баумґартен хоче показати, що логічне формування 
(Bestimmtheitserzeugung) визначення світу завжди імплікує відрізання інших мож-
ливостей“. P. Bahr, Darstellung des Undarstellbaren. Religionstheoretische Studien zum 
Darstellungsbegriff bei A. G. Baumgarten und I. Kant, Tübingen 2004, s. 93-94. 
[25] A.G. Baumgarten, Aesthetica, Hamburg 2007, § 119. 
[26]  Ibidem, § 120. 
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слизає у дурниці, або небезпечно жартує. Коли йдеться про речі над ес-
тетичним горизонтом, то це може бути як те, що повністю виходить поза 
людський горизонт пізнання (в тому числі і логічний), так і те, що зна-
ходиться в логічному горизонті людського пізнання, але що mediocriter 
aestheticum ingenium не може вивести з чіткого пізнання наук на рівень 
екстенсивної ясності, й що можливо осягнути лише чітко. А хто все ж 
намагається розглядати подібні речі з точки зору естетичного горизонту, 
той або впадає в незручність (in incommoda), або ризикує виставити у 
смішному світлі те, що сам вважає особливо важливим. Водночас біль-
шість речей перебувають в межах як естетичного, так і логічного гори-
зонту, й можуть розглядатися з перспективи і одного, і другого.

Фактично йдеться про дві перспективи пізнання чи сприйняття, кож-
на з яких не може бути заміненою іншою, й кожна з яких доповнює та роз-
ширює іншу. Логічне пізнання приносить чіткість, але воно репрезентує 
лише абстрактне поняття речі, а не конкретну річ у її цілості. І навпаки, 
естетичне пізнання, зберігаючи цілісне осягнення, рухається у напрямку 
збільшення екстенсивної (сплутаної) ясності, й перехід у чіткість озна-
чатиме втрату цілісності. Таким чином естетичний горизонт пізнання ви-
будовується за допомогою facultas cognoscitiva inferior, а логічний – facultas 
cognoscitiva superior. Причому досконалість естетичного пізнання не збі-
гається з досконалістю інтелектуального; обидва види пізнання праг-
нуть своєї власної досконалості, й часто досконалість інтелектуального 
пізнання є недосконалістю чуттєвого, і навпаки, досконалість чуттєвого 
пізнання – недосконалістю інтелектуального. Баумґартенова естетика 
задумувалася передусім як довершення людського пізнання шляхом вдо-
сконалення facultas cognoscitiva inferior, а саме як доповнення логіки як на-
уки про правильне використання facultas cognoscitiva superior.

Завершення: Libelle-Beispiel
Чи не найважливішим елементом чуттєвого пізнання є vita cognitionis 

(життя пізнання). Власне, естетичне пізнання Баумґартен називає також 
живим – cognitio vivida, оскільки жвава зміна сплутаних ознак, сприйня-
тих як цілість, забезпечує сприйняття життєвості, а абстрактне поняттє-
ве пізнання не володіє таким ефектом, й Баумґартен окреслює його також 
як мертве – cognitio mortua. Чудовий приклад відмінності цих двох пер-
спектив пізнання навів у своїй „Die Philosophie der Aufklärung” Ернст Кас-
сірер, а саме, йдеться про поезію Ґьоте, в якій описується спостереження 
за бабкою27:

  Es flattert um die Quelle
  Die wechselnde Libelle,
  Mich freut sie lange schon;
  Bald dunkel und bald helle,
  

[27] E. Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932, s. 462. 
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  Wie der Chamäleon,
  Bald rot, bald blau,
  Bald blau, bald grün;
  O daß ich in der Nähe
  Doch ihre Farben sähe!
  Sie schwirrt und schwebet, rastet nie!
  Doch still, sie setzt sich an die Weiden.
  Da hab ich sie! Da hab ich sie!
  Und nun betracht ich sie genau
  Und seh ein traurig dunkles Blau –

  So geht es dir, Zergliedrer deiner Freuden!

Бабка, яка пурхає над джерелом, сприймається у мінливій зміні своїх 
кольорів та відтінків. Подібно хамелеону, вона то світла, то темна, то чер-
вона, то голуба, то зелена. Вона сприймається як цілість, вабить своєю 
мінливістю, проте роздивитися її чітко неможливо. Але коли вона наре-
шті сідає на вербу та залишається нерухомою, й споглядач може нарешті 
сконцентруватися на окремих її ознаках, то мусить розчаровано визнати: 
Und seh ein traurig dunkles Blau – І бачу похмуро-темну синість. Й Ґьоте 
підсумовує такий досвід словами: So geht es dir, Zergliedrer deiner Freuden! – 
Ось так воно з тобою, розщеплювач своїх радостей!

В першому випадку бабка сприймалася нечітко, неможливо було скон-
центруватися на окремих її ознаках, але вона сприймалася як цілість в 
усій її живості та рухливості. В другому випадку, коли можна було скон-
центруватися на окремих її ознаках, дана цілість зникла, ми отримали 
абсолютно іншу перспективу сприйняття, яка може бути важливою, на-
приклад, для вивчення анатомічної будови предмету, але не дає жодно-
го досвіду живої цілості. Дивовижно, що Ґьоте тут вживає саме слово 
Zergliedrer, від zergliedern – розщеплювати, роз’єднувати, аналізувати, що 
робить аналогію даного образу із схемою переходу сплутаної ясності у 
чіткість ще точнішою.

Інтерес до первісного автентичного проекту Баумґартенової естетики, 
зокрема його концепції естетичного та логічного пізнання посилився в 
кінці 20 ст. Причинами тут були і криза естетики як теорії краси та мис-
тецтва, і проблема ідентифікації предмета естетики, і переосмислення 
межі між раціональністю та чуттєвістю, і навіть намагання розв’язати 
проблему сутності та методології точних і гуманітарних дисциплін, а 
зокрема, проблему нав’язування гуманітарним дисциплінам методів та 
принципів точних наук, які для гуманітарних дисциплін часто зовсім не 
є релевантними. Й це лише ті причини, які лежать на поверхні. Більшість 
спроб реактуалізіції Баумґартенової естетики є, звісно, значною мірою її 
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інтерпретаціями28. Але саме це є свідченням того, що естетика Баумґарте-
на після більше двохсот років забуття є зараз одним з найцікавіших про-
ектів, здатних давати потужні імпульси сучасній філософії.
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Валерій Стеценко1 

МІСЦЕ РЕЛІГІЙНО-БОГОСЛОВСЬКОЇ 
ПРОБЛЕМАТИКИ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ 

Т. ШЕВЧЕНКА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
ктуальність творчої спадщини генія української культури Та-
раса Шевченка є невичерпною. Тож цілком закономірно, що її 
всебічне вивчення залишається однією з найважливіших до-

слідницьких проблем сучасної української гуманітарної науки, яка опи-
рається у цьому на величезний масив попередніх напрацювань. У свою 
чергу, одним з важливих аспектів зазначеної проблеми є дослідження 
особливостей відображення релігійно-богословської проблематики в 
творчості Шевченка. Серед останніх публікацій тут заслуговують уваги, 
зокрема, публікації І. Дзюби, О. Забужко, Г. Грабовича, Н. Горбача, П. Бер-
ко, В. Яременка, Ю. Грибкової, І. Козія, М. Сенів2. Однак, ще багато питань 
дослідження особливостей відображення релігійно-богословської про-
блематики в творчості Шевченка потребують свого уточнення з погляду 
її сучасного розуміння, що і є метою даної розвідки. 

Передусім слід враховувати особливий вплив на українську культуру з 
початку ХІХ ст. європейського романтизму. Сформований під його впли-
вом специфічно український романтизм з його “українською ідеєю” як 
провідна течія українського національно-культурного відродження пер-
шої половини ХІХ ст. та викликаний цим інтерес до української історії, 
українських культурних традицій, необхідно знайшли себе в творчості та 
висловлених у ній релігійно-богословських ідеях українських романти-
ків М. Шашкевича, М. Максимовича, М. Гоголя, діячів Кирило-Мефодіїв-

[1] Валерій Стеценко, кандидат філософських наук, доцент, кафедра теорії та історії 
культури, філософський факультет, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка / dr Valeriy Stetsenko, adiunkt, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: thc.dep.phylosophy@lnu.edu.ua
[2] П. Берко, Філософські погляди Т. Шевченка, Львів 2000; Н. Горбач, Життя та твор-
чість Тараса Шевченка, Львів 2005; Г. Грабович, Шевченко, якого не знаємо, Київ 2000; 
Ю. Грибкова, Релігійна тема Тараса Шевченка в контексті романтичної іронії, “Істо-
рія релігій в Україні” 2001, кн. 1, с. 194-196; І. Дзюба, Тарас Шевченко. Життя і твор-
чість, Київ 2008; О. Забужко, Шевченків міф України, Київ 2001; І. Козій, Т. Шевченко 

– С. К’єркегор (проблема релігійно-екзистенційного вибору), “Історія релігій в Україні” 
2006, кн. 2, с. 139-144; М. Сенів, Шевченко і Святе Письмо у дослідженні Василя Щура-
та, “Історія релігій в Україні” 1999, кн. 2, с. 89-91; В. Яременко, Христологічний та іс-
торіософський контексти мотиву офірності в творчості Тараса Шевченка, “Історія 
релігій в Україні” 2009, кн. 2, с. 307-315. 

А  
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ського товариства – М.Костомарова та П. Куліша3. Світосприйняття укра-
їнського романтизму було пронизане філософією його ідейного предтечі 

- Г. Сковороди, який у своїй творчості сакралізує сферу естетичного, по-
езія сприймається ним за божественне одкровення, поет зображувався 
пророком4. Відтак ключовою, центральною фігурою романтичної поезії 
і прози стає людина, яка сприймається насамперед як витвір Бога і при-
роди, а вже потім як продукт соціальної діяльності. Вона уявляється укра-
їнським романтикам сходинкою до божественного5.

Зрозуміло, що така потужна, переважаюча в українській літературі 
та філософії, загалом в культурі пер. пол. ХІХ ст. романтична тенденція, 
звичайно ж, не могла не торкнутись й творчості Тараса Шевченка, та-
кож свого часу причетного до діяльності Кирило-Мефодіївського това-
риства. З приводу цього існує великий масив відповідних характеристик 
як у загальних дослідженнях романтичного напряму в історії української 
культури (літератури, філософії), так і в публікаціях, безпосередньо при-
свячених Шевченку6. Всі вони майже одностайні в тому, що Т. Шевчен-
ка без особливого перебільшення можна вважати “батьком” української 
національної ідеї, сформованої в традиційній для цивілізованої Європи 
формі. Він вніс в українську ідею таку титанічну емоційну силу, що стала 
справжньою “релігією” нації, пересунувши у сферу почувань багато со-
ціальних проблем, потребуючих раціонального і прагматичного підходу. 
Його поезія змогла не лише забезпечити “зв’язок часів”, але й духовно 
сприяла початку перетворення української етнографічної маси, що фак-
тично втратила свою власну політичну еліту і, здавалося б, була прирече-
на на повну асиміляцію, в європейську націю, давши їй своє розуміння 
минулого і дороговказ у майбутнє, надію і сподівання. Як писав з цього 
[3] Т. Бовсунівська, Феномен українського романтизму, у 2 ч., Київ 1997, ч. 1. Етногенез 
і теогенез; М. Лук, Національна ідея в духовній культурі України в середині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. (філософський аналіз), “Філософська і соціологічна думка” 1995, нр. 1-2, 
с. 245-252; Ю. Луцький, Між Гоголем і Шевченком, Київ 1998; А. Сініцина, Історико-
філософські ідеї українського романтизму (Пантелеймон Куліш, Микола Костомарів), 
Львів 2002; Шашкевичіана, Маркіян Шашкевич і українське національне відродження, 
Львів 1993. 
[4] Г. Сковорода, Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. 
Листи, Київ 1983; Г. Сковорода, Сад божественних пісень, Київ 1983. 
[5] Ю. Луцький, Вказ. праця; Є. Нахлік, Українська романтична проза 20-60 років XIX ст., 
Київ 1988; А. Сініцина, Вказ. праця; Д. Чижевський, Історія української літератури: від 
початків до доби реалізму, Тернопіль 1994, с. 362-366. 
[6] П. Берко, Вказ. праця; Н. Горбач, Вказ. праця; Г. Грабович, Шевченко, якого не зна-
ємо; І. Дзюба, Вказ. праця; Є. Маланюк, Нариси з історії нашої культури, Київ 1992; Є. 
Нахлік, Вказ. праця; М. Паласюк, Розуміння Бога в українському романтизмі, “Історія 
релігій в Україні” 1998, с. 179-180; П. Приходько, Шевченко й український романтизм 
30-50-х рр. XIX ст., Київ 1963; П. Федченко, Тарас Григорович Шевченко, Київ 1989; Д. 
Чижевський, Історія української літератури: від початків до доби реалізму; Д. Чижев-
ський, Нариси з історії філософії на Україні, Київ 1992. 
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приводу Євген Маланюк, “дух попередньої Козацької Доби […] – Дух На-
ції – був Шевченком переданий не лише поколінню “живих”, а й поколін-
ням “ненароджених”. Переданий через […] тьму Ночі Бездержавності і 
всупереч тій Ночі […] Шевченко зцілив, скомасував і – Духом Нації на-
тхнувши – відродив і утвердив Українську Людину”7. 

Духовне життя в творах Шевченка поставало майже рівнозначним 
перебуванню в свободі. Виражені у такій майже сакральній формі на-
ціонально-соціальні погляди Кобзаря яскраво простежуються в таких 
відомих творах поета, як “Гайдамаки”, “Гамалія”, “Сон”, “Великий льох”, 

“Кавказ”, “Заповіт” та ін.8. Ці вірші та поеми Шевченка, де він тужить за 
героїчним минулим України, просякнуті не лише активним революцій-
ним романтизмом, але й особливо насичені релігійно-богословською 
проблематикою. При цьому дослідники відзначають надзвичайну склад-
ність релігійно-філософського змісту його поезії9. Не в останню чергу і 
через це, щодо такої помітної присутності релігійно-богословської про-
блематики в творчості великого українського поета, як і щодо його світо-
глядних переконань, у дослідницькій літературі існує велика розбіжність 
думок й оцінок, кожна з яких намагається знайти свої підстави в творчос-
ті Кобзаря. Характеризуючи їхнє різноманіття, Г. Грабович вказує на три 
найбільш узагальнені Шевченкові образи, які звичайно виводили з його 
творчості та чи інша “ідеологія” або “партія”: 

1) з погляду народництва (від Костомарова і Куліша до наших днів) 
сприйняття Шевченка як Пророка і Генія, з яким ідентифікується Україна, 
українство, потреби й доля українського народу; 

2) у розумінні Д. Донцова як носія української національної ідеї; 
3) з позицій соціалістичного реалізму як матеріаліста та атеїста, “реч-

ника народу”, полум’яного революціонера-демократа, що закликає визво-
литись від кайданів, з-під влади царя-супостата, кріпосника-людожера, 
мироїда-багача, попа-лицеміра10.

Окрім того, дослідники звертають увагу на такі риси притаманної 
Шевченку української світоглядно-філософської ментальності, що зна-
йшли відображення у його творчості, подібно до творчості інших укра-
їнських романтиків, зокрема, Пантелеймона Куліша, як екзистенційно-

[7] Є. Маланюк, Вказ. праця, с. 78. 
[8] Т. Шевченко, Зібрання творів, у 6 т., Наук. думка, Київ 2003, т. 1. Поезія 1837-
1847. 
[9] П. Берко, Вказ. праця; Ю. Грибкова, Вказ. праця; Повне видання творів Тараса Шев-
ченка, Варшава 1936, т. 10, с. 329-347; В. Яременко, До проблеми Шевченкового тракту-
вання теодицеї, “Історія релігій в Україні” 2003, кн. 2, с. 486-491. 
[10] Г. Грабович, До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці ХІХ 
століття: Шевченко, Куліш, Драгоманов, “Сучасність” 1996, нр. 12, с. 90-91. 
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особистісне поліфонічне бачення світу, антеїзм та кордоцентризм11. Цим 
викликане і порівняння поглядів Шевченка і Куліша на релігію. Так, за 
визначенням В. Щурата, для останнього була характерною еволюція його 
поглядів від православ’я до позитивної релігії для всіх людей і народів, 
від романтизму до позитивізму. Водночас при всіх змінах поглядів на ре-
лігію ставлення до неї Куліша залишалось типово романтичним. Йому 
притаманне було ототожнення Бога і природи, погляд на Бога як “душу 
душі вселенської”. Звідти і його вимога узгоджувати дії людини із закона-
ми природи, наслідувати їх. Типово романтичною була і мрія Куліша про 
побудову “церкви правди” для всіх народів12. 

Так само, на думку дослідників, типово романтичним було і ставлен-
ня до релігії Т. Шевченка13, яке, зокрема, згідно Д. Чижевського, сформу-
валось певною мірою під впливом ідей німецького романтика Д. Штра-
уса14. Передусім – це характерне для Шевченка негативне ставлення до 
офіційної церковної обрядовості, релігійного культу, богослужіння (ар-
хієрейської служби), яку він розглядав як щось “тібетське”, “лялькову 
комедію”, розцінюючи як виродження, занепад дійсної релігійності15. 
Такою поет вважав народну віру, яка зберігається у народних звичаях і 
обрядах, в душі простого люду, й вимагає встановлення безпосередньо-
го зв’язку між Богом і людиною, не потребуючи ніяких посередників 
між ними та інших, окрім Бога, об’єктів поклоніння16. У сучасних до-
слідників, як і у багатьох їхніх попередників, не викликає сумніву, що 
Шевченко був віруючою людиною, переконаним християнином. Але, 
як, зокрема, зауважує Н. Горбач, “в основі його релігійних переконань 

– народна релігійність українців […] Шевченкова релігійність – це не-
церковне християнство […]. По-перше, як художник і поет, божествен-
ність світу він вбачав у красі […] По-друге […], захоплювався гостри-
ми протестними виступами ранніх християнських пророків проти […] 
зловживань влади17. Відтак християнство в творчості Шевченка наби-
рає вигляду народної релігії, в якій, за образним висловом Є. Маланю-
ка, “Христос за плугом йде, а Марія йому їсти несе”. Антропологізуючи 
Христа, Шевченко таким чином наближав Його до людини, цінував у 

[11] Г. Грабович, До питання про критичне самоусвідомлення в українській думці ХІХ сто-
ліття: Шевченко, Куліш, Драгоманов, с. 91-92; Є. Кирилюк, Куліш і Шевченко; Д. Чижев-
ський, Історія української літератури: від початків до доби реалізму, с. 362-366. 
[12] В. Щурат, Філософічна основа творчості Куліша, Львів 1922. 
[13] Ю. Грибкова, Вказ. праця, с. 194; Є. Нахлік, Вказ. праця; М. Паласюк, Вказ. пра-
ця, с. 179. 
[14] Повне видання творів Тараса Шевченка, т. 10, с. 329-330. 
[15] Т. Шевченко, Зібрання творів, у 6 т., т. 1. Поезія 1837-1847; Т. Шевченко, Кобзар. 
[16] Ю. Грибкова, Вказ. праця, с. 195–196; М. Паласюк, Вказ. праця, с. 179-180; Повне ви-
дання творів Тараса Шевченка, с. 330-347. 
[17] Н. Горбач, Вказ. праця, с. 223. 
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Ньому вищі людські якості – високе, святе, правдиве. А сама “людина 
Шевченка це, передусім, – “образ Божий”18. 

Водночас цією своєю “мужицькою правдою та вірою” Тарас Шев-
ченко, на думку дослідників, був повною протилежністю П. Кулішу та 
іншим українським романтикам-сентименталістам19. Представники 
сентиментального крила українського романтизму розглядали Бога на-
самперед як найвищого сакрального, до того ж безпосереднього, опіку-
на й покровителя українського народу, який обрав його серед інших і 
не полишає його своєю турботою. Приміром, М. Костомаров, як й інші 
українські романтики-сентименталісти, стверджував, що українці ува-
жають Бога єдиним своїм Володарем, бо “справжній українець не лю-
бить ні царя, ні пана і знає одного Бога. Так і перше було, так і тепер”20. 
Але, засуджуючи гноблення свого народу, романтики-сентименталісти 
сподівались лише на Божу допомогу і покладалися лише на Божу кару 
ворогам українського народу за зло, вчинене йому, апелювали до люд-
ського серця, до духовності людини, закликаючи любити і поважати 
своїх братів во Христі21.

Однак, були помітні в українському романтизмі й інші мотиви, поді-
бні до ідей літературного угрупування “Буря і Натиск” в німецькому ро-
мантизмі. Їхнім виразником якраз і був передусім Т. Шевченко, який ви-
словлював відверту зневіру в можливість збудити людяність у гнобителів 
українського народу, так само, як і привернути увагу Бога до людських 
страждань22. Це, на думку дослідників, викликано тим, він відкидав в ре-
лігії все те, що робить з неї абстрактну силу, байдужу до живих потреб 
людини, перешкоджає її вільному розвитку. Для Шевченка релігія має 
сенс лише як засіб боротьби за свободу і щастя людини23. У зв’язку з та-
кими поглядами у поета з’являється неначе подвійне уявлення про Бога 

– роздвоєння розуміння самого поняття “Бог”. З одного боку, істинний Бог 
у нього – це абсолютне втілення добра, правди і справедливості, опікун 
людства, а, з іншого, – витворений Церквою для зловживань гнобителів 
Бог, байдужий до страждань людей та несправедливості у світі. Остан-
ній образ яскраво зображений у творах Шевченка як “всевидяче Око”, 
яке байдуже, звисока спостерігає несправедливість і страждання людини 

[18] Є. Маланюк, Вказ праця, с. 79. 
[19] Ю. Грибкова, Вказ. праця, с. 194-196; Є. Маланюк, Вказ. праця, с. 78-80; М. Паласюк, 
Вказ. праця, с. 180; Повне видання творів Тараса Шевченка, т. 10, с. 329-347. 
[20] Кирило-Мефодіївське товариство, у 3 т,  Київ 1990, т. 1, с. 258. 
[21] Ю. Луцький, Вказ. праця; М. Паласюк, Вказ. праця, с. 180; А. Сініцина, Вказ. праця; 
Д. Чижевський, Історія української літератури: від початків до доби реалізму, с. 362-
366; В. Щурат, Вказ. праця. 
[22] Т. Шевченко, Зібрання творів, у 6 т., т. 1. Поезія 1837–1847; Т. Шевченко, Кобзар. 
[23] Ю. Грибкова, Вказ. праця; Повне видання творів Тараса Шевченка, с. 329-347; В. Яре-
менко, До проблеми Шевченкового трактування теодицеї, с. 486-491. 
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на землі24. З цього поет висновує, що “візантійський Саваоф одурить, не 
одурить Бог”25. Цей “справжній” Бог – Ісус Христос у Шевченка виступає 
захисником гноблених, виразником їхніх надій і прагнень, прикладом 
безмежної любові до людини, який має наслідувати кожний, і без чого 
людина черствіє, втрачає гідність, проявляє самолюбство, егоїзм, ігнору-
ючи інтереси і права інших26. Ось чому, критикуючи в релігії все те, що 
затуманює, псує, закриває вічний, святий, дійсний зміст віри, поет вод-
ночас постійно цікавився релігійними проблемами, перечитував Біблію, 
цитував її, називав “єдиною моєю відрадою”27. 

Тим не менш, особливо часто у шевченкознавчій літературі Шевченка 
представляли широкому загалові бунтівником, безбожником, богохуль-
ником. Найбільше “відзначилися” у цьому публікації радянської доби, які, 
пересмикуючи цитати з Шевченкових творів, пропагували його “атеїзм”28. 
Ось чому у світлі сучасних, більш виважених й об’єктивних підходів до 
осмислення творчості Кобзаря, важливим є врахування тих його оцінок, 
які відходять від суб’єктивних стереотипів. У цьому сенсі, на думку М. 
Сенів, гідної уваги є, приміром, призабута розвідка відомого літерату-
рознавця, академіка Василя Щурата “Святе Письмо в Шевченковій поезії” 
(1904), в якій автор, аналізуючи вплив Біблії на великого українського по-
ета, кидає виклик заскарублим характеристикам його творчості”29. Так, 
академік стверджує, що Шевченко був справжній “поет-біблієць”, який 
прагнув зробити філософію Св. Письма філософією своєї творчості. До-
кази цьому він віднаходить, зокрема, у поемі “Гайдамаки”, де вказує на 
три важливі філософсько-богословські думки, висловлені поетом. Перша 
з них сформульована як “все йде, все минає”, отже, все  суєта-суєт. Друга 

– як марність всього людського, якому поет протиставляє вічність усьо-
го Божого. Третя про вічність людської душі, якій “почину і краю немає”. 
Цю Шевченкову релігійну філософію у “Гайдамаках” В. Щурат порівнює 
із філософією біблійної “Книги Еклезіаста”. Так само як знаходить її сліди 
і в інших поемах Шевченка. Приміром, коли той у поемі “Сон” пише, що 
гине, пропадає кожне діло рук людських, на відміну від діла Божого, або 
коли в поемі “Кавказ” стверджує вічність вільного духа30.

На доказ своїх тверджень В. Щурат наводить приклади Шевченко-
вої творчості, пов’язані з Біблією, і з багатьох інших його поезій (поеми 

[24] Т. Шевченко, Зібрання творів, у 6 т., т. 1. Поезія 1837-1847; Т. Шевченко, Кобзар. 
[25] М. Паласюк, Вказ. праця, с. 180. 
[26] Т. Шевченко, Зібрання творів, у 6 т., т. 1. Поезія 1837-1847; Т. Шевченко, Кобзар. 
[27] М. Сенів, Вказ. праця, с. 89; Повне видання творів Тараса Шевченка, т. 10, с. 340-347; 
Т. Шевченко, Кобзар. 
[28] П. Приходько, Вказ. праця; П. Федченко, Вказ. праця. 
[29] М. Сенів, Вказ. праця, с. 89-91. 
[30] Ibidem, с. 89–90. 
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“Саул”, “Марія”, “Царі”, “Во Іудеї, во дни они”, десять наслідувань псалмів 
і наслідування пророків Ісайї, Ієзекиїла, Осії тощо)31. Дослідник підкрес-
лює, що є у Шевченка твори, які обмежуються тільки згадкою про Св. 
Письмо, є такі, що свідчать лише про формальний зв’язок з його темами, 
а є й такі, що виступають прямим наслідуванням та розвитком ідей Біблії. 
Та в усіх випадках, на думку В. Щурата, “сказати правду” і “молитву діяти” 

– це два важливі завдання, які Шевченко ставить не тільки перед собою, 
але й перед кожним народним поетом. Народний поет, за переконанням 
Кобзаря, як наділений “високою гідністю народного священнослужите-
ля”, повинен бути посередником між людьми і Богом, “бо лише в Бога є 
та правда, яку він має сказати”32. Звідси цілком обґрунтованим виглядає 
висновок В. Щурата про те, що кожному, хто ознайомлений з фактами 
життя Шевченка, які свідчать про його любов до Св. Письма та обізна-
ність зі змістом останнього, прийде думка про безумовний вплив Біблії 
на творчість поета та її невипадковий зв’язок з біблійною, загалом релі-
гійно-богословською проблематикою33. 

У зв’язку з останнім варто пригадати ще одну призабуту працю ори-
гінального греко-католицького богослова та самобутнього релігійного 
філософа Гавриїла Костельника, присвячену поясненню т. зв. “атеїзму” 
Шевченка (його роздвоєності між вірою і зневірою в Бога)34. Згідно ви-
словлених у ній міркувань Г. Костельника, це “роздвоєння” Шевченка по-
ходило від того, що Бога він сприймав більше серцем, ніж розумом. Шу-
каючи Його серцем, поет “хотів, щоби Бог-вічна справедливість, повне 
добро було здійснене на землі. А як того не знаходить, то говорить, що 
Бога не знаходить”35. Тут ми помічаємо продовження Шевченком у його 
романтичному розумінні Бога не лише пантеїзму Сковороди, але й харак-
терної для останнього та загалом домінуючої в світоглядно-ментальній 
парадигмі української традиції філософування про релігію, Бога і людину 
екзистенційно-кордоцентричної тенденції. 

Сучасні дослідники у переважній своїй більшості, слідом за В. Щура-
том та Г. Костельником, також особливо відзначають домінування релі-
гійно-богословської проблематики, християнських засад в романтичній 
творчості Т. Шевченка, трактуючи його філософування у цьому контек-
сті як релігійно-філософське, включно з філософським богопізнанням, 
що виходило з особливостей розуміння Бога в українському романтизмі. 
Зокрема, у цілій низці розвідок, спеціально присвячених релігійній темі 
у творчості Кобзаря та особливостям його філософування на релігійно-

[31] Т. Шевченко, Зібрання творів, у 6 т., т. 1. Поезія 1837–1847; Т. Шевченко, Кобзар. 
[32] М. Сенів, Вказ. праця, с. 90. 
[33] Ibidem, с. 91. 
[34] Г. Костельник, Шевченко з релігійно-етичного становища (критична аналіза), 
Львів 1910. 
[35] Ibidem, с. 10. 
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богословську проблематику, В. Яременко звертає увагу на християнську 
наповненість Шевченкового “Букваря” й релігійну символіку його “Запо-
віту”, поняття “раю”, христологічні та історіософські контексти мотиву 
офірності в творчості Шевченка, проблему обрядовірства у його творчій 
спадщині, сакрально-мистецьке тлумачення ним “Апокаліпсису”36. У фі-
лософуванні поета на релігійно-богословську проблематику дослідник 
відзначає Шевченкову перцепцію явища народної побожності ХІХ ст., 
трактування ним проблеми теодицеї (Боговиправдання) через антропо-
дицею (виправдання людини як вищого творіння Бога та суб’єкта Його 
пізнання)37.

Багато хто з дослідників звертає увагу також на помітний “паралелізм” 
розгляду релігійно-богословської проблематики в творчості Т. Шевчен-
ка та у філософії ідейного предтечі екзистенціалізму С. К’єркегора. Так, 
Оксана Забужко відзначає, що “хоча Шевченко і К’єркегор, котрі були 
сучасниками, не могли знати творів одне одного, схожість їхньої думки 
в багатьох випадках разюча”38. І. Козій з приводу цього вказує, зокрема, 
на подібність екзистенційного виміру людського буття, що фокусується 
на проблемі релігійно-екзистенційного вибору особистості, як у філосо-
фуванні великого данського філософа, так і у творчості великого україн-
ського поета39. 

Приміром, згідно з антропологізмом філософської теології Сьорена 
К’єркегора, кожна людина є синтезою принципово протилежних влас-
тивостей (тлінного і вічного, скінченого і нескінченого, доконечності 
і свободи, тіла і душі, з одного боку, та духу – з іншого). Виходячи з 
цього свого припущення, він як релігійний мислитель-екзистенціаліст, 
для якого існують лише “Я” і Бог, знаходить “дійсність вільної волі лю-
дини” у свободі її вибору за принципом “або-або” між вірою, духовним 
життям і бездуховним існуванням, що полягає у задоволенні всіх егоїс-

[36] В. Яременко, Поняття раю в творчості Шевченка: релігійно-мистецький аспект, 
“Історія релігій в Україні” 1999, кн, 2, с. 229-230; В.Яременко, Проблема обрядовірства 
в контексті творчої спадщини Тараса Шевченка: христологічний, історіософський та 
інші аспекти, “Історія релігій в Україні”, 2007, кн. 2, с. 267-275; В. Яременко, Релігійна 
символіка Шевченкового “Заповіту”: християнський та історіософський шари, “Істо-
рія релігій в Україні”, 2002, кн. 2, с. 536-542; В. Яременко, Християнська наповненість 
шевченкового “Букваря”: спроба прочитання, “Історія релігій в Україні” 2001, кн. 1, с. 
461-467; В. Яременко, Христологічний та історіософський контексти мотиву офір-
ності в творчості Тараса Шевченка, “Історія релігій в Україні” 2009, кн. 2, с. 307-315; 
В. Яременко, Щоденникові записи Тараса Шевченка про Апокаліпсис в сакрально-мис-
тецькому тлумаченні, “Історія релігій в Україні” 1998, с. 297-298. 
[37] В. Яременко, До проблеми Шевченкового трактування теодицеї; В. Яременко, На-
родна побожність ХІХ століття в Україні і Шевченкова перцепція цього явища: (до 
постановки проблеми), “Історія релігій в Україні” 2008, кн. 2, с. 387-394. 
[38] О. Забужко, Вказ. праця, с. 101. 
[39] І. Козій, Вказ. праця, с. 139-140. 
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тичних бажань. Як свідчить зміст головних праць данського філософа, 
втрата віри (Бога) для нього – найбільша трагедія сучасної йому епохи. 
Без істинної віри, яка стає власним життєвим ставленням людини до 
предмету своєї віри й охоплює всі важливі моменти її життя, вона при-
речена на духовну загибель, втрату власної індивідуальності. Водночас 
екзистенційний зв’язок з Абсолютом, який надає справжній сенс люд-
ському буттю, на думку К’єркегора, можливий лише на ґрунті самітнос-
ті. Людину-самітника він протиставляє негуманному суспільству, що 
нівелює індивідуальність. Але коли така людина має віру, вона здатна 
протистояти ворожому їй світу40.

Відповідно до цієї головної тези К’єркегорівського екзистенціалізму, 
Т. Шевченко, як зауважують дослідники його творчості, також почував-
ся у своєму національному “місіонерстві” безмежно самотнім. Звідси, як 
підкреслює І. Козій, наскрізна для його творчості тема самотності – від 
чужинства і сирітства до екстремального прояву самотності – тюремного 
ув’язнення та ізоляції, що почуттєво близьке до “богопокинутості”41. Але 
водночас, говорячи про внутрішній стан поета в ув’язненні (“у казематі”), 
О. Забужко наголошує, що тут самотність у нього ніби вивертається зі-
споду назовні, перетворюючись із фрустраційного психологічного стану 
на стан істинної свободи – благо, за яке він складає дяку Богові42. Так само 
й у проблемі вибору “або-або” Шевченко, на думку дослідниці, вибирав 
не просто між літературою і малярством, а саме – в екзистенційному ви-
мірі – між дійсною (духовною) свободою (Кобзаря – деміурга національ-
ного міфологічного космосу) і несвободою (модного художника імпер-
ської культури) в собі самому43.

Отже, всебічне та глибоке поетично-філософське осмислення релігій-
но-богословської проблематики в творчості Т. Шевченка не випадкове. 
Воно є закономірним наслідком релігійно-екзистенційного вибору, який 
зробив для себе великий український поет. 
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Валерій Стеценко1 
Роман Галуйко2 

ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ПЕРСОНАЛІЗМУ
ОЛЕКСАНДРА КУЛЬЧИЦЬКОГО 

ілософія О. Кульчицького викликає сьогодні інтерес дослід-
ників своїм надзвичайно оригінальним та яскраво вираженим 
національним моментом. До своєї основної філософської кон-
цепції людини, сформульованої в «Основах філософії і філо-

софічних наук», О. Кульчицький долучив аналіз українських етнопсихо-
логічних та історично-культурних складників як у цій, так і в іншій своїй 
праці: «Український персоналізм, філософська й етнопсихологічна син-
теза». Такий підхід до персоналістської проблематики приводить вченого 
«до розуміння специфіки української культурної традиції та до плекан-
ня типових українських вартостей у боротьбі за збереження української 
людини та української духовної спільноти. Останні складники концепції 
людини О. Кульчицького власне і дають підстави вважати його персона-
лізм саме – «українським персоналізмом».

Олександр Шумило фон Кульчицький (1895–1980) здобув блискучу 
освіту. Після закінчення гімназії у Станіславі, він навчався на філософ-
ському факультеті  Львівського університету, після першої світової війни 
продовжував студіювати філософію і психологію у Сорбоні в Парижі, зго-
дом знову вивчав філософію і германістику у Львівському університеті. У 
1940 р. вимушено емігрує і потрапляє до Мюнхена, де працював в Інсти-
туті психології і психотерапії. З 1945 р. працює в Українському Вільному 
Університеті  (УВУ) на посаді професора психології і філософії. У 1951 р. 
переселяється до Парижа, де обирається членом управи Наукового То-
вариства ім. Т. Шевченка. Водночас О. Кульчицький не припиняв й своєї 
педагогічної та наукової праці в УВУ, де обирався ректором, був прорек-
тором, продеканом і деканом філософського факультету3.
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[2] Роман Галуйко, кандидат філософських наук, кафедра теорії та історії культури, фі-
лософський факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка / dr 
Roman Galuiko, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii,  Lwowski Uniwersytet 
Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: kafedra_kultury@ukr.net
[3] А. Карась, Філософія Олександра Кульчицького, [в:] Основи філософії і філософічних 
наук, Вид-во Українського Вільного Університету, Мюнхен-Львів 1995, с. 9.

Ф  
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Наукові зацікавлення вченого поширювались на ділянки філософії, 
психології, етнопсихології, антропології, педагогіки, літературознавства, 
германістики4. А враховуючи особливе захоплення Кульчицьким дослі-
дженнями в галузі психології, етнопсихології й антропології, не дивно, 
що це виявляло себе у його спробах обґрунтування універсальної кон-
цепції людини на підставі різних галузей гуманітарного знання. До того 
ж, як відзначають дослідники, О. Кульчицький, який глибоко увібрав в 
себе знання культури й історії України, прагнув витлумачити суть люд-
ської особи, включно з етно-ментальним типом «українця». Як вказує 
К.  Митрович, «в такій настанові знаходимо його стале наголошування 
вирішального значення персональної долі кожної людини та необхідності 
повного вияву сучасної української людини»5.

Тож у підсумку ці пошуки філософської концепції людини привели 
О.  Кульчицького до переконання у персоналізмі як адекватному ме-
тоді усвідомлення людської суті взагалі та «української людини» зо-
крема. На думку К. Митровича, «таке його переконання, відоме […] 
всій нашій спільноті, до якої звертались його публікації, дозволяє нам 
говорити про його концепцію українського персоналізму»6. Як пише 
далі про О. Кульчицького дослідник: «Всі його праці […] аналізували й 
поглиблювали концепцію персоналізму, різні аспекти цієї концепції в 
авторів-класиків персоналізму та українські риси в традиціях […] су-
часної української людини»7. Серед них особливе місце займають такі 
твори Кульчицького, як «Український персоналізм. Філософська й ет-
нопсихологічна синтеза» (Мюнхен; Париж, 1985) та «Основи філософії 
і філософічних наук» (Мюнхен; Львів, 1995)8, виражаючи свідому за-
цікавленість українського вченого персоналістичним підходом у його 
філософських роздумах9.

Дослідники особливо наголошують на тому, що теоретичні та мето-
дологічні засади вищезгаданих досліджень О. Кульчицького, в яких він 
викладає свою концепцію українського персоналізму, формувались під 
впливом структурної психології німецьких психологів Штерна і Лер-
ша, а у філософській площині – М. Шеллера, А. Бергсона, М. Гартмана, 
Е. Муньє. В їхніх ідеях, підкреслює К. Митрович, «знаходить він вимоги 
персонального вивершення самосвідомості людини. На перше місце тут 

[4] Ibidem, с. 9-11. 
[5] К. Митрович, Професор Кульчицький між нами, [в:] Український персоналізм. Філо-
софська й етнопсихологічна синтеза, Мюнхен – Париж 1985, с. 6. 
[6] Ibidem, с. 7. 
[7] Ibidem, с. 7. 
[8] О. Кульчицький, Основи філософії і філософічних наук, Вид-во Українського Вільного 
Університету, Мюнхен-Львів 1995; О. Кульчицький, Український персоналізм, філософ-
ська й етнопсихологічна синтеза, Мюнхен-Париж 1985. 
[9] А. Карась, Вказ. праця, с. 10-11. 
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висуваються стремління до розуміння основних вартостей – правди, до-
бра, свободи, абсолютного буття, – які визначають відношення людини 
до світу»10. «Звідси, – додає А. Карась, – він набув переконання у персона-
лістській доцільності життя особи»11. Проте, як зауважують дослідники, 
не зважаючи на весь цей вплив модерних філософів, основними джерела-
ми філософських поглядів українського вченого стали філософія І. Канта 
та вчення Г. Сковороди12.

Зокрема, К. Митрович, аналізуючи зміст концепції українського 
персоналізму О. Кульчицького, вказує, що для її викладу мислитель 
«знаходить у Канта два основні принципи філософського думання: 
критичний раціоналізм та антропологічний підхід до всіх питань 
філософії»13. Антропологічний підхід Канта, тобто його вимога вихо-
дити в розгляді філософських проблем зі структури самої людини та 
структури її зв’язків з історичним і космічним довкіллям, як відзначає 
К. Митрович, дали підставу О. Кульчицькому для структурного ана-
лізу ієрархічної побудови можливостей і спрямувань людини. Верши-
ною такої структурної схеми людини й буття взагалі у Кульчицького 
є духовна сфера буття й вартостей, в площині якої вирішується доля 
людини й спільноти людей14.

Відповідно, як наголошує А. Карась, у своєму аналізі О. Кульчицький 
«схильний розглядати особу крізь призму персоналізму – тобто готовнос-
ті її до дії під контролем духовних вартостей і самопізнання». З цього, на 
його думку, випливає, що сама сутність людини зобов’язує її прямувати 
повз саму себе, «йти у світ», відкриваючи перед собою своє покликання й 
реалізовуючи себе через втілення вартостей духу. Таким чином, людина 
в концепції Кульчицького, по суті, здійснює свій поклик у трансцендент-
ній спрямованості на вічне, божественне існування. Входження людини 
у світ також пов’язане з її трансцендентною спрямованістю від тварності 
до культури15.

До цієї своєї основної філософської концепції людини, сформульова-
ної в «Основах філософії і філософічних наук»16, О. Кульчицький долучив 
аналіз українських етнопсихологічних та історично-культурних складни-
ків як у цій17, так і в інших своїх працях: «Український персоналізм, філо-
софська й етнопсихологічна синтеза», «Риси характерології українського 

[10] К. Митрович, Вказ. праця, с. 7. 
[11] А. Карась, Вказ. праця, с. 10. 
[12] А. Карась, Вказ. праця, с. 10; К. Митрович, Вказ. праця, с. 7. 
[13] К. Митрович, Вказ. праця, с. 7. 
[14] Ibidem, с. 8. 
[15] А. Карась, Вказ. праця, с. 19. 
[16] О. Кульчицький, Основи філософії і філософічних наук, с. 139-146. 
[17] Ibidem, с. 147-160. 
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народу», «Світовідчування українця» тощо18. Такий підхід до персона-
лістської проблематики, як підкреслює К. Митрович, приводить вченого 
«до розуміння специфіки української культурної традиції та до плекання 
типових українських вартостей у боротьбі за збереження української лю-
дини та української духовної спільноти19». Останні складники концепції 
людини О. Кульчицького власне і дають підстави вважати його персона-
лізм саме – «українським персоналізмом».

Ці складники О. Кульчицький знаходив в оригінальному аналізі ет-
нопсихологічних умов творення української духовності, починаючи від 
географічних умов, через історичні, політичні й культурні розв’язання 
проблем, в яких формувалась  з усіма своїми позитивними й негативни-
ми рисами  «українська душа». Визначені ним риси характерології укра-
їнського народу О. Кульчицький обґрунтовує через расові чинники та 
расово-психічний аспект української психіки, геопсихічні та історичні 
чинники її формування, долучаючи до цього також соціопсихічні, куль-
туроморфічні та глибинно-психічні чинники формування психіки укра-
їнської людини, проблему «змін в українській психіці останніх років»20.

Аналізуючи авторський стиль О. Кульчицького як творця українсько-
го персоналізму, його дослідники наголошують на тому, що йдеться не 
просто про стиль, а «про нав’язування до іманентної національній куль-
турі теоретичної традиції, не раз обірваної і перерваної від часу Г. Ско-
вороди […]. Властиво, йдеться про інтелектуальну традицію пізнання та 
самопізнання людини і народу в контексті української реальності, пере-
рваної через втрату українських за духом соціонормативних структур»21. 
У цьому контексті логіка дослідження приводить вченого до думки про те, 
що в цілому український тип характеру (ментальності) належить до «кор-
доцентричного персоналізму», що спрямований не на експансію особи у 
світ, а на її занурення у власне єство. Це цілком закономірний філософ-
сько-антропологічний висновок Кульчицького з його нарису характеро-
логії української людини22. Таким чином, як наголошує А. Карась, гасло 
Сковороди «дослухайся себе» стало притаманним і для філософських 
рефлексій О. Кульчицького23. 

[18] О. Кульчицький, Риси характерології українського народу, [в:] Енциклопедія Украї-
нознавства, Фенікс, Київ 1995, с. 708-718; О. Кульчицький, Світовідчування українця, 
Фенікс, Київ 1992, с. 48-65; О. Кульчицький, Український персоналізм. Філософська й 
етнопсихологічна синтеза, с. 37-107. 
[19] К. Митрович, Вказ. праця, с. 8. 
[20] О.Кульчицький, Основи філософії і філософічних наук, с. 147-160. 
[21] А. Карась, Вказ. праця, с. 10. 
[22] О.Кульчицький, Основи філософії і філософічних наук, с. 161-162; О. Кульчицький, 
Риси характерології українського народу, с. 708-718; О. Кульчицький, Світовідчуван-
ня українця, с. 48-65. 
[23] А. Карась, Вказ. праця, с. 20. 
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У зв’язку з останнім дослідники вказують також на те, що звернення 
Кульчицького до світоглядних аспектів філософії пояснюється його пе-
реконанням у перспективі українського персоналізму як напрямку, що 
іманентно до духу і призначення людини, сприяє її самоусвідомленню. 
При цьому, як зауважує А. Карась, не йдеться про звичайну рецепцію 
українським вченим у своїй концепції ідей персоналізму, поширених тоді 
у Франції. В Україні ще у персоналізмі Г. Сковороди уже був здійснений 
наголос на вартості «серця» та покликанні людини до спорідненої пра-
ці. Отже, проблема пізнання і самопізнання людини в умовах української 
дійсності має свою рефлексивну традицію. Після Сковороди ця рефлек-
сія виявила себе свідомістю нової української літератури і цілою плеядою 
яскравих постатей в українській культурі, що свідомо йшли на самопо-
жертву заради вищих духовних вартостей в їх національному вимірі24.

З концепцією «українського персоналізму» О. Кульчицького невипад-
ково органічно пов’язана і його концепція «феноменологічної філософії 
релігії». Це необхідно виходить вже з того, що до найбільш характерних 
рис «української людини» він відносить її особливо підвищену релігій-
ність, обумовлену специфікою світоглядної ментальності українців25. 
Релігійність, на думку Кульчицького, є найвищою вартістю в структурі 
духовності людини, що приходить до неї разом із життям  і підлягає на-
ступному персоналістичному саморозвитку. Згідно логіки рефлексії вче-
ного, природа вартостей полягає у тому, що вони не випливають прямо 
зі здатності людини оцінювати і не мають безпосереднього походження 
від її практичних інтересів і потреб. Навпаки, здатність оцінювати перед-
бачається онтологічним виміром існування вартостей, їх «зануренністю» 
в «ідеальний світ». Як підкреслює Кульчицький, вартості існують «тіль-
ки через дух і для духу». І хоча вартості не зводяться до матеріальних 
потреб, не мають конкретного предметного існування,  вони виявляють 
об’єктивну, загальну для всіх людей структуру, реалізуючись у вигляді 
історичної реальності «здійснення» культури. Власне, саме в здійсненні 
загальнолюдських вартостей й вбачає О. Кульчицький внутрішній смисл 
культури і персоналізації людини26.

Звідси і філософія розуміється мислителем як така, що сама в собі є 
вартістю і в тому полягає її практично-життєве значення, що вона здат-
на спрямовувати людську екзистенцію. У цьому криється її призначення 
як вартості для окремої людини і певної людської спільноти. Відповід-
но, як підкреслюють дослідники, виходячи з «вартісного підходу», під 
пізнавальною метою філософії О. Кульчицький розуміє не стільки істи-
ну, скільки правду. Для нього правда є ідеалом «внутрішнього універсу-

[24] Ibidem, с. 20. 
[25] О. Кульчицький, Основи філософії і філософічних наук, с. 147; О. Кульчицький, Риси 
характерології українського народу; О. Кульчицький, Світовідчування українця.
[26] О. Кульчицький, Основи філософії і філософічних наук, с. 125-127. 
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му» людини, а не «холодного космосу». Тож цілком в дусі Г. Сковороди, 
для якого «малий світ» був виразом і образом «великого світу» й умовою 
осягнення останнього, вчений наголошує, що філософія потребує дослі-
джувати «внутрішній універсум» як підставу й засаду дослідження усього 
універсального світу. Тому основною будь-якої філософської системи ба-
чить аксіологічну проблематику27.

З останнього цілком закономірно виходить чому свою інтерпретацію 
філософії релігії О. Кульчицький викладає в межах розгляду ним проблем 
соціальної аксіології З цим органічно пов’язане таке його «звужене» ви-
значення філософії релігії, яке, по суті, ототожнює її з такою особливою 
релігієзнавчою «ділянкою» аксіології й водночас окремою складовою час-
тиною дисциплінарної структури філософії релігії, як аксіологія релігії. 
Як він пише: «В ієрархії вартостей чільне місце належить вартостям релі-
гійним. Їх розглядає та ділянка аксіології, що має назву філософії релігії. 
Вона стосується міркувань (рефлексії) духу над релігійним ставленням 
до дійсності»28.

У свою чергу, під впливом феноменології М. Шеллера аксіологічну 
проблематику філософії релігії О. Кульчицький розглядає, послуговую-
чись феноменологічним методом, й відповідно неодноразово визначає 
свою філософію релігії, як «феноменологічну філософію релігії», обґрун-
товуючи останню назву відповідними поясненнями29. Приміром, він на-
голошує на тому, що найвідповіднішим шляхом до феноменологічного 
дослідження релігійного переживання може бути заглиблення в релігійне 
життя людей, що справді заслуговують на назву «homo religiosus». У всіх 
таких людей наявне переживання «неземного», точніше названого «бо-
жественним», «святим», На цій основі можна визначити релігійні пере-
живання як «переживання святості», як життєве ставлення людини до 
святого, Божественного30.

На феноменологічний підхід спирається як пояснення О. Кульчиць-
ким суті й змісту релігійних переживань, так й осмислення релігії в ці-
лому як відношення «людина-Бог». Як зазначає з цього приводу вчений, 
феноменологічний аналіз цього переживання й відношення дозволяє 
стверджувати таке: 1) у релігійному переживанні йдеться, без сумніву, про 
переживання вартості, до того ж, безумовно, великої і величної вартості; 
2) те високе й величне, що ми переживаємо, визначається специфічним, 
своєрідним забарвленням дечого протилежного світові й землі, тобто чо-
гось позасвітового й надземного. У ньому пов’язуються два моменти: а) 
те, що земне відсуває від себе й віддаляє дещо потужне й ненаближене, 

[27] А. Карась, Вказ. праця, с. 13. 
[28] О. Кульчицький, Основи філософії і філософічних наук, с. 137. 
[29] О. Кульчицький, Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синте-
за, с. 129-139, 178-184. 
[30] О. Кульчицький, Основи філософії і філософічних наук, с. 137. 
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має статичне й велике, що філософ релігії Рудольф Отто означив термі-
ном «mysterium tremendum»; б) до того ж переживання божественного як 
чогось такого, що безмежно вабить, робить щасливими, як щось благовіс-
не. Таку амбівалентність нашого відношення до Божества добре передав 
святий Августин словами: «Жахаюся й захоплююся. Жахаюся, оскільки 
Йому я не подібний, захоплююся, оскільки я на Нього схожий»31.

Однак, своєрідність (специфіка) релігійних вартостей як актів релі-
гійної свідомості – релігійних поглядів (уявлень) не обмежується амбі-
валентністю релігійних переживань. Характеризуючи релігійні вартості, 
О. Кульчицький вказує, що «3) найсвоєріднішою властивістю релігійних 
вартостей стає їхній двоїстий характер: вони поєднують у собі вартість і 
буття, здійснення (на відміну, скажімо, від етичних вартостей, націлених 
на здійснення, релігійні вартості відчуваємо як уже здійснені в Богові) 
відчуваємо як вартість, здійснену в існуванні особистого намагання. Тоді 
як істина, добро, краса – ідеальності, що мають бути зреалізовані, свя-
тість виступає як реальність; 4) властивістю релігійних вартостей є їхня 
трансценденція. Вони по своїй суті переступають межі данностей досві-
ду; мають характер позасвітовості: божественне і святе, як зазначає св. 
Августин, у відношенні до земного – це щось «valde alind», щось «цілком 
інакше» […]. Чим чіткіше простежується характер трансценденції, тим 
повніше задовольняє даний релігійний погляд релігійні потреби люди-
ни […]; 5) до суті святого належить і момент персональності. Буття, яке 
насичене вартостями, мусить бути в певному розумінні особистісним, 
оскільки поняття вартостей не може бути незалежним від особистого 
принципу […]. Тільки особа може відчувати чи творити красу, пізнавати 
правду тощо32».

Таким чином, свій феноменологічний аналіз релігії як вищої вартості 
О. Кульчицький необхідно пов’язує з персоналізмом. При цьому він кон-
статує безумовну реальність існування надприродного об’єкта релігії (ре-
лігійної віри) – Бога як трансцендентного персонального буття – «Боже-
ственної реальності». Як висновує вчений, «унаслідок феноменологічного 
аналізу Божественне треба уявляти як цілком відмінне від світового бут-
тя, як буття трансцендентне і як вартість, відмінну від інших видів вар-
тостей тим, що вона існує не лише як завдання, вартість для здійснення, а 
й вартість здійснена у трансцендентному персональному бутті, від якого 
людина почуває себе абсолютно залежною (Шляєрмахер) […]. Релігія – це 
переживання Божественного та нашої від нього залежності»33.

Своєю «феноменологічною філософією релігії» – феноменологічним 
аналізом релігії як сукупності релігійних вартостей О. Кульчицький 
прагне дати більш широке, всеохоплююче (універсальне) визначення її 

[31] Ibidem, с. 137. 
[32] Ibidem, с. 137-138. 
[33] Ibidem, с. 138.
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феномену, ніж попередні мислителі, приміром І. Кант. А також, цілком в 
дусі релігійної філософії, – довести істинність релігії та реальність її над-
природного об’єкта (об’єкта релігійної віри) – «Божественної реальності». 
Як зазначає український вчений, «релігійні вартості відмежовуються, за 
даними феноменологічного аналізу від етичних. Оскільки релігійні вар-
тості наявні в основі, рецептивно дані нам у сприйманні, а етичні здій-
снюються лише у нашому діянні, то релігійні виступають як повсякчасне, 
вже існуюче поєднання найповнішого буття з найвищим добром. Отже, 
визначення Канта, що «релігія є мораллю, піднесеною до Бога як зако-
нодавця», є надто вузьким… Вартості добра, правди і краси підносяться 
й випливають із дійсності завдяки зусиллям людської культуротворчої 
дії, маючи певну активну життєву настанову, тоді як Боже Царство релі-
гійних вартостей спускається з неба у наші душі завдяки сприймальній 
рецептивній настанові»34.

На підставі вищенаведених й тому подібних тверджень О. Кульчиць-
кого дослідники виводять визначальну для всієї його концепції філосо-
фії релігії рису – апелювання до Бога і релігії виключно у позитивному 
значенні35. Про це свідчить і загальна характеристика поняття «філо-
софія релігії» Кульчицьким, згідно якої «сама назва «філософія релігії» 
містить у собі особливу теорію про взаємовідношення релігії й філосо-
фії, а саме думку, що філософія не має впрост від себе зайнятися Богом, 
але якщо загалом Богом має займатися, то тільки почерез релігію і за її 
посередництвом»36.

Дослідники також вказують, що взаємостосунки філософії і релігії 
підсумовуються О. Кульчицьким через використання ним афоризму Ф. 
Бекона: «Заледве скуштувавши філософії, наближаєшся до атеїзму, але 
напившися нею ущерть, повертаєшся знову до релігії»37. Це сповна стосу-
ється й самого Кульчицького та його філософування. Недаремно виклад 
своєї концепції українського персоналізму він починає з протиставлення 
духовно багатої, «богоподібної» («правдивої», «істинної», «внутрішньої») 
людини, за філософією Г. Сковороди, «марксистсько-ленінській (атеїс-
тичній) людині»38. Так само як цілком закономірно, що в розгляді пробле-
матики своєї феноменологічної філософії релігії», яка займає помітне міс-
це в концепції українського персоналізму, вчений особливу увагу звертає 
на критику й спростування атеїзму39.
[34] Ibidem, с. 138. 
[35] А. Карась, Вказ. праця, с. 14. 
[36] Кульчицький, Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синтеза, 
с. 130-131. 
[37] А. Карась, Вказ. праця, с. 14. 
[38] О. Кульчицький, Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синте-
за, с. 37-49. 
[39] Ibidem, с. 109-149. 
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Відповідно, аналізуючи співвідношення феноменології і філософії 
релігії, О. Кульчицький переконує, що  «застосування […] феноменоло-
гічного методу до проблематики філософії релігії дозволяє, як це бачимо 
у творах Макса Шеллера й Рудольфа Отто, знайти добру базу для спро-
тиву атеїзму в різних його проявах»40. Зокрема, у якості прикладу тако-
го феноменологічного аналізу релігійного переживання «святості» О. 
Кульчицький наводить вчення Р. Отто про  «святе», де ця сутність релі-
гії позначається протестантським філософом і теологом як «нумінозне» 
(невимовне) «mysterium tremendum» (містичне тремтіння), яке відчуває 
віруюча людина від переживання релігійних вартостей (актів релігійної 
свідомості)41.

В якості з одного з таких напрямів, що пропонують свої шляхи  виходу 
з кризи, викликаної поширенням атеїзму, український вчений розглядає 
також створену представником «ліберального християнства» в протес-
тантизмі Ернстом Трельчем (1865–1923) т.  зв. «есхатологічну теологію» 
як новий тип «історично-психологічно обґрунтованої філософії релігії»42. 
На думку Трельча  інших представників цього напрямку – Георга Воббу-
міна43 та Гайнріха Шольца44 християнство має виконувати в суспільстві 
інтегруючу функцію, а спокутна жертва Христа – вселяти надію, що вже у 
земному житті людина здатна «передбачити і пережити своє повноцінне 
існування»45.

На прикладі останнього цілком очевидно, що під «філософією релігії» 
О. Кульчицький розуміє таку її частину (у широкому розумінні), як релі-
гійна філософія, головним призначенням якої є конструктивне завдання 
теоретичного обґрунтування релігії та критичне – боротьби з атеїзмом і 
його спростування. 

Органічне «вписування» О. Кульчицьким викладу «феноменологічної 
філософії релігії» в зміст концепції українського персоналізму  особливо 
для себе взнаки у такому розділі його монографії «Український персона-
лізм. Філософська й етнопсихологічна синтеза», як «Український миря-
нин у духовній ситуації сучасності»46, де, розглядаючи «поле (застосуван-
ня) духовних сил філософії релігії та завдання українського мирянина» 
вчений констатує, що спільним для них залишається  необхідність подо-

[40] Ibidem, с. 132-134. 
[41] Ibidem, с. 137-139. 
[42] Ibidem, с. 156-158. 
[43] Ibidem, с. 159-163. 
[44] Ibidem, с. 163-165. 
[45] А. Колодний, Б. Лобовик (red.), Релігієзнавчий словник, Четверта хвиля, Київ 
1996, с. 341. 
[46] О. Кульчицький, Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синте-
за, с. 151-188. 
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лання духовної кризи, викликаної секуляризацією суспільного життя та 
наступом атеїзму. Як висновує у підсумку своєї концепції українського 
персоналізму та викладу пов’язаної з нею «феноменологічної філософії 
релігії» О. Кульчицький: «Першим завданням мирянина, передусім миря-
нина-інтелектуаліста є, безперечно, діяти для оборони й експансії релі-
гійної думки в сучасній духовній ситуації всестороннього наступу на неї. 
Миряни […] повинні приготуватися до тієї оборони з позицій сучасної 
філософії релігії, наскільки у філософії релігії зустрічаються дві духовні 
потуги, релігія і філософія, та наскільки релігія зазнає […] завдяки філо-
софії прояснення свого змісту і включення в цілість духовного життя»47.

Все це дає підстави розглядати український персоналізм О. Кульчиць-
кого саме як релігійний персоналізм, що є закономірним продовженням у 
ХХ ст. традиції релігійного кордоцентричного персоналізму Г. Сковороди 
у ХVІІІ ст. та П. Юркевича у ХІХ ст.
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Андрій Олійник1 

РИТОРИКА ТА ГОМІЛЕТИКА 
У ПАСТОРАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ 

СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО (349–407):
 ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОІНТЕГРАЦІЇ НА АМВОНІ 

роблема співіснування гомілетики та риторики сягає почат-
ків християнства. Хоча спочатку ці дисципліни розвивались 
порізно, все-таки із впровадженням християнства в гелле-

ністичне середовище розпочався їхній спільний шлях розвитку, вини-
кли різні моделі взаємного впливу. Як наслідок – у Церкві з’явились такі 
проповідники, як святі Василій Великий (330–379), Амвросій з Меді-
олана (340–397), Августин з Гіппони (354–430) та інші. Особою, яка у 
своїх промовах широко послуговувалася досягненнями тогочасної по-
ганської риторики, а водночас виокремила небезпеки, які б могли ви-
никнути з некритичної інтеграції однієї дисципліни в другу, був св. Іван 
Золотоустий (349–407). Основними його здобутками можна вважати 
практичне випрацювання комунікативної функції усного слова у сфері 
церковного проповідництва, богословське наповнення його змісту, що 
відповідало біблійно-догматичним вимогам ортодоксійного вчення, а 
також наявність у його церковних промовах чітких моральних вимог, 
без яких християнське благовістування було би марним.

Риторика та гомілетика в ранні віки християнства:  
від неприязні до інтеграції

Термін «риторика» (ᾑ ῥητορικὴ τέχνὴ) – це не лише мистецтво красно-
мовства, що виявляється у вродженому чи набутому вмінні вести роз-
мову, публічно виступати чи дискутувати2, але й окремішня наука, що 
постала у IV ст. до Різдва Христового. Вона – складова філології, оскільки 
вивчає норми і принципи ефективного мовлення та аргументування, ко-
ристуючись певними дослідженнями у сфері розвитку мови, які станов-
лять теоретичну базу для риторики3. 

У гелленістичній культурі оратором вважали особу, яка за допомогою 
вдало дібраних словосполучень, мовних зворотів, логічних конструкцій 

[1] о. Андрій Олійник, кафедра пасторального богослів’я, філософсько-богослов-
ський факультет УКУ у Львові / ks. dr Andriy Oliynyk, CSsR, Kierownik Katedry Teologii 
Pastoralnej, Wydział Teologii, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, e-mail: solonua@
ucu.edu.ua 
[2] Н. Осипова, В. Воднік, Г. Клімова та ін., Ораторське мистецтво, Харків 2007, c. 3-6. 
[3] K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 36-40. 
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чи аргументацій вміла по-новому представити слухачеві вже відомі йому 
феномени та буттєві істини, маючи при цьому добру репутацію у суспіль-
стві: «Добра людина – чудесно промовляє»4. Риторика спершу постала на 
основі давніх диспутів у суді, щоб згодом могти вийти поза межі судових 
засідань та бути сконцентрованою на довколишній реальності та самій 
людині. Оратор ставив собі за завдання представити цю реальність захо-
пливо, красиво, вдало та вишукано5. В античній риториці були випрацю-
вані чіткі схеми ораторських прийомів, які поділяли на фігури думки, що 
передавали емоційне ставлення до обговорюваного предмета чи особи, а 
також – фігури мови, за допомогою яких відбувалося раціональне пере-
осмислення первісного значення слів із конструюванням епітетів, мета-
фор, символів тощо. Мовні фігури також називали тропами (τροπαί), а 
мета їхнього вживання – цікаво, урізноманітнено та образно представити 
обговорюваний предмет, явище чи особу6. 

Однак теоретичний підхід до християнської проповіді в ранні апос-
тольські часи був цілковито іншим, аніж у давній риторичній традиції, 
зважаючи на зміст. Ранньохристиянський проповідник у своєму висту-
пі передусім намагався сконцентруватись на євангельській благовісті (τὸ 
εὐαγγέλιον), у центрі своєї проповіді поставити особу Ісуса Христа, який 
через свою відкупительну місію у світі дав можливість кожній без винят-
ку людині осягнути спасіння. Тому апостольське проповідування ранньої 
Церкви було оригінальним свідченням sui generis, адже опиралось на істо-
ричних фактах із життя та діяльності Ісуса Христа як Божого Сина, осо-
бливо – на елементах таїнства Його смерті та воскресіння, а не на анти-
чних риторичних здобутках: «Христос же послав мене […] благовістити, 
і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним» (1 Кр 1, 
17). Святий Юстин Мученик († 166) у творі «Апологія» так описує ран-
ньохристиянську проповідь на недільному Євхаристійному богослужін-
ні: «Зачитують, наскільки дозволяє час, апостольські діяння або пророчі 
писання. Опісля, коли читець перестає читати, головуючий за посередни-
цтвом слова дає настанови, заохочуючи наслідувати ці чудові речі» (Ап І, 
67)7. Таким чином, проповідь у перші віки християнства не мала жодних 
ознак впливу античної риторики, натомість була простою, також браку-
вало їй теоретичних передумов.

Зустріч гомілетики та риторики пришвидшили напрацювання Орі-
гена († 253). У його творах термін «гомілія» набув нового виміру8. Як 

[4] R. Lisher (red.), The Company of Preachers: Wisdom on Preaching, Augustine to the Present, 
Michigan 2002, s. 57. 
[5] Р. Гайдук, Посланці благовісті, Львів 2009, c. 107. 
[6] Н. Осипова, В. Воднік, Г. Клімова та ін., Ораторське мистецтво, op.cit., c. 102. 
[7] L. Misiarczyk (redakcja i tłumaczenie), Pierwsi Apologeci Greccy, Kraków 2004, s. 199. 
[8] J.T. Lienhart, Origen as Homilist, [w:] D.G. Hunter (red.), Preaching in the Patristic Age, 
New York 1989, s. 36-49. 
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біблійний екзегет у дусі Олександрійської школи Оріген акцентував на 
потребі практичного виміру гомілії, вважаючи, що проповідь має спри-
чинятися до кращого розуміння Святого Писання, стаючи ефективним 
знаряддям втілення у життя слухача біблійних істин9. Оріген наполягав 
на потребі формувати теоретичне підґрунтя для проповіді, протиставля-
ючись поширеним тоді поглядам, що успіх гомілії залежить виключно від 
дії Святого Духа. Оріген твердив, що, попри дію благодаті, проповідни-
кові необхідно докладати чимало зусиль, старатись, щоб проповідь була 
результативною10. Хоча Орігенові гомілії не вирізнялися особливою ви-
шуканістю та були позбавлені ораторських прийомів, його основна за-
слуга – він усвідомив необхідність комунікативного спрямування гомілії 

– її мають легко сприймати всі присутні, вона повинна стояти на сторожі 
практичного втілення біблійно-моральних вимог у житті слухачів, а та-
кож формувати у їхніх поглядах ортодоксійно-догматичний стержень11.

Представники ранньохристиянської гомілетики з недовірою стави-
лись до риторики через тогочасну кризу в ораторському мистецтві. Деякі 
з грецьких ораторів поставили собі амбітну та не до кінця чесну мету – за 
будь-яку ціну здобути прихильність та «овації» від слухача, ігноруючи 
служіння правді12. «Словесна гра», за допомогою якої митці слова намага-
лися похизуватися своїм талантом та вмінням, здобуваючи популярність, 
була неприйнятною для християнських проповідників. Християнське 
благовістування увійшло в конфлікт із риторикою також через надмірну 
зосередженість останньої на естетиці слова, його літературному забарв-
ленні. Для християн проповідь полягала не у красномовстві чи людській 
мудрості, а в суверенній силі правди та утвердженні Божого слова в житті 
охрещених. Християнські проповідники вважали, що Господь у Біблії за-
хоплює людей не риторичною майстерністю, римованим віршем чи ви-
шуканою аналогією, що особливо цінують у літературі, а виключно зміс-
товим наповненням слова, що розкривається через його істинність13. 

Проте зустріч християнської гомілетики із грецькою риторикою та 
їхнє взаємопроникнення відбулись аж у IV ст. завдяки християнським 
вченим із гелленістичного середовища, які здобули ґрунтовну риторичну 
освіту в Афінах, Олександрії, Антіохії чи Римі, язичницьких центрах, де 
ораторство стрімко розвивалось та процвітало. Церковні діячі, для яких 
риторика не була чужою, започаткували процес, який можна назвати 
«творенням риторичної концепції гомілетики». Такі особи, як Каппадо-

[9] K. Panuś, Sztuka głoszenia kazań, op. cit., s. 17-18. 
[10] M. Szram, Homilia i kazanie patrystyczne jako wzorzec dla współczesnych kaznodziejów, 
[w:], W. Broński (red.), Integralne kształcenie kaznodziei, Lublin 2006, s. 163-164. 
[11] K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, op. cit., s. 33-34. 
[12] W. Przyczyna, K. Sławiński, Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 

“Przegląd Homiletyczny” 2005, nr 9, s. 133-134. 
[13] Х. Робинсон, Изложение проповеди, Москва 2003, c. 18-29.
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кійські Отці, серед яких чільне місце займає св. Іван Золотоустий (349–407), 
покровитель проповідників, були переконані, що для того, щоб успішно 
достукатися до людських сердець та відкрити їм Євангеліє, не можна 
нехтувати досягненнями класичної риторики, а обов’язково варто їх 
використовувати. Адже справді інтелігентною у тогочасному суспіль-
стві вважали ту людину, яка здобула знання із граматики та риторики14. 
Саме тому період від Нікейського Собору (325) до Халкедонського (451) 
у Церкві називають «золотим віком» не тільки патристики, а й пропо-
відництва. 

Риторика у проповідницькій діяльності св. Івана Золотоустого
Процес втілення Церквою християнських принципів у суспіль-

но-політичне життя дуже інтенсивно відбувався упродовж ІІІ–IV 
століть, оскільки культурні особливості цього періоду вимагали від 
Христових послідовників дбати про естетичність слова. Вислів учи-
теля риторики св. Івана Золотоустого підтверджує цю тезу: «Якщо 
забудемо про риторику – то тоді нічим не відрізнятимемося від вар-
варів» (Ліваній)15. У ті часи для підростаючого покоління вивчен-
ня риторики було гарантією розвитку кар’єри та «перепусткою» до 
культурних подій у суспільстві16. 

Відтоді християнство поширювалось у суспільстві, де панував культ 
слова. Біблійна мова була чужою для гелленістичного середовища, а стиль 
висловлювання біблійних авторів був дивним та малозрозумілим для 
знавців класичної риторики, які охрестились та поставили собі за мету 
інтегрувати досягнення знаних ораторів у біблійні реалії17. 

Особливо сприятливим середовищем для взаємоінтеграції риторики 
й гомілетики була столиця Сирії – Антіохія, а св. Іван Золотоустий, який 
там проповідував у 386–398 роках, блискуче поєднав ці два «світи». Це 
місто було не лише адміністративним і мілітарним центром Римського 
Сходу18, а й передусім культурною столицею та центром розвитку думки 
завдяки успішній школі риторики язичницького софіста Ліванія (314–
393), який був чудовим знавцем літератури, стилістики, а крім цього – 
майстром риторики19. Це був не тільки великої слави оратор, але і вмілий 
учитель, адже його учнями були імператор Юліан Відступник (361–363), 
св. Василій Великий і св. Григорій з Назіянзу (330– прибл. 390). Автори-
тетність Ліванія була значущою не лише в колі язичницьких ораторів-

[14] J.N. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, Bydgoszcz 2001, s. 20. 
[15] R.L. Wilken, John Chrysostom and the Jews: Rhetoric and Reality in the Late 4th Century, 
London 1983, s. 20. 
[16]  Ibidem. 
[17] K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, op. cit., s. 41. 
[18] J.N. Kelly, Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, op. cit., s. 13. 
[19] P. Petit, Les étudiants de Libanius, Paris 1959, s. 91-139. 
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гелленістів, але й серед представників ранньовізантійської християнської 
літератури. Для прикладу, учень св. Івана Золотоустого Ізидор Пелусіот-
ський († прибл. 436–440) возвеличував Ліванія, називаючи його «взірцем 
красномовства»20.

Святий Іван Золотоустий виявився одним із найкращим учнів 
Ліванія, будучи визначною постаттю у Церкві та суспільстві. Йому 
вдалося відновити поганську риторику та повернути їй давній авто-
ритет у суспільстві21. Згідно зі свідченнями історика Созомена (V ст.), 
на смертному ложі Ліваній зізнався, що, ймовірно, призначив би Іва-
на Золотоустого своїм наступником, якби його раніше не «викрали» 
християни22. 

Окрім вродженої проповідницької харизми, Іван Золотоустий здобув 
солідну школу грецької риторики, якою він широко послуговувався у го-
мілетиці23. Майже в кожній його гомілії, у структурі, змісті та способі по-
давання думки це можна простежити24. Особливо це стосується риторич-
них фігур, яких найбільше є у догматично-полемічних промовах святого, 
а також у принагідних проповідях. Вживання тропів допомагало Іванові 
Золотоустому утримувати увагу слухачів на складних частинах пропові-
дей і не втомлювати людей слуханням. Дигресії (ἐκφράσις), які часто св. 
Іван застосовував у власних проповідях, слугують для того, щоб наново 
привернути увагу слухачів, зробити певну паузу для відпочинку, щоб зго-
дом знову повернутися до розгляду важливих тем25. 

Святий Іван Золотоустий вважав, що риторика – необхідний інстру-
мент для того, щоб зробити гомілетику конкурентоздатною у суспільстві, 
адже слухачі будь-якого публічного виступу неначе вимагали застосуван-
ня її основних принципів26. Аргументацією такого сприйняття риторики 
для Золотоустого була поведінка Христа у Євангелії, який, виголошуючи 
Нагірну проповідь, постає перед аудиторією як великий оратор, що захо-
плює людей своїм виступом (Мт 5, 1–12)27.

Наслідуючи Христа, Іван Золотоустий часто використовував образи 
й аналогії, беручи їх із тваринного та рослинного світів, вживав терміни 
з мореплавства, черпав образи з медичної, військової, церковної сфери, 
[20] М. Дронов, Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, 

“Альфа и Омега” 1995, № 4, с. 84. 
[21] T. Sinko, Wstęp, [w:] św. Jan Złotousty, Dwadzieścia homilii i mów, Kraków 1947, s. 7. 
[22] М. Дронов, Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, op. 
cit., c. 84. 
[23]  J. Pelikan, Divine Rhetoric, Crestwood 2001, s. 19-20. 
[24] W. Mayer, P. Allen, John Chrysostom, London - New York 2000, s. 26. 
[25] R.L. Wilken, John Chrysostom and the Jews: Rhetoric and Reality in the Late 4th Century, 
op. cit., s. 109-110. 
[26] Ibidem, s. 20. 
[27] J. Pelikan, Divine Rhetoric, op. cit., s. 79. 
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а також зі сфери спорту й землеробства28. Золотоустий-проповідник не 
ігнорував образів з дитячого світу, йому не була чужою ситуація учня у 
школі, раба, який служить своєму панові. З усіх цих та інших площин св. 
Іван запозичував вислови та образи, які наближають слухачеві істини 
віри та моральні принципи.

Крім метафор, порівнянь і гіпербол, св. Іван у проповідях також засто-
совував ораторські мовні прийоми. Ось деякі з них: ἐπαναφωρά (анафора) 

– повторення однакових слів на початку речень, які часто розпочинаються 
риторичним запитанням (“Чи можемо ми з цим погодитися?”, “Чи може-
мо це дозволити?”). Такий спосіб формулювання речень переконує слуха-
ча в наполегливості проповідника, будує віртуальний діалог зі слухачем й 
уможливлює для слухача відповідь в його серці29. Золотоустий використо-
вував ще й інші риторичні елементи: πάρισον (аналогія) – техніка вмілого 
застосування паралелізмів; ἄρσις (контраст) – мовна оздоба, у якій спочатку 
вживають парні негативні характеристики, щоб згодом могли з’явитися по-
зитивні (напр., “Тепер час не на засуд, а на милосердя”)30; διαφόρη (діафора) – 
представлення сумніву в певній проблематиці, що у поєднанні з анафорою 
звучить дуже переконливо. Переважно це запитання (напр., “Хіба можу я 
щось зараз сказати? Не знаю з чого маю почати?”); ὀκσύμορον (оксиморон, 
суперечливий епітет) – поєднання двох протилежних за значенням тер-
мінів (напр., “ворожий приятель”, “домашній ворог”)31; ἀντιστροφή (епіфо-
ра) – повторення одного слова наприкінці послідовних речень32; ἀσύνδετον 
(асиндетон) – безсполучниковість у реченні; πολισύνδετον (полісиндетон) – 
багатосполучниковість; παρονομασία (парономазія) – майстерне вживання 
слів, які подібні за звучанням, але різні за значенням; παράχεσις (парехеза) 
[28] “Як судді на Олімпійських іграх” (Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, Εἰς τοῦς ἀγίους Μακκαβαίους, 
hom. 2, cz. 1, [w:] J.-P. Migne (red.), Ἑλληνικὴ Πατρολογία, t. 50, Ἀθῆναι 1995-1996, s. 624), 

“втихомирення норовистого коня” (Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, Εἰς τοῦς ἀνδριάντας, hom. 1, 
cz. 4, [w:] J.-P. Migne (red.), Ἑλληνικὴ Πατρολογία, t. 50, op. cit., s. 21-22); про піст: “боро-
тись з повітрям і тінню…” (1 Кр 9, 26) (Ibidem, hom. 3, [w:] J.-P. Migne (red.), Ἑλληνικὴ 
Πατρολογία, t. 49, op. cit., s. 51), про нападників на Церкву: “пірати, які оточили твій ко-
рабель; вовки, які загрожують твоєму стадові; злодії, які підкопуються до весільної світ-
лиці; чужоложники, що обмовляють твою наречену; змії, які знову вповзають до раю 
[…]” (Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, ΕΓΚΩΜΙΟΝ Εἰς τὸν ἅγιον μάρτυρα Ῥωμανὸν, hom. 2, [w:] J.-P. 
Migne (red.), Ἑλληνικὴ Πατρολογία, t. 50, op. cit., s. 605-612). 
[29] R.L. Wilken, John Chrysostom and the Jews, op. cit., s. 106-112; W. Mayer, P. Allen, John 
Chrysostom, op. cit., s. 26-33. 
[30] Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, Ὁμιλία εἰς Ευτρόπιον ἔυνογχον πατρίκιον, [w:] J.-P. Migne 
(red.), Ἑλληνικὴ Πατρολογία, t. 52, op. cit., s. 396. 
[31] Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, Εἰς τοῦς ἀνδριάντας, hom. 2, cz. 5, [w:] J.-P. Migne (red.), 
Ἑλληνικὴ Πατρολογία, t. 49, op. cit., s. 41. 
[32] Напр., “подібно як малі діти, маємо страх перед речами менш страшними, стра-
хаючись (δεδοικότης) смерті, проте не боїмось (δεδοικότης) гріха. Малі діти бояться 
(δέδοικε) маски, але не бояться (δέδοικε) вогню” (Ibidem, hom. 5, cz. 3, [w:] J.-P. Migne 
(red.), Ἑλληνικὴ Πατρολογία, t. 49, op. cit., s. 73). 
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– використання слів, які різняться за вимовою, але близькі за значенням. У 
проповідях Золотоустого є ще багато інших різновидів риторичних фігур. 
Їхнє застосування залежить від мети, яку поставив проповідник стосовно 
слухачів: хвалити чи критикувати, підтримувати чи втихомирювати, поті-
шати чи схиляти до смутку33.

Застосовуючи риторичні фігури, античний оратор впливав на по-
чуття слухачів, а отже, осягав заздалегідь поставлені перед собою цілі. 
Проте нерідко використовував і маніпуляції – говорив про те, у що сам 
не вірив, або не стояв на стороні правди. Саме тому св. Іван Золото-
устий дуже обережно ставився до риторики, боячись, щоб за формою 
слова не загубити його змісту, тобто євангельської істини, яка повинна 
бути центральною у проповідництві. Його талант вільного спілкуван-
ня (ἐλευθεροστομία) у поєднанні з παρρεσία34, тобто сміливістю говори-
ти правду в очі, яку він дуже часто застосовував, ніколи не будуючи 
компромісу з неправдою чи несправедливістю35, є доказом того, що 
риторика для Золотоустого була чимось більшим, ніж інструментом 
для здобування слухача. Його харизма вмілого оратора у поєднанні 
з турботливістю душпастиря дала Церкві відповідального проповід-
ника36. 

Ключові принципи взаємоінтеграції двох дисциплін 
у проповідництві св. Івана Золотоустого

Іван Золотоустий як справжній майстер усного слова не лише без-
критично застосував здобутки тогочасної риторики у просторі гомі-
летики – науки, яка на той час переживала своє становлення та розви-
ток. Щоб створити синергію риторики та гомілетики, він використав 
певні ключові для нього принципи, без яких спроба закласти таку 
«інтердисциплінарну площину» була б приречена на невдачу. Святий 
Іван розумів потребу застосовувати красномовство у проповіді, од-
нак «красу слова» розглядав не в поетичному значенні як орфоепічне 
вираження глибоких поетичних переживань разом із майстерним за-
стосуванням риторичних фігур, а в богословському – як «красу Істини, 
що виражена словами людської мови»37. Багато з принципів античної 
риторики Золотоустий засвоїв та застосовував на практиці, однак чу-
жими для нього залишились надмірний артистизм та пафосність, са-
[33]  Ibidem. 
[34] F. Young, They Speak to Us Across the Centuries, „The Expository Times” 1997, nr 2, s. 41; 
А.С. Балаховская, Святитель Иоанн Златоуст в памятниках агиографии, [в:] А.И. 
Сидорова (ред.), Древние жития свт. Иоанна Златоуста. Тексты и комментарий, 
Москва 2007, с. 17. 
[35] J. Bojarski, Wstęp, [w:] św. Jan Chryzostom, Homilie i kazania wybrane, Warszawa 1971, s. 23.
[36] J. Pelikan, The Preaching of Chrysostom, op. cit., s. 22–23; М. Дронов, Святитель Иоанн 
Златоуст, архиепископ Константинопольский, op. cit., s. 86. 
[37] Ibidem, s. 86. 
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мозакоханість у власностворену «гру слів», вербальна маніпуляція за 
допомогою оригінального вираження власних почуттів або непряма 
реалізація заздалегідь поставлених меркантильних цілей. Золотоус-
тий не використовував риторичних навичок з метою захопити слуха-
ча красою звучання майстерно збудованої фрази чи самим собою як 
митцем. Для правильної інтеграції принципів риторики у гомілетичну 
площину в душпастирстві на амвоні він застосовував діалогічний спо-
сіб передавання інформації, всебічну відданість богословським істи-
нам та вірність християнським моральним імперативам.

Діалогічне комунікування. Вільна імпровізація на амвоні у про-
повідях св. Івана Золотоустого випливала з бажання вести зі слухачем 
повноцінний діалог, а це вирізняло св. Івана від поганських ораторів 
та деяких християнських проповідників, що звикли до монологічних 
виступів38. Діалог, який ініціював Золотоустий, передусім був не вір-
туальним (його можна створювати хоча б за допомогою риторичних 
запитань)39, а реальним. Діалогічна комунікація – це було втіленням на-
мірів та старань проповідника творити особисті взаємини зі слухачами, 
відчуваючи їхні труднощі, настрої та психічні стани, глибокі сумніви та 
внутрішні запитання. Тому діалог завжди пронизував проповіді св. Іва-
на, урізноманітнюючи та пожвавлюючи їхнє сприйняття40. Внутрішня 
зацікавленість людиною у св. Івана Золотоустого, мабуть, пояснює той 
факт, чому численний натовп людей сходився до храму, щоби слухати 
проповідника малого зросту, який своїм зовнішнім виглядом зовсім не 
вражав та не захоплював слухачів41.

Модель проповідування св. Івана Золотоустого започаткувала нове 
розуміння інтеракції між проповідником та слухачем. Уже як Константи-
нопольський архиєпископ св. Іван вирішив проповідувати Боже слово з 

[38] О.В. Орлова (ред.), Крестный путь Иоанна Златоуста, Москва 1996, с. 86.
[39] Риторичні діалоги теж можна зауважити у промовах св. Івана Золотоустого, напр., 
коли він звертається до християн, які неприсутні на недільному богослужінні; або бесі-
дах під назвою ΠΡΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ (Проти юдеїв) звертається до вірних у храмі так, на-
чебто це вони були юдеями. Згодом Золотоустий-проповідник подає мотив своєї пове-
дінки на амвоні: говорить так не з метою скритикувати юдеїв, а щоб утвердити слухачів 
у незаплямованій та істинній християнській вірі, а також застерегти перед небезпекою 
впливу єврейських звичаїв на їхню релігійну свідомість (Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, ΠΡΟΣ 
ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ, cz. 1, [w:] J.-P. Migne (red.), Ἑλληνικὴ Πατρολογία, t. 48, op. cit., s. 903–905; P. 
Szczur, Zasady pedagogii św. Jana Chryzostoma w homiliach Antiocheńskich, [w:] N. Widok 
(red.), Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, Opole 2008, s. 173-174).
40 S. Neill, Chrysostom and His Message: A Selection from the Sermons of St. John 
Chrysostom of Antioch and Constantinople, Crestwood 1963, p. 17.
41 Ibidem.
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амвона (ἄμβη)42, полишаючи в минулому давню практику проповідувати 
з єпископського трону (θρόνος), із підвищення, що акцентувало на єпис-
копській гідності та містилось наприкінці апсиди, тобто далеко від слуха-
чів. До того ж, св. Іван Золотоустий, щоб краще порозумітися зі слухачем, 
вирішив як єпископ проповідувати стоячи, а не сидячи, як це було в то-
дішній традиції єрархів43. Зменшення відстані між проповідником та слу-
хачами з метою створення кращого взаємного контакту між ними було 
важливим інструментом для успішної взаємоінтеграції риторики й гомі-
летики. Відтоді під час проповідування Божого слова першоплановими 
були не ораторські прийоми, а сама людина, її побутові реалії, проблеми 
та внутрішній світ. 

Догматична спрямованість. Святий Іван Золотоустий розумів, що, 
проповідуючи з амвона, виступає не від власного імені, а лише має за 
мету разом зі слухачами шукати та пізнавати Істину, ґрунтуючись на ор-
тодоксійній екзегезі Святого Писання. Ця особливість вирізняла його від 
звичайних поганських ораторів, які часто понад усе намагались здобути 
популярність та похвалу від слухача (τέρψις). Тому проповідник, на думку 
Золотоустого, не може тільки заторкати приємні для вуха слухача теми, 
піддаючись його «забаганкам», а має немов лідер вести його та дбати про 
розвиток його віри44. Адже віра народжується із слухання (Рм 10, 17), 
проте її поглиблення залежить від якісної проповіді, тобто ефективного 
переказу слів, які походять із Божих уст та здатні вести слухача до спа-
сіння, замість того, щоб концентрувати його увагу на другорядних темах, 
навіть якщо вони звучать цікаво та оригінально45. Тому проповідникові 
потрібне постійне вправляння не лише в мистецтві публічного виступу, 
але й у духовному житті46.

Найважливіше завдання проповідника – представити основні хрис-
тиянські істини та результативно прищепити їх у серцях слухачів. В ін-
шому випадку, слухачі шукатимуть «небезпечного знання», яке може їх 

42 W. Mayer, John Chrysostom: Extraordinary Preacher, Ordinary Audience, [in:] M.B. 
Cunningham, P. Allen (eds.), Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine 
Homiletics, Leiden-Boston-Köln 1998, p. 128. Амвоном (ἄμβη) у давні часи називали не-
велике підвищення, що містилось у західній частині святилища, звідки урочисто за-
читували фрагменти зі Святого Писання. Саме проповідь із-за амвона давала шанс 
проповідникові творити безпосередній контакт зі слухачами, адже вірні зі всіх сто-
рін оточували проповідника, могли уважно на нього дивитись, а навіть доторкатись, 
уважно вслухаючись у його слова (R.L. Wilken, John Chrysostom and the Jews: Rhetoric 
and Reality in the Late 4th Century, op. cit., p. 105).
[43] Ibidem, s. 26. 
[44] T. Sinko, Wstęp, [w:] św. Jan Złotousty, Dwadzieścia homilii i mów, op. cit., s. 29. 
[45] Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΕ, [w:] A.-M. Malingrey (red. i tłum.), Jean 
Chrysostome, Sur le Sacerdoce, Paris 1980, IV, 5, 10-11. 
[46] T. Sinko, Wstęp, [w:] św. Jan Złotousty, Dwadzieścia homilii i mów, op. cit., s. 29-30. 
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звести на манівці47. Тому в ситуації існування багатьох єретичних учень, 
які блискавично ширились серед мешканців Антіохії, потреба сформува-
ти догматичний «хребет» у співрозмовників, згідно з поглядами св. Івана 
Золотоустого, передбачала необхідність озвучити прості християнські 
постулати, яких людина розумом не може охопити, однак за допомогою 
прийняття їх серцем здатна дійти до розумної віри. Отже, проповідник 

– це не той оратор, який заспокоює цікавість слухача, а той, який наче пас-
тир вміє майстерно повести за собою аудиторію до вартісних знань, що 
необхідні з огляду на потребу прийняти Христове спасіння48.

Моральна зорієнтованість. Справжня взаємоінтеграція риторики 
та гомілетики у пасторальній діяльності св. Івана Золотоустого ґрунту-
ється на принципі «динамічного висловлювання» (ἐν τῷ λέγειν δυνάμεως). 
Це означає промовляти з ентузіазмом сміливо та авторитетно, що має 
за мету всесторонньо переконати слухача (а не лише вплинути на його 
емоційність), щоб згодом отримати моральний результат – чеснотливе та 
святе життя учасника проповіді. Передумовою для цього мала бути ви-
сока моральність самого проповідника, а не його ораторський талант та 
навички49. Золотоустий переконаний, що динамізм слова у проповідника 
з’являється внаслідок його динамізму духа (μεγαλοψυχία), тобто завдяки 
аскетичним вправам, самовдосконаленню, а це унезалежнює його від на-
строїв та думок слухачів. Натомість з’являється відвага завжди відстою-
вати правду та мораль, навіть якщо аудиторія не готова погоджуватись 
із проповідником щодо певних етичних норм. Тому динамізм слова по-
трібен проповідникові більше, аніж «запеклість софістів, які ведуть між 
собою дискусію»50.

Численні моральні акценти у проповідуванні – це характеристика піз-
нього Івана Золотоустого, що стисло пов’язана з екзегетичним підходом 
до біблійних текстів у дусі Антіохійської школи. Святий Іван докладно 
досліджував Святе Письмо під призмою відшуковування у ньому прямих 
моральних вказівок та порад, щоб згодом додати етичні вимоги до влас-
них церковних промов, врахувавши особливості щоденного життя людей, 
із якими він часто зустрічався у храмі та поза ним51. Тому слухачі для Івана 

[47] A. Oliynyk, Συγκατάβασις τὸ φαινόμενον. Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana 
Chryzostoma w pismach Anthony’ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki 
prawosławnej, Kraków 2013, s. 125-126. 
[48] Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΕ, op. cit., V, 2, 12-14. 
[49] Для грецьких ораторів основною метою у промові було за будь-яку ціну перекона-
ти слухача у слушності своїх тверджень. Для них πείθειν (лат. persuasio) було першочер-
говим завданням, реалізувати яке допомагали красномовний талант і навички орато-
ра, а не етична постава, яка у цьому процесі не була суттєвою (W. Kania, Ideał mówcy 
kościelnego według św. Jana Chryzostoma, “Ateneum Kapłańskie” 1947, nr 39, s. 118-119). 
[50] Ἰωάννης ὁ Χρισόστομος, ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΕ, op. cit., V, 1, 30-31. 
[51] K. Panuś, Historia kaznodziejstwa, op. cit., s. 63. 
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Золотоустого є об’єктами для прищеплення біблійних моральних норм, а 
процес корекції моральних поглядів в аудиторії для Золотоустого-пропо-
відника – чи не найважливіший з усіх завдань прокламатора Євангелія. 

Закінчення
Святого Івана Золотоустого варто розглядати не як теоретика оратор-

ського мистецтва, а лише як багаторічного практика, якому як богослово-
ві та єпископові вдалося «осідлати» поганську риторику, зробивши з неї 
ancilla theologiae52. Він свідомо застосовував риторику та вважав, що стиль 
проповіді треба щоразу урізноманітнювати53. Золотоустий також був пер-
шим християнським оратором, завдяки якому християнське проповідни-
цтво подолало комплекс меншовартості щодо поганської культури усного 
слова. Завдяки старанням цього святого вплив риторики на гомілетику 
відбувся без шкідливих втрат для останньої. Aдже у процесі християн-
ського благовістування було утверджено конститутивні його складові: 
діалогічність, догматичне наповнення та моральні вимоги. Завдяки на-
працюванням св. Івана Золотоустого ораторське мистецтво згодом стало 
добрим знаряддям у руках християнського проповідника: проповідь на-
була рис діалогічної події, а це гарантувало успішний контакт з аудиторі-
єю, сприяло подальшій успішній християнізації людини та суспільства. 
Крім цього, викристалізуваний догматичний стрижень у проповідництві 
вберіг від втрати християнством своєї ідентичності, що захистило його 
від єретичного хаосу. З іншого боку, наявність у гомілетичній проклама-
ції чітких моральних імперативів продовжило багатовікову справу фор-
мування слухацької аудиторії в дусі євангельських цінностей.
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Марія Кохановська1 

БЛАЖЕННІШИЙ ЛЮБОМИР ГУЗАР В ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

юбомир Гузар – глава Української Греко-Католицької Церкви 
(2001–2011 рр.), який зрікся з уряду Верховного Архиєпископа 
УГКЦ, Кардинал Католицької Церкви, кандидатуру якого ак-

тивно обговорювали на пост Папи Римського (2005 р.), моральний авто-
ритет, совість української нації, активний громадський діяч, який мріяв і 
молився, щоб «бути людиною». 31 травня 2017 р. Блаженніший Любомир 
упокоївся, залишивши книги, статті, аудіо-книги, численні інтерв’ю та 
блоги. Його письмова спадщина, релігійна та суспільна діяльність стали 
надбанням для Церкви і суспільства, а також багатим джерелом для до-
слідників. «В нього була мудрість Євангелія, хліб Слова Божого, розла-
маний  для звичайних людей, для страждаючих, для всіх тих, хто шукав 
гідності», – писав Папа Франциск2.

Любомир Гузар – магістр філософії, доктор богослов’я аналізував про-
блематику релігійного, суспільного та політичного життя, володів гли-
бокими історичними знаннями. Він був високо ерудованою людиною, 
поліглотом, харизматичним лідером та визнаним оратором. В його при-
сутності усі замовкали, бажаючи почути «людину з янголом на плечі». 
Він пропонував дороговкази різним суспільним групам. Ідеї Любомира 
Гузара випереджали час. У його особі нерозривно поєднувались теорія та 
практика. 

Антропоцентризм, що став основою вчення Блаженнішого Любомира 
сучасники поділяють незалежно від своєї релігійної приналежності, віку 
чи статусу. Його ідеї базуються на сутності людської природи, а тому за-
лишаються актуальними незалежно від контексту. Аналізуючи виклики 
сьогодення в українському та світовому вимірі, він звертається до гід-
ності, любові, людської свободи та відповідальності – ключових понять 
адекватної антропології святого Папи Івана Павла II. Вихідною основою 
його міркувань є людина як образ та подоба Божа. Значна частина ідей 
Любомира Гузара стосується молоді, націєтворчих процесів, економіки, 
становлення особи. 

[1] Марія Кохановська, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та істо-
рії культури, філософський факультет, Львівський національний університет ім. Іва-
на Франка / dr Mariya Kokhanovska, adiunkt, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział 
Filozofii, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: mariyakokhanovska@
gmail.com 
[2] Лист Папи Франциска з нагоди прощання з Блаженнішим кардиналом Любомиром 
Гузаром, http://credo.pro/2017/06/183799, [05.06.2017].
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 Сьогодні існують лише поодинокі та фрагментарні дослідження пись-
мової спадщини та релігійної діяльності Любомира Гузара. Зважаючи 
на його вагомий внесок у релігійну мережу України, вплив у культурній, 
суспільній, політичній сферах суспільства, а також на його роль у між-
культурній комунікації, вивчення ідей та місця Любомира Гузара в укра-
їнській культурі є вельми актуальним. 

В душпастирській діяльності Любомира Гузара можна виділити 
чотири періоди. Під час першого – діаспорного – періоду (1944–1993 
рр.) відбулася його формація. У цей період він здобув ліценціат 
богослов’я (1958 р.), ступінь магістра філософії (1967 р.), ступінь док-
тора богослов’я (1972 р.). Любомир Гузар отримав священичі свячен-
ня для праці у Стемфордській єпархії (1958 р.), вступив до монастиря 
студійського уставу (1972 р.) та викладав у Папському Місійному Уні-
верситеті «Урбаніана» в Римі (1973–1984 рр.).  З рук Патріарха Йосифа 
Сліпого отримав таємні єпископські свячення (1977 р.), а також був 
призначений архимандритом монастиря Святого Теодора (1978 р.) та 
відповідальним за монастирі студійського уставу поза межами Укра-
їни. З 1984 до 1991 р. Любомир Гузар був протосинкелом Львівської 
Архиєпархії в Римі. 

Під час другого – організаційного – періоду (1993–2000 рр.) Любомир 
Гузар разом із монастирською спільнотою повернувся з Гроттаферрата в 
Україну (1993 р.), згодом спільнота оселилася у монастирі Святого Тео-
дора Студита в с. Колодіївка на Тернопільщині (1995 р.). Любомир Гузар 
був духівником Львівської Духовної Семінарії Святого Духа (1993–1994 
рр.) та єпископом-помічником Глави УГКЦ Кардинала Мирослава Івана 
Любачівського (1996–2000 рр.). 

Під час третього – архиєпископського – періоду (2001–2011рр.) Любо-
мир Гузар був призначений Папою Іваном-Павлом ІІ Кардиналом Като-
лицької Церкви (2001 р.), переніс осідок Глави УГКЦ зі Львова до Києва 
(2005 р.). Він відновив Київську архиєпархію (2004 р.), заснував Донецько-
Харківський (2002 р.), Одесько-Кримський (2003 р.) та Луцький (2008 р.) 
екзархати УГКЦ, а також Київську Трьохсвятительську семінарію (2010 
р.). Блаженніший Любомир видав трилогію аудіокниг під назвою «Три до-
роги»: «Дорога до себе» (2009 р.), «Дорога до ближнього» (2010 р.), «До-
рога до Бога» (2011 р.).

Після зречення Любомира Гузара з уряду Верховного Архиєпископа 
УГКЦ розпочинається період активної громадської діяльності (2011–2017 
рр.). Він проводить зустрічі з громадськістю, передусім із молоддю. Був 
активним членом Майдану, одним із ініціаторів групи «Першого грудня» 
(2011 р.). Став першим лауреатом міжнародної премії імені Івана Франка 
за книгу «Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901–1944) про-
вісник екуменізму» (2016 р.). Видав трилогію аудіокниг під назвою «Сус-
пільство»: «Суспільство і влада» (2011 р. ), «Суспільство і бізнес» (2011 р.), 
«Суспільство і закон» (2013 р.).
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Любомир Гузар значно підніс статус Української Греко-Католицької 
Церкви – найбільшої серед Східних Католицьких Церков. Утвердження 
УГКЦ як загальноукраїнської та однієї з найвпливовіших у державі су-
проводжувалось кількісними та якісними змінами в середині релігійної 
організації. Діяльність та вчення Блаженнішого Любомира стосувалися 
як інституційної розбудови Церкви, кадрової політики, міжконфесійних 
та церковно-державних відносин, так і виховання релігійності, патріотиз-
му та життєствердної етики мирян. 

До найвагоміших рішень Блаженнішого Любомира необхідно відне-
сти перенесення осідку Глави Української Греко-Католицької Церкви зі 
Львова до Києва. Ця подія відбулася 21 серпня 2005 року і викликала зна-
чну дискусію – передусім серед православних конфесій та у політичних 
колах. Цей крок обумовлював розбудову структур на нових територіях. 
Оскільки УГКЦ зберігала західноукраїнську ідентичність, то перенесення 
її центру до столиці стало викликом для релігійної мережі України. 

В Українській Греко-Католицькій Церкві, як національній Церкві, що 
у XX ст. була активним членом суспільно-політичного життя (при ми-
трополиті Андрею Шептицькому та Патріарху Йосифу Сліпому) вбачали 
вагомого гравця суспільного дискурсу. Відома своїм прозахідним век-
тором, модернізаційними змінами, адаптацією до викликів та працею із 
мирянами УГКЦ була небажаною на нових теренах із невисоким рівнем 
релігійності.         

Любомир Гузар аргументував своє рішення про перенесення осідку 
необхідністю відновлення УГКЦ – структур та значення – як однієї із 
гілок Київської Церкви. Він підкреслював, що УГКЦ не є галицькою чи 
західноукраїнською, як це хибно укорінилося у ментальності. В інтерв’ю 
Українській Службі Бі-Бі-Сі у Лондоні він наголосив: «Ми не прийшли до 
Києва, ми повернулися до Києва. Двісті років тому нас із Києва вигнали. І 
пізніше послідовно почали в Україні, яка тоді була під окупацією царської 
Росії, нас винищувати»3.

До ключових питань релігійного життя, які піднімав Блаженніший 
Любомир належить ідея патріархату. Він розглядав патріархат в контек-
сті УГКЦ, а також відновленої Київської Церкви. У першому випадку він 
наслідував Патріарха Йосифа Сліпого, а в другому йому була близька ідея 
патріархату, яку в XVII ст. запропонували митрополити Йосиф Велямин 
Рутський та Петро Могила. Вони прагнули об’єднати дві гілки розділеної 
між Римом та Царгородом Церкви і тим самим посприяти відновленню її 
цілісності на Батьківщині, а також єдності Сходу та Заходу, зберігаючи із 
ними сопричастя. 

Блаженніший Любомир не висловлюється про патріархат лише як про 
структуру, а вважає його «якнайкращим виявом суті й покликання Церк-
ви».  За його словами, патріархат необхідний усім Помісним Церквам, а 

[3] Любов влади пошкодить УПЦ (МП), https://goo.gl/5EVod5, [21.01.2011]. 
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тому прагне його визнання для УГКЦ зі сторони Католицької Церкви. Од-
нак одностайне рішення єпископів УГКЦ з усього світу про необхідність 
надання УГКЦ патріархату, прийняте на Третій сесії Собору УГКЦ у 2002 
р. і згодом представлене як Синодальне рішення Святому Івану Павлу II 
не було затверджене. 

Святіший Отець, позитивно оцінюючи ідею, наголошував на невід-
повідності часу: «Я поділяю Ваше прагнення, яке закорінене також у ка-
нонічних і соборових приписах, щоб мати повний юридично-церковний 
устрій. Поділяю це як у молитві, так і в терпінні, очікуючи визначеного 
Господом дня, в якому я, як Наступник святого Апостола Петра, зможу 
підтвердити дозрілий плід Вашого церковного розвитку»4.     

Відповідь Папи Любомир Гузар трактував як підтвердження закон-
ності висловленого Українською Греко-Католицькою Церквою наміру. 
«Патріярхат – це не привілей чи надзвичайна ласка Божа, це нормальна 
форма існування», – стверджує Блаженніший Любомир, звертаючись до 
прикладів інших Східних Церков5. Він апелював до Другого Ватикансько-
го Собору, на якому було стверджено право Помісних Східних Католиць-
ких Церков на патріарший устрій та до постсинодального повчання Папи 
Івана Павла II «Пастирі стада» («Pastores gregis»). За словами Блаженні-
шого Любомира, УГКЦ володіє усім необхідним для отримання патріар-
хату і їй залишається чекати на його визнання. Водночас він наголошував 
на необхідності діяти відповідно до патріаршого устрою та підкреслював 
важливість преображення життя людей. 

Надання Українській Греко-Католицькій Церкві патріархату до сьо-
годні супроводжується політичними та владними мотивами. Головною 
причиною відсутності схвалення патріархату УГКЦ Ватиканом вважа-
ються напружені відносини між Католицькою Церквою та Російською 
Православною Церквою. «Зовсім недавно зусилля Української Греко-Ка-
толицької Церкви здобути у Святішого Отця визнання свого патріаршо-
го статусу викликали збурення усього корпусу католицько-православних 
стосунків. На адресу Ватикану з боку Православних Церков надійшли 
протести, сформульовані, на жаль, у виразно ультимативній формі: ви-
знання Римом патріархату УГКЦ, на думку цих Церков, може спричинити 
розрив стосунків між Католицькою Церквою і Повнотою Православ’я», – 
писав Любомир Гузар6. 
[4] Л. Гузар, Про утвердження патріаршого устрою Української Греко-Католиць-
кої Церкви. Пастирське послання, http://old.ugcc.org.ua/ukr/patriarchat/documents/
article;1340/, [06.09.2004]. 
[5] А. Аржаковський, Бесіди з Блаженнішим Любомиром Гузаром: До постконфесійного 
християнства, Львів 2007, c. 51. 
[6] Л. Гузар, Один Божий народ у краї на Київських горах: Слово Блаженнішого Любоми-
ра, митрополита Києво-Галицької митрополії Української Греко-Католицької Церкви 
з нагоди започаткування повернення осідку митрополита до Києва, http://old.ugcc.org.
ua/ukr/documents/appeal2004/sobor/, [13.04.2004]. 
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Відповідаючи на негативні аргументи щодо патріархату УГКЦ, він на-
голошує на декількох аспектах. По-перше, патріархат не є самоціллю і по-
літично необумовлений. По-друге, він не передбачає послаблення зв’язків 
із Католицькою Церквою: «Основна риса кожної Помісної Католицької 
Церкви – це сопричастя з Наступником св. Апостола Петра, Єпископом 
Рима. А цього ми ніколи не зречемося»7. По-третє, він вестиме «до кін-
цевої мети – патріярхату єдиного, сопричасного». По-четверте, патріар-
хат сприятиме зміцненню Церкви в Україні та на поселеннях. По-п’яте, з 
огляду на здобуття Україною незалежності патріарший устрій слугує за-
собом для належного розвитку духовного життя вірних.   

У порівнянні із XVII ст. реалізація ідеї патріархату єдиної Церкви в 
незалежній Україні ускладнилась необхідністю діалогу чотирьох гілок 
Церкви Святоволодимирового Хрещення та проголошенням патріархату 
окремих з них. Процес об’єднання Української Греко-Католицької Церкви, 
Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української 
Автокефальної Православної Церкви та Української Православної Церк-
ви Московського Патріархату в Єдину Помісну Церкву характеризується 
непослідовністю, зовнішніми втручаннями та закритістю до діалогу чи-
сельної УПЦ МП. Однак, незважаючи на негативні процеси, Блаженні-
ший Любомир переконаний в можливості її створення.

Крім вагомого значення цієї події в релігійному житті народу, він роз-
глядає її як значущий чинник об’єднання громадян та «підставу україн-
ської національної ідеї». «Помісність нашої єдиної Церкви матиме сопри-
часний характер, що дозволить зберегти все цінне, накопичене в сучасних 
Церквах київської традиції. Водночас сопричасний характер спільного 
патріархату стане зближуючим середником для Церков Царгороду, Риму 
і Москви», – вважає Любомир Гузар8. Такий крок став би втіленням ідеї 
святого Івана Павла II про Україну як «лабораторію екуменізму».  

Для Любомира Гузара поділ Христової Церкви є маркером християн-
ства. Тому імперативом сучасності називає нормалізацію міжцерковних 
відносин, а подолання будь-якого поділу вважає свідченням справжнього 
християнства. Основою єдності християн він вважає віру, а її практичною 
реалізацією – подолання поділів. Відповідно, у своїй інтронізаційній про-
мові 28 січня 2001 р. він визначив свої головні пріоритети: життя у вірі та 
єдність у Христі, задекларував прагнення допомагати віруючим і невіру-
ючим, щоб народ та Церква об’єдналися у Христі.  

Причиною невдач в об’єднанні християнства є передусім фактор вла-
ди та впливу – прикладом чого можна назвати проблему визнання укра-
[7] Л. Гузар, Про утвердження патріаршого устрою Української Греко-Католиць-
кої Церкви. Пастирське послання, http://old.ugcc.org.ua/ukr/patriarchat/documents/
article;1340/, [06.09.2004]. 
[8] Л. Гузар, Лист Блаженнішого Любомира до Блаженнішого Митрополита Володи-
мира, Предстоятеля Української Православної Церкви, http://old.ugcc.org.ua/ukr/
documents/appeal2008/soprychastya/, [26.04.2008].
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їнського православ’я світовим православ’ям та надання Католицькою 
Церквою патріархату Українській Греко-Католицькій Церкві: «Можлива 
невдача екуменічних зусиль у напрямі привернення єдності Сходу і Захо-
ду відіб’ється і вже відбивається на українських Церквах, відносини між 
якими нині значною мірою залежать від відносин між визнаними центра-
ми християнства»9. 

Відсутність єдності між людьми в усіх сферах життя Любомир Гузар 
вважає найактуальнішою проблемою сучасності. Незважаючи на те, що 
єдність – це дар Божий, як часто підкреслює Блаженніший Любомир, 
люди часто трактують її з позиції егоїзму. Брак смирення, а тому него-
товність іти на поступки та висунення умов для інших – це суттєві пере-
шкоди об’єднанню. На шляху до єдності, а тому до преображення у справ-
жніх християн він ставить дві заповіді любові – любити Бога та любити 
ближнього. Любов Блаженніший Любомир обумовлює життям в правді 
та бажанням добра іншому. Прикладом відносин між людьми у нього є 
любов Ісуса Христа до людей.  

 Любов є одним із ключових понять антропологічного вчення Любоми-
ра Гузара: «Ми можемо любити інших лише при умові, що усвідомимо, хто 
ми є. Перший крок до любові до інших – пізнати самого себе, пізнати, що я 
людина, Божий твір, який має талант»10. В Блаженнішого Любомира «бути 
людиною» ідентичне із покликанням та обумовлюється гідністю і правиль-
ним використанням свободи. Зрілу людину, свідому своєї гідності він ха-
рактеризує як безпосередню, просту у взаєминах. Бути людиною – бути 
собою – означає бути свобідним та відповідальним, бути простим. Архиє-
пископ водночас зауважує, що сьогодні багато людей не прагнуть бути со-
бою, а користуються масками, свідомо виконують чужі ролі. Він ставить 
під сумнів їхні цінності, а, відповідно, внесок у розвиток суспільства. 

Любомир Гузар, як і святий Іван Павло II зауважує, що правильне ро-
зуміння людини, її гідності нерозривно пов’язане із Божим задумом. Саме 
Божі заповіді надають людині правдиву свободу – можливість робити до-
бро і не чинити зла: «Свободу ми маємо тільки на те, щоб робити добро»11. 
Бути свобідним – означає бути відповідальним, тому людина покликана 
вільно обирати добро. За словами Блаженнішого Любомира, необхідно 
бути добрим, щоб бути щасливим.

Із покликанням бути людиною він також пов’язує реалізацію своїх та-
лантів та, як видатний український філософ Григорій Сковорода, апелює 
[9] Л. Гузар, Один Божий народ у краї на Київських горах: Слово Блаженнішого Любоми-
ра, митрополита Києво-Галицької митрополії Української Греко-Католицької Церкви 
з нагоди започаткування повернення осідку митрополита до Києва, http://old.ugcc.org.
ua/ukr/documents/appeal2004/sobor/, [13.04.2004]. 
[10] Л. Гузар, Де скарб твій...: бесіди владики Любомира Гузара з підприємцями, Львів 
2016, с. 47. 
[11] Л. Гузар, Суспільство і закон. Розмова з Блаженнішим Любомиром, аудіокнига, Львів 
2013. 
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до сродної праці. Талант (харизма), сфера його здійснення, що визнача-
ється особистим, але неегоїстичним бажанням нерозривно пов’язані із 
щастям. Кожен є неповторним і володіє особливими талантами, які по-
винен виявити та розвивати. Від їх реалізації залежить не лише особисте, 
а й суспільне життя: «Харизма – це Божий дар, даний людині для блага 
інших людей»12. 

Здійснення своїх життєвих завдань розглядається у текстах Любомира 
Гузара як чинник розвитку спільного блага. Відсутність спільної праці та 
єдності веде до негативних процесів у розвитку суспільства, до байдужос-
ті та робить людей і державу слабкими. Стан держави Любомир Гузар ста-
вить у пряму залежність від готовності кожного ділитися добром з інши-
ми. Зокрема, наголошує: «Україна буде такою, якою ми її зробимо. Хочу 
підкреслити – ми, усі ми, на служінні правди, добра і краси»13. Спільне 
благо він узалежнює від індивідуальної відповідальності, тому особливе 
значення надає моральним нормам та чеснотам. Він підкреслює потребу 
довіри, мудрості, ініціативності та правдивості в організації суспільного 
життя. 

Блаженніший Любомир Гузар – людина миру – був послідовником 
ідей митрополита Андрея Шептицького та Патріарха Йосифа Сліпого. 
Він об’єднав Українську Греко-Католицьку Церкву та утвердив її статус 
у суспільстві. Його діяльність характеризується екуменічною спрямова-
ністю в українському та світовому контекстах. Як моральний авторитет 
Блаженніший Любомир здійснив вагомий внесок у розвиток суспільства, 
утвердження загальнолюдських цінностей. Він був виваженим та послі-
довним стратегом, який вдало реагував на знаки часу. Наслідуючи Біблій-
не трактування людини як найвищого творіння Бога, усі суспільні проце-
си обумовлював потребою служити людині. В історії Церкви та України 
він своїм смиренням, мудрістю та Божою благодаттю здобув беззапере-
чний авторитет.
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ЕКУМЕНІЧНІ ПОЗИЦІЇ 
ПРАВОСЛАВНИХ ТА КАТОЛИЦЬКИХ ЦЕРКОВ 
В УКРАЇНІ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ 

МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ
куменічний рух як рух за об’єднання всіх християн визначає 
методологічні засади та принципи сучасного міжконфесій-
ного діалогу. Екуменічні позиції Католицької Церкви та Все-

ленського Православ’я окреслюють тенденції та динаміку міжцерковного 
порозуміння у сучасному світі. Особливо актуальною дана проблематика 
є для української релігійної інфраструктури, яка характеризується полі-
конфесійністю.

Здобуття Україною незалежності, демократичні, толерантні засади 
розвитку українського суспільства вплинули на динаміку розвитку та ін-
ституційне становлення християнських конфесій. Найбільш чисельними 
й вагомими у духовно-культурному та суспільному житті є Православні 
(УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ) та Католицькі (РКЦ та УГКЦ) Церкви. Порозу-
міння між цими Церквами є запорукою стабільності та ефективного роз-
витку основ громадянського суспільства нашої держави. Відтак, пробле-
ма православно-католицького діалогу, методологічним принципом якого 
виступає екуменізм, є важливою й актуальною гуманітарною проблемою 
сьогодення. Водночас не всі суб’єкти православно-католицького діалогу в 
Україні є суб’єктами світового екуменічного діалогу (а лише РКЦ, УГКЦ 
та УПЦ). Однак у часи незалежної України найактивніше розвивається 
низинний рівень екуменізму де, власне мають місце такі процеси як сти-
рання меж канонічності, «духовний екуменізм», толерантність, практика 
спільних молитовних акцій, які ведуть у кінцевому до єдності християн.

Термін «екуменізм» в контексті православно-католицького діалогу ви-
користовують нині здебільшого УГКЦ, РКЦ, УПЦ КП, УАПЦ. Поняття 
«екуменічна позиція» Церкви обґрунтовує її ставлення до інших релігій-

[1] Ігор Бойко, кандидат історичних наук, кафедра теорії та історії культури, філо-
софський факультет, Львівський національний університет ім. Івана Франка / dr Ihor 
Bojko, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, Lwowski Uniwersytet Narodowy 
im. Iwana Franki, e-mail: bihor_5@ukr.net 
[2] Андрій Васьків, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії куль-
тури, філософський факультет, Львівський національний університет імені Івана 
Франка / dr Andrij Vaskiv, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, Lwowski 
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: andmaros@ukr.net 
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них традицій, віровизнань, та конфесійних структур. Виходячи з позицій 
власної богословсько-догматичної, віровизнальної та культово-обрядо-
вої ідентичності, окреслюється ставлення Церкви до «іншого».

У контексті православно-католицького порозуміння екуменічні пози-
ції Церков є базовими та визначальними документами, що певною мірою 
закладають теоретико-методологічні засади взаємин між традиційними 
християнськими конфесіями України. 

Поняття «ідентичності» у Православних та Католицьких Церквах не 
є одновимірним і свідчить, що на сьогодні сприйняття «іншого» є про-
блемним не лише в міжконфесійному чи внутрішньо церковному пластах, 
а закорінене у глибинних онтологічних підвалинах православної та като-
лицької самобутності.

Базові основи, які визначають нині ставлення Католицької Церкви до 
Православ’я були закладені на ІІ Ватиканському соборі (1962-1965). Від-
хід від принципів «ексклюзивізму», курс на «аджорнаменто» визначили 
нові парадигми у сприйнятті й трактуванні «іншого» / «іншості». Вони 
передовсім стосувалися спільноти Вселенського Православ’я. У соборо-
вих документах декрету «Про екуменізм» (Unitatis redintegratio, 1964 р.) 
наголошується, що одне з головних завдань собору – «сприяти віднов-
ленню єдності поміж усіма християнами»3. Другий Ватиканський собор 
підкреслив значимість різних традицій, культур Європи й світу та не-
припустимість порушення релігійних свобод і дискримінацій. Він заклав 
методологічну основу нової, діалогічної парадигми розвитку Католицької 
Церкви та її участі у міжконфесійних відносинах.

Ще одним документом, який визначав механізми православно-като-
лицького діалогу, власне й в Україні є рішення Папської Комісії «Про Ру-
сія»: «Загальні принципи та практичні норми координації євангелізацій-
ної діяльності та екуменічні зобов’язання Католицької Церкви в Росії та 
інших країнах СНД» (Ватикан, 1 червня 1992 р.). Документ рекомендує 
«повідомляти православних про будь-які ініціативи соціального плану, 
сповіщаючи їх попередньо, якщо єпископи та священики запрошуються 
з-за кордону по лінії державних, культурних або наукових установ»4.

Ще напередодні собору було створено Секретаріат (згодом Комісію) 
зі сприяння єдності християн. За сприяння цієї структури було видано у 
березні 1993 року «Довідник застосування принципів і норм екуменізму», 
який тлумачив теоретичні постулати розуміння екуменізму Католицькою 
Церквою і забезпечував механіку його предметно-практичного застосу-
вання у житті Церкви.
[3] Документи Другого Ватиканського Собору. Конституції, декрети, декларації, 
http://vat-2-ukr.blogspot.com/p/blog-page.html, [10.06.2017]. 
[4] Загальні принципи та практичні норми координації євангелізаційної діяльності та 
екуменічні зобов’язання Католицької церкви в Росії та інших країнах СНД, Рішення 
Папської Комісії “Про Русія”, Ватикан, 1 червня 1992 р., http://w2.vatican.va/content/, 
[12.06.2017]. 
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Підтвердженням готовності до співпраці з православним світом нео-
дноразово виступали енцикліки папи Івана Павла ІІ. Так, зокрема в ен-
цикліці екуменічного служіння «Нехай будуть усі єдино» («Ut unum sint», 
1995 р.) він заявляє про те, що «за межами католицької спільноти не має 
церковної порожнечі». Наголошуючи на необхідності порозуміння з пра-
вославним світом папа зазначає, що «розділення мають замінити збли-
ження і згода»5.

Ставлення до православного світу в контексті вчення ІІ Ватиканського 
собору випливало з інтерпретації еклезіологічної природи Церкви. Наго-
лошувалось, що «інші християнські Церкви, хоч і позбавлені всієї повно-
ти, яка існує в Католицькій Церкві, однак, не позбавлені в містерії спасіння 
свого значення та ваги […] в них є елементи істини, котрі є фундаментом 
для спілкування між Цервами. Обрядова різноманітність, котра існує в 
Церквах не може бути перешкодою для єдності Церкви Христової»6.

Собор чітко окреслив розуміння екуменізму та екуменічного руху, під 
якими розумілися «дії та ініціативи, що постають та організують відпо-
відно до різних потреб Церкви та обставин часів для сприяння єдності 
християн»7. Як наголошує український дослідник екуменізму, релігієзна-
вець Олег Кисельов, екуменічні ініціативи та діалог з «іншими» не пови-
нні приводити до відмови від істин католицького віровчення»8.

Варто наголосити, що папа Іван Павло ІІ неодноразово підкреслював, 
що і східна християнська традиція і західна, «постали з лону єдиної Церкви, 
хоча й на основі різних культур й різних підходів до одних й тих самих про-
блем». Папа, підкреслюючи духовну єдність Європи, базовану на християн-
ських цінностях, назвав св. Кирила і Мефодія у енцикліці «Апостоли слов’ян» 
(«Slavorum Apostoli», 1985 р.) «істиними предтечами екуменізму»9. На думку 
сучасних дослідників, таке ставлення папи до витокової традиції християн-
ства заклали підвалини «діалогу та спілкування, а не протистояння і конф-
ронтації» у відносинах між православними та католиками Європи10.

Ще одними документам, які регламентують екуменічну позицію РКЦ 
та УГКЦ загалом та ставлення до православних зокрема, є Кодекс Канонів 
Католицької Церкви (КККЦ, 1983 р.) та Кодекс Канонів Східних Церков 

[5] Энциклика Святого Отца Иоанна Павла ІІ об экуменическом служении «Ut unum 
sint» («Да будут все едино»), Рим, 25 мая 1995 г., http://www.ioannpavel.ru/wp-content/
uploads/2010/05/Ut-unum-sint.pdf, [10.06.2017]. 
[6] Документи Другого Ватиканського Собору…, op. cit. 
[7]  Ibidem. 
[8] О. Кисельов, Екуменічна позиція Католицької церкви, “Вісник СевДТУ” 2004, вип. 
56, c. 165. 
[9] Апостоли слов’ян. Slavorum Apostoli, Енцикліка Вселенського Архиєрея Івана Павла 
ІІ, “Міссіонар”, Львів 2008. 
[10] С. Гаека, А. Доброера (ред.), Единь Господь: На путях к единству христиан, Лю-
блинский Католический Университет, Люблин 1996, 173 с. 
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(ККСЦ, 1990 р.). Так, зокрема у ККСЦ зазначається, що «Католицькі Схід-
ні Церкви мають особливе завдання плекати єдність між усіма східними 
Церквами насамперед молитвами, прикладом життя, побожною вірністю 
стародавнім традиціям східних Церков, взаємним і кращим пізнанням, 
співпрацею і братерською оцінкою речей і сердець» (Канон 903)11.

Практичні кроки взаємин Католицької Церкви з православними на 
пострадянських теренах, у тому числі в Україні, зафіксовані у документі 
«Загальні принципи й практичні норми координації євангелізаційної ді-
яльності» (вище зазначений як «Pro Russia»). У ньому наголошується, що 
«Католицька Церква у жодному випаду не повинна входити у супереч-
ності з РПЦ чи іншими християнськими Церквами». Більше того, вислов-
люється думка про необхідність «справжньої турботи про православних 
братів та сестер», «поваги до їх віри» з метою спільної праці на шляху до 
церковної єдності12.

Апостольська столиця оперативно реагувала на загострення міжкон-
фесійної ситуації в Україні кінця 1980-х початку 1990-х років. З цього при-
воду Іван Павло ІІ у зверненні до єпископів Європейського контингенту 
від 31 травня 1991 року наголошував, що міжцерковні конфлікти носять 
«тимчасових характер», а знаряддям для їх розв’язання «в дусі справедли-
вості, любові та прощення» має бути винятково діалог13.

Водночас офіційні документи Католицької Церкви у здійсненні 
екуменічної діяльності стосовно православних, наголошують на необ-
хідності збереження «належної розважливості» та уникнення «непо-
міркованої ревності» (Кан. 905)14. Вимогою ставиться необхідність 
виключення «всякого духу суперництва» між Православними та Като-
лицькими Церквами15.

Попри те, що УГКЦ визначає своє ставлення до православ’я в контек-
сті екуменічних традицій вселенської Католицької Церкви, все ж таки з 
огляду на свою «межевість», вона розробила власну автентичну концеп-
цію екуменічної позиції. Документ «Екуменічна концепція УГКЦ» не ви-
ходить за межі екуменічної доктрини РКЦ, однак враховує «українські» 
реалії, особливості розвитку національної релігійної інфраструктури. 
Він є особливо цінним з огляду на те, що екстраполює екуменічну по-

[11] Кодекс Канонів Східних Церков, http://old.ugcc.org.ua/CCEC/CCEC-toc.html, 
[13.06.2017]. 
[12] Загальні принципи та практичні норми координації…, op. cit. 
[13] Lettera del Santo Padre Giovanni Paolo II ai Vescovi del Continente europeo circa i rapporti 
tra Cattolici e Ortodossi nella nuova situazione dell’Europa Centrale e Orientale, https://goo.
gl/yVCkY2, [03.06.2017]. 
[14] Кодекс Канонів Східних Церков, http://old.ugcc.org.ua/CCEC/CCEC-toc.html, 
[04.06.2017]. 
[15] Документи Другого Ватиканського Собору, http://vat-2-ukr.blogspot.com/p/blog-
page.html, [04.06.2017]. 
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зицію католицької церкви на «український грунт»16. Документ окреслює 
екуменізм як «рух з досягнення повної єдності всіх християн». Релігійна 
плюральність у світі та Україні зокрема, трактується крізь призму тези 
«єдність у багатоманітності», яка є запорукою збереження церковної та на-
ціонально-культурної ідентичності кожного народу. Водночас, документ 
обмежує екуменізм як рух що, «змагає до зближення лише християн»17. 

Екуменічна діяльність УГКЦ в українському форматі окреслюється роз-
витком стосунків із «Церквами київської традиції на основі відродження 
спільної спадщини київського християнства, взаємного прощення та при-
мирення, спільної євангелізаційної праці, збереження релігійно-культур-
ної ідентичності». Запорукою гармонізаці православно-католицьких відно-
син в контексті екуменічного руху «добровільності прийняття рішень усіма 
сторонами та їхньої свободи від політичного, економічного чи адміністра-
тивного тиску»18. Водночас, наголошується, що запорукою міжцерковного 
порозуміння може бути лише «урахувння та узгодження інтересів кожної 
Церкви-учасниці процесу примирення, знаходження для кожної Церкви 
такого вирішення спірних питань, яке буде для неї почесним»19.

З метою налагодження ефективного порозуміння з православними 
Церквами України, ієрархи УГКЦ видали Інструкцію, де висловлюють 
«жаль з приводу втрати євхаристійної єдності з Православ’ям» й наголошу-
ють, що концепція діалогу та співпраці «не повинна загрожувати ідентич-
ності жодної з Церков» (п. 24)20. Водночас підкреслюється, що з огляду на 
«невизначений стан» сучасного українського Православ’я, УГКЦ «не бере 
на cебе повноважень оцінювати спроби УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ репрезен-
тувати собою Православ’я в Україні». Разом з тим у своїх стосунках з ними 
УГКЦ виходить із засади, що всі вони репрезентують «спільну історичну 
спадщину Київської Церкви» та висловлює готовність задля досягнення 
міжцерковного порозуміння «провадити діалог з усіма юрисдикціями» 
(п. 32 і 34)21. УГКЦ засуджує будь-які прояви насильства у міжцерковних 
зв’язках і допускає можливість почергового богослужіння, а також пошуку 
«нових форм розв’язання всіх наявних конфліктних ситуацій» (п. 37)22.

[16] А. Васьків, Українська греко-католицька Церква у системі сучасних екуменічних 
відносин (на матер. концепції екуменічної позиції УГКЦ), [в:] А. Колодний, П. Яроць-
кий, О. Саган (ред.), Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні, Гнозис, 
Київ 2001, с. 24-33. 
[17] Екуменічна концепція Української Греко-Католицької Церкви, http://www.ecumenism.
com.ua/images/1011%20Ecum.%20Koncep.pdf, [09.06.2017].
[18]  Ibidem, п. 12.
[19] Ibidem, п. 13.
[20] Інструкція застосування літургійних приписів Кодексу канонів Східних Церков, 
Конгрегація у справах Східних Церков, 6 січня 1996 р., http://ius.ugcc.ua, [09.06.2017].
[21] Ibidem.
[22] Ibidem. 
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Екуменічна концепція УГКЦ наголошує, що точками відліку нової діа-
логової епохи у стосунках УГКЦ з Православними Церквами України є 
звернення задля примирення Блаженішого кардинала Мирослава-Івана 
Любачівського «Ідучи слідами духа Христового, простягаємо нашу руку 
прощення, примирення і любові до російського народу і Московського Па-
тріархату...» (1987 p.) п. 28. та «Про єдність Святих Церков» (1994 р.) п. 3823.

Окреслюється практична схема досягнення між церковної єдності, яку 
УГКЦ вбачає в «об’єднанні всіх Церков Київської традиції в єдину Помісну 
Українську Церкву у формі єдиного Патріархату в сопричасті як із Церквою 
Риму, так і з Церквами-Сестрами християнського Сходу» (п. 44)24.

Свого часу феномен унії та метод уніатизму виступали як одна із форм 
пошуку єдності між християнським Сходом і Заходом. Однак, з плином 
часу, з посиленням секуляризаційних тенденцій у світі, актуалізацією 
проблеми власної етнонаціональної та духовно-релігійної ідентичнос-
ті унія як синтезоване та ситуативне утворення перестала виступати як 
форма і метод пошуку християнської єдності (Заяви православно-като-
лицької комісії у Фрайзингу, 1990 р. – п. 625 та Баламанді, 1993 р. – п. 1226). 

Ставлення до католицизму з боку українського православ’я не є та-
ким уніфікованим та одновекторним. УПЦ базує свою позицію з даного 
питання на засадах соціальної концепції РПЦ. Виходячи з «автономно-
го» статусу своєї церкви, вони сформулювали власне бачення екуменіч-
них процесів. Водночас, варто взяти під увагу те, що православні різних 
юрисдикцій в Україні говорять не стільки про ставлення до католиків, 
екуменізм, скільки про ставлення до «інославних», тобто усіх тих, хто не 
сповідує православної віри. Витоковими джерелами у питаннях відносин 
з «інославними» / «розкольниками» у Вселенському Православ’ї насампе-
ред – канонічне право Помісних Православних Церков, базоване на до-
свіді ранньої Церкви, апостольському Переданні та Апостольських Пра-
вилах (9,10,45,49,65), які на думку православних богословів-канонінстів, 
є «стовпом і утвердженням Православ’я»27. 

[23] Інструкція застосування літургійних приписів…, op. cit. 
[24] Ibidem. 
[25] Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою 
та помісними Православними Церквами (VI пленарна сесія, Фрайзинг-Мюнхен, 6-15 
червня, 1990 р.), Бібліотека духовного дзвону, http://book.dyhdzvin.org/dokumenty-
tserkvy/1651.html, [12.06.2017]. 
[26] Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою 
та помісними Православними Церквами (VII пленарна сесія, Баламанд, 17-24 черв-
ня 1993 р.), Бібліотека духовного дзвону, http://book.dyhdzvin.org/dokumenty-tserkvy/
balamandska-zayava.html, [12.06.2017]. 
[27] Епископ Никодим Милош, Можно ли православным христианам молиться с 
инославными христианами и римо-католиками?, Провосланый апологет, http://
apologet.spb.ru/, [08.06.2017]. 
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Методологічною парадигмою єдності православних з «інославними» 
є теза про те, що «істинна єдність можлива лише в лоні єдиної Святої 
Соборної і Апостольської Церкви», якою, поза всяким сумнівом є Вселен-
ське Православ’я, частиною якої є Московський патріархат. Інші «моделі» 
єдності трактуються як «неприйнятні» (п. 2.1)28. У «Соціальній концепції 
РПЦ» звертає на себе увагу категорична тональність в окресленні свого 
ставлення до поняття толерантності. Зазначається, що неприйнятною є 
«сама установка на толерантність» до плюральності релігійної віри29.

Механіка налагодження діалогу, на думку ієраархів РПЦ, має пере-
довсім богословський характер, завдання якого полягає в роз’ясненні 
«інославним партнерам еклезіологічної самосвідомості Православної 
Церкви». Шлях до об’єднання проголошується шляхом «зцілення та пе-
ретворення догматичної свідомості» (п. 4.2., 4.4.). Методологічним імпе-
ративом і надалі залишаться сотеріологічний та еклезіологічний ексклю-
зивізм30.

Ставлення до суб’єктів православно-католицького діалогу в Україні з 
боку РПЦ є різноплановим з огляду на їх канонічну легітимність. УГКЦ, 
яка володіє канонічним статусом окреслюється як частина Католицької 
Церкви – Українська Католицька Церква візантійського обряду і назива-
ється, відтак, «інославною». «Інославними» трактуються і РКЦ в Україні. 
Неканонічні ж УПЦ КП та УАПЦ не удостоюються такої «честі» і дефіні-
юються як «розкольники» чи ті, що «відпали від повноти Православ’я», 
перебувають в «канонічній ізоляції» та є «безблагодатними» (п. 7.3)31. 

У документі Міжсоборової присутності «Про прийняття в лоно Церк-
ви навернених з розколу» єпархії РПЦ можуть створити ізоляцію церков-
ної спільноти не лише із Католицькою Церквою, а й частинами Вселен-
ського Православ’я, котрі давно відійшли від принципу ексклюзивізму32. 

Додатково треба наголосити, що у ставленні до «розкольників» укра-
їнського Православ’я РПЦ зайняла максимально радикальну позицію, і 
тут, є окрім адміністративного, еклезіологічного, важливу роль відігра-
ють ще й політичний (ідеологія «руського міра») та канонічний (черпання 
каноніки із Київської купелі Володимирового хрещення) чинники. 

УПЦ «схвально віднеслась до ідеї створення Ради Українських Церков 
Володимирового Хрещення». Проте «прямою й безпосередньою спад-

[28] Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию, РПЦ 
Московского Патриархата, 7 июня 2008 г., http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.
html, [08.06.2017]. 
[29] Ibidem. 
[30] Ibidem. 
[31] Ibidem. 
[32] Проект документа «О принятии в лоно Церкви обращающихся из раскола», 
РПЦ Московского патриархата, http://www.patriarchia.ru/db/text/1343162.html, 
[18.06.2017]. 
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коємницею Володимирового Хрещення, а також наступницею древньої 
Київської Митрополії», є, на їх думку, виключно Українська Православна 
Церква. Що стосується УАПЦ та УПЦ КП – «вони є новоутвореними де-
номінаціями, що недавно відійшли від УПЦ». В документі наголошуєть-
ся, що УПЦ визнає за ними, як і за УГКЦ, яка також колись належала до 
Київської Митрополії, «лише опосередковане, а не пряме відношення до 
Володимирового Хрещення»33. Важливо зазначити, що у Баламандському 
документі (1993 р.), наголошується, що “форма “місіонерського апостоль-
ства”, названа “уніатством”, не може бути більше прийнятною ні як метод, 
ні як модель єдності, що вишукується нашими Церквами”34. 

Модель унії як способу відновлення єдності є неприйнятною для УПЦ 
та РПЦ. Натомість пропонується, щоб «ті вірні УГКЦ, хто ототожнює 
себе зі східним християнством, повернулись до Православ’я, а ті, для яких 
є дорогим зв’язок з Римською Церквою, перейшли до неї, зберігаючи свій 
східний обряд»35. Таким чином могла б зникнути одна з вагомих пере-
шкод на шляху до відновлення вселенської єдності між Православною та 
Римо-Католицькою Церквами. 

На думку дослідника екуменічного руху Олега Кисельова риторика 
РПЦ є більше антиекуменічною, а ніж діалогічною. На його думку, «ви-
ступ проти екуменізму є елементом формування нової православної іден-
тичності, що будується на протиставленні західному християнству. Попри 
активну участь у міжхристиянському діалозі РПЦ «всередині РПЦ – серед 
кліру та мирян – існує не лише неприйняття міжконфесійних контактів, а й 
відторгнення самого поняття «екуменізм» та його смислових конотацій»36.

РПЦ та УПЦ виключають на сучасному етапі православно-католиць-
ких відносин можливість літургійного спілкування з неправославними, 
особливо якщо вони пов’язані з «так званими екуменічними чи міжкон-
фесійними богослужіннями»37. Водночас, допустимою є співпраця з іно-
славними у площині благодійництва та освітніх проектах.

Теоретичне обгрунтування відносин УПЦ КП та УАПЦ із католика-
ми України нині не мають настільки чітких нормативів як в УПЦ, про-
[33] Відповідь Священного Синоду УПЦ на лист від 26 квітня 2008 р. № Р-08/214 карди-
нала Любомира Гузара Голови Української Католицької Церкви візантійського обряду, 

“Журнал Московської Патріархії” 2008, № 50, https://goo.gl/Q6F7Pz, [08.06.2017]. 
[34] Заява Змішаної міжнародної комісії з богословського діалогу між Римо-Католицькою 
та помісними Православними Церквами (VII пленарна сесія, Баламанд, 17-24 черв-
ня 1993 р.), Бібліотека духовного дзвону, http://book.dyhdzvin.org/dokumenty-tserkvy/
balamandska-zayava.html, [08.06.2017]. 
[35] Відповідь Священного Синоду УПЦ на лист від 26 квітня 2008 р. № Р-08/214…, op. cit.
[36] О. Кисельов, Антиекуменізм у Руській Православній Церкві: витоки, ідеологія та 
практика, Практична філософія, 2014, № 1, С. 163-171. 
[37] Соціальна концепція РПЦ. Прийнята на Архирейському соборі 2000 року (право-
сильна для УПЦ), http://orthodox.org.ua/page/sots%D1%96alna-kontsepts%D1%96ya, 
[08.06.2017]. 



167

те витоковість їх черпається із постулатів та документів Вселенського 
Православ’я (за виключенням деяких рішень, котрі стосуються процесу 
набуття автокефалії чи сучасних міжправославних зустрічей у яких вони 
не брали участі). Перешкодою на шляху до екуменічного діалогу є пере-
довсім їхня боротьба за утвердження автокефальності / помісності та на-
буття канонічного статусу у системі Вселенського Православ’я. 

Офіційні документи, які видали УПЦ КП та УАПЦ для регламента-
ції внутрішнього життя, устрою та зовнішньої діяльності-співпраці із 
християнськими Церквами України є впершу чергу «Історико-канонічна 
Декларація Архієрейського Собору Української Православної Церкви 
Київського Патріархату» та Устав УАПЦ, постанови та звернення першо-
ієрархів Церков, рішення Соборів за час незалежної України. Проте най-
резонанснішими із них на сьогодні в екуменічному плані, поза сумнівом, 
є «Меморандум про єдину Україну та єдину Українську Помісну Право-
славну Церкву», підписаний ієрархами УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ за 
участі представників влади у м. Рівне 13 листопада 2014 року та «Звер-
нення до Блаженнішого Патріярха Святослава і Синоду єпископів Укра-
їнської Греко-Католицької Церкви з проханням про братні поради щодо 
досягнення євхаристійного спілкування та адміністративної єдности 
Харківсько-Полтавської єпархії Української Автокефальної Православ-
ної Церкви з Українською Греко-Католицькою Церквою як із співспадко-
ємницею київської духовної традиції» від 1 квітня 2015 року.

І якщо перший документ не отримав на сьогодні якогось свого теоре-
тично-практичного застосування, другий – «екуменічно-революційний», 
викликав жваву полеміку не лише у богословських, а й суспільних колах 
України та світу (зокрема української діаспори). Пропонована архиєпи-
сокпом УАПЦ Ігорем (Ісіченком) механізм єдності не зовсім відповідає 
моделі творення єдиної Помісної Церкви, а є радше спробою УАПЦ (о) ви-
рватись із тенет «неканонічності». Механіка такого єднання є не до кінця 
зрозумілою, і носить швидше унійний характер. Відрадно, що попри не-
сприйняття такої ініціативи Константинополем, Ватиканом та Москвою, 
Синод УГКЦ у серпні-вересні 2015 року вітав таке рішення Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ (яку інколи називають УАПЦ (о)) та висловив 
«готовність до спільного пошуку шляхів відновлення євхаристійного со-
причастя і адміністративної єдності між Українською Греко-Католицькою 
Церквою та Харківсько-Полтавською єпархією УАПЦ(о)». Синод УГКЦ 
прийняв рішення створити Синодальну робочу групу для пошуку моделі 
адміністративної єдності між УГКЦ та Харківсько-Полтавською єпархією 
УАПЦ(о), до складу якої увійшли Блаженніший Святослав – голова; вла-
дики Євген (Попович) і Теодор (Мартинюк); отці Віталій Токар, Анібал 
Соутус та Ігор Шабан38. А 18 грудня 2015 року на спільній зустрічі ієрархів 
та духовенства УГКЦ та УАПЦ(о) Блаженніший Святослав Шевчук за-

[38] Постанови Синоду єпископів УГКЦ 2015 року, https://goo.gl/tNzSNY, [08.06.2017]. 
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явив про «одностайну підтримку» даної ініціативи у середовищі очолю-
ваної ним Церкви і визнав, що «перспектива об’єднаня є незворотньою»39.

Емпіричною точкою відліку, й початком еволюції відносин УПЦ КП із 
УГКЦ є публічна заява-покаяння очільника УПЦ КП митрополита Філа-
рета (Денисенка) 22 жовтня 1995 року перед греко-католиками за пере-
слідування в часи тоталітарної радянської системи і закликав до «діалогу 
любові»40. А вже під час перебування в Україні з офіційним візитом папи 
Івана Павла ІІ у ході його зустрічі у червні 2001 року із главами Церков 
та релігійних організацій України патріарх Філарет звернувся до папи 
із екуменічною пропозицією. Зокрема, очільник УПЦ КП запропонував 
«змінити акценти в екуменізмі: від пошуків єдності організації чи єднос-
ті у Євхаристії, які досі залишаються малоплідними, перейти до екуме-
нізму на практиці – до спільного свідчення про Христа перед обличчям 
секулярного суспільства»41. Таким чином, патріарх Філарет задекларував 
готовність очолюваної ним Церкви до плідної співпраці із католиками 
України у соціальній сфері та площині державно-церковних відносин. 
Предметно-практичне втілення цих заяв реалізувалося у співпраці УПЦ 
КП та УГКЦ, РКЦ у форматі Всеукраїнської ради Церков та релігійних 
організацій (ВРЦіРО, яка діє з 1996 р.), декларування спільних позицій 
Церков у питаннях державної політики, суспільно-політичного розвитку, 
духовного буття України та втілені у відповідних документах. 

Останнім часом в офіційних заявах патріарх Філарет та інші ієрархи 
УПЦ КП неодноразово заявляли про те, що «діалог і співпраця Київського 
Патріархату з іншими Українськими Церквами, зокрема з УГКЦ, не мають 
на меті об’єднання УПЦ КП з Католицькою Церквою чи її частиною – Гре-
ко-Католицькою Церквою, визнання примату Римського папи, латинської 
догматики». У зв’язку з цим патріарх Філарет «не вважає можливим євха-
ристійне єднання з УГКЦ чи об’єднання в одну Церкву Православної та 
Католицької Церков загалом, а Київського патріархату та УГКЦ зокрема». 
Водночас глава УПЦ КП допускає співпрацю із католиками України «ви-
ключно зі збереженням вірності Київського Патріархату догматам, кано-
нам та віровченню Православної Церкви» у «бажанні мати по можливості 
мир з усіма (Рим 12:18), вести діалог заради подолання ворожнечі, прагнення 
на благо українського народу співпрацювати з інославними християнами у 
питаннях захисту суспільної моралі, державно-церковних відносин, інших 
[39] Перспектива об’єднання незворотна, – Блаженніший Святослав Шевчук на зу-
стрічі УГКЦ та УАПЦ, Кредо, 2015, грудень, http://www.credo-ua.org/2015/12/148576, 
[08.06.2017]. 
[40] Заява-покаяння очільника УПЦ КП митрополита Філарета (Денисенка) 22 жов-
тня 1995 року перед греко-католиками за переслідування в часи тоталітарної радян-
ської системи, https://www.cerkva.info/, [12.06.2017]. 
[41] Патріарх Київський і всієї Руси-України, Філарет, До питання про Баламандську 
угоду (5-річчя прийняття Баламандського документа), Київ 2003, Доповіді. Т.5, http://
azbuky.in.ua/?product=patriarh-filaret-dopovidi-tom-5, [12.06.2017]. 
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питаннях, які турбують суспільство», а також виданні богослужбової літе-
ратури42. Як бачимо, патріарх Філарет не є байдужим і до загальносвітових 
екуменічних тенденцій між Православною та Католицькою Церквами. Прак-
тичним втіленням єднання, втіленням християнської любові була участь 
предстоятеля УПЦ КП патріарха Філарета у чині похорону Блаженнішого 
кардинала Любомира (Гузара) у червні цього року.

Найбільшу екуменічну відкритість до діалогу з УГКЦ має очільник 
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ архиєпископ Ігор (Ісіченко), ко-
трий окрім вже згадуваної ініціативи про відновлення Євхаристійного 
спілкування та інституційного об’єднання, неодноразово брав участь у 
спільних міжконфесійних богослужіннях.

Отже, офіційні позиції Православних та Католицьких Церков, попри 
складність, інколи полярність, плюральність теоретичного й практичного 
визначення своєї позиції до «іншого» виробили певні принципи на шля-
ху до екуменічної міжконфесійної співпраці. Так, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ 
позиціонують себе як «україноцентричні». Саме «україноцентричність» 
дала змогу подолати практику міжконфесійних конфліктів, об’єднатися 
у справі захисту української національної ідентичності і започаткувати 
паритетні та толерантні діалогічні міжцерковні відносини.

Підсумовуючи наголосимо на тому, що попри плюральність поглядів 
стосовно екуменічних ініціатив, все ж таки всі суб’єкти православно-ка-
толицького поля України, у ті чи іншій мірі, прагнуть до єдності. У цих 
намаганнях об’єднуючим чинником у пошуку спільних теоретико-ме-
тодологічних постулатів та виробленні дієвого механізму співпраці на 
шляху до єдності «у дусі, правді та істині» як для православних, так і для 
католицьких Церков України та світу загалом є апелювання до Святого 
Духа, Котрий має провадити усіх до єдності43.
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Andrzej Miotk1 

LA FAMILLE ARNOLDIENNE AU SERVICE 
D’UNE UNIQUE MISSION ENTRE 

CONFRONTATION ET PARTAGE
ère Arnold Janssen (1837-1909) est un prêtre allemand, originaire 
de Goch, sur le cours inférieur du Rhin. Il a fondé non seulement 
la congrégation des Missionnaires du Verbe Divin (SVD: 1875), 

mais encore deux congrégations féminines: les Servantes du Saint-Esprit (SSpS: 
1889) et les Servantes du Saint-Esprit de l’Adoration Perpétuelle (SSpAP: 1896). 
A cause de l’agitation politique due au Kulturkampf allemand, il a lancé ces trois 
congrégations, qui constituent ce qu’on appelle la famille arnoldienne, dans le 
petit village frontalier de Steyl, en Hollande. La présente recherche veut retracer 
la douloureuse histoire du début, du développement et de la séparation de la 
branche missionnaire des Sœurs SSpS, et explorer les raisons du changement 
de relations entre les congrégations, vues sous le prisme de la confrontation et 
du partage.

1. Début
Saint Arnold Janssen était incontestablement un enfant de son temps. Il 

partageait largement les vues du milieu catholique sur les femmes, vues 
façonnées par sa profonde affinité avec sa mère et par une spiritualité mariale 
ardente. Et surtout, dans sa sensibilité religieuse, Père Arnold saisissait la 
spécificité des femmes, leur génie dans le domaine du travail missionnaire.

    

    Le Père Arnold Janssen  
    – le Fondateur de la famille arnoldienne

[1] Andrzej Miotk, HDR, historien de l’Eglise et de la mission, chargé de recherche aux 
Archives du Fondateur de la Société du Verbe Divin à Rome / dr hab. Andrzej Miotk SVD, 
Arhiwum Generalne Werbistów w Rzymie / о. Андрій Мьотк, доктор історичних наук, Го-
ловний Архів Місійного Згромадження Отців Вербістів в Римі, e-mail: miotksvdcuria@
gmail.com
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A la fin du XIXe siècle, Arnold Janssen avait fondé deux congrégations de 
sœurs : c’est une idée à laquelle il avait longtemps réfléchi. Cette idée remonte 
aux numéros de Février et Mars 1874 du Sacred Heart Messenger, il commença 
à la poursuivre en cette année où il souligna l’importance missionnaire de 
l’apostolat des femmes. Devant l’expulsion des congrégations féminines 
d’Allemagne due au Kulturkampf, il perçut une alternative dans la coïncidence 
providentielle qui permettait que les sœurs soient d’un grand secours pour les 
missions. Le Père Fritz Bornemann SVD remarque: 

«Elles bénéficiaient de deux avantages certains sur les prêtres missionnaires. 
Alors qu’il était facile de se tromper sur les prêtres en les prenant pour des 
représentants de pouvoirs étrangers, intéressés seulement par la conquête et 
le gain financier, cela n’était pas vrai des sœurs. Elles couraient aussi moins 
de brisques d’être exposées aux dangers du martyre. Elles étaient en fait les 
meilleurs artisans de paix en gagnant la sympathie et la confiance des gens. Elles 
étaient partout les bienvenues, et elles attiraient facilement les filles indigènes 
pour que celles-ci les rejoignent. A leur tour, ces sœurs indigènes ouvraient la 
porte aux familles dont les sœurs pourraient éduquer les filles et les préparer à 
devenir des mères chrétiennes. Des mères pieuses sont le fondement de bonnes 
familles; des bonnes familles sont des nurseries de vocations au sacerdoce. 
En Orient, dans les nations aux si hautes cultures, la croissance de l’Eglise a 
dépendu du développement d’un clergé indigène. Dans la formation d’un tel 
clergé, les Sœurs ont joué un rôle considérable»2.

Le germe de la fondation missionnaire de Sœurs à Steyl a pris forme quelques 
années après la visite de Mgr Daniele Comboni à Steyl (1877)3 lorsque Arnold 
a accepté des jeunes servantes à la cuisine de la mission Saint-Michel. Les 
servantes sont entrées à Steyl avec l’espoir de poursuivre leur vocation religieuse 
et missionnaire. Arnold Janssen choisit soigneusement les servantes et leur fixa 
un emploi du temps journalier, comme dans une communauté religieuse. 

A cette époque (1883-1884), Arnold Janssen commença une ébauche de 
règle à discuter au prochain chapitre général qui allait faire de la congrégation 
une seule famille, réunissant trois branches: les Clercs, les Frères et les Sœurs. 
Ils auraient tous le même but missionnaire et porteraient le même nom: 
Verbistae, Verbists ou Sorores Verbistarum, d’après le Verbe Divin incarné. Les 
trois groupes devaient être reliés aux trois archanges: Michel (pour les Pères 
et les scolastiques), Raphaël (pour les Frères) et Gabriel (pour les Sœurs)4. La 
règle de base pour les clercs devait être la règle du Tiers Ordre de St Dominique, 
[2] F. Bornemann, Arnold Janssen – Founder of Three Missionary Congregations, Arnoldus 
Press, Manila 1975, p. 221. 
[3] Ce missionnaire extraordinaire de la Nigrizia, aux expériences si précieuses, a encouragé 
Arnold Janssen à l’imiter comme fondateur de sœurs missionnaires. Josef. Alt, Journey in 
Faith. The Missionary Life of Arnold Janssen (Analecta SVD-35), Apud Collegium Verbi 
Divini, Romae 2002, p. 335-336. 
[4] A. Janssen, Constitutio Fundamentalis Congregationis Sanctissimi Verbi Incarnati, Adf 
(Archivio del Fondatore SVD, Roma) 4. 449-460. 
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pour les frères la règle du Tiers Ordre de St François, et pour les Sœurs la règle 
de St Augustin. Ensuite, pendant le premier Chapitre général SVD (1884-1886), 
on décida que le Supérieur général aurait autorité sur les trois congrégations, 
basées sur les trois vœux, et que tous les Pères, Frères et Sœurs porteraient sur 
leur vêtement un symbole du Sacré Cœur5. Dans cette version provisoire de la 
règle, il parla des Prêtres, Frères et Sœurs comme étant sous un même Supérieur 
général, mais chacune des trois branches devait avoir son propre Vicaire 
général, ayant autorité sur sa seule branche. Les Sœurs devaient combiner le 
travail missionnaire avec l’adoration perpétuelle, parce que prier sincèrement 
pour obtenir la grâce est la première et la plus importante activité6. 

Finalement, Père Arnold communiqua le 19 novembre 1889 à ses confrères 
qu’il avait signé un contrat de location avec les Capucins. On pouvait désormais 
fonder la congrégation des Sœurs. En conséquence, il transféra les six servantes 
dans ce couvent le 7 décembre 1889. Le lendemain est considéré comme «jour 
de fondation» des Sœurs Servantes Missionnaires du Saint Esprit. Les servantes 
devinrent officiellement postulantes.

2. Développement 
Dès le premier jour de leur fondation, les Sœurs missionnaires connurent 

un solide développement de leur congrégation sous la direction puissante du 
Fondateur7. Dix-sept ans plus tard, au jour de la mort du Fondateur en 1909, les 
Sœurs missionnaires comptaient 490 professes, 105 novices et 50 postulantes 
et allaient atteindre 1000 Sœurs au seuil de la Grande Guerre (1914), dont 
plus de 450 Sœurs dans les missions d’outremer8. Les Sœurs suivirent d’abord 
les Missionnaires du Verbe Divin en acceptant du travail parmi les migrants 
européens en Amérique.

   

Le Sacré-Coeur couvent 
de la Maison Mère
SSpS ouvert en 1904

[5] Ibidem, ainsi que Franziska Carolina Rehbein, Roots of Promise-Ripening Harvest (SSpS 
Studies 3), Steyl 2000, p. 18. 
[6] K. Müller, Contemplation and Mission. Sisters Servants of the Holy Spirit of Perpetual 
Adoration 1896-1996, Romae, Apud Collegium Verbi Divini, Analecta SVD – 76/2, p. 14. 
[7] Sr Hélène Stollenwerk a écrit que: «le Fondateur a porté seul tout l’effort, les soucis et 
les souffrances». (O. Stegmaier, Mutter Maria Anna Stollenwerk und Ihre Familie – Briefe, 
Quellen 4, Rom 1988, p. 24). 
[8] D’après Josef Alt, Journey in Faith…, op. cit., p. 361. 
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Depuis le début de la fondation des Sœurs, les Sœurs Servantes du 
Saint-Esprit dépendaient totalement de la Société du Verbe Divin, tant 
au plan organisationnel qu’économique, et du Fondateur, Arnold Janssen, 
comme supérieur général à vie9. Jusqu’à la mort du Fondateur, et pendant 
une bonne année après, les Sœurs étaient entièrement sous la dépendance 
de la congrégation masculine des SVD: c’est le supérieur général ou son 
délégué qui acceptait les candidates ou les admettait au noviciat et à la 
profession. Cela présentait un côté positif : l’économe des SVD réglait 
toutes les dépenses des Sœurs, si bien qu’elles n’avaient aucun souci 
financier. Les SVD faisaient aussi connaître les activités des Sœurs dans 
les publications de la Société10. 

Père Arnold Janssen était très préoccupé par la qualité des relations 
entre les congrégations qu’il avait fondées. Devant le lit de mort de Mère 
Josepha (1903)11, il dit à la Vicaire générale des Sœurs que la Société était 
redevable aux Sœurs pour bien des raisons. Il conseilla vivement aux Pères 
de maintenir un bon esprit et des relations paisibles avec les Sœurs12. Il 
demanda aussi aux Sœurs de rester en bons termes avec les Missionnaires 
du Verbe Divin13.

Père Arnold Janssen continua à envisager que les deux branches des 
Sœurs seraient réunies sous une même Mère Supérieure générale, qui serait 
toujours choisie parmi les Sœurs de l’Adoration. Il tenta de créer un lien fort 
entre les deux congrégations. Le tournant suivant, pour les Sœurs, dans leur 
développement, se produisit en 190314.

   
[9] K. Stornig, Sisters Crossing Boundaries. German Missionary Nuns in Colonial Togo and New 
Guinea, 1897-1960 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, vol. 
232), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, p. 34. Pendant le premier Chapitre général, 
le 12 mars 1885, le P. Arnold Janssen fut élu premier supérieur général à vie. Le troisième 
Chapitre général 1897-1898 décida que le supérieur général serait élu, non pas à vie comme 
le Fondateur le proposait, mais pour un mandat de douze ans. 
[10] J. Reuter, Nachrichten aus den deutschen Provinzen svd, no 199/09-10.1991. 
[11] Hendrina Stenmanns (1852-1903) était la co-fondatrice des Sœurs missionnaires 
servantes du Saint-Esprit, et la seconde supérieure de la congrégation après que Sœur Helena 
Stollenwerk eût été transférée à la branche adoratrice en 1898. 
[12] A. Rohner, Arnold Janssen Priesterkonferenzen 1888-1908, Analecta SVD-49, Romae 
Apud Collegium Verbi Divini 1979, p. 153. 
[13] AdF: Arnold Janssen à Auf der Heide, Steyl, 26 Nov. 1906, TR XXXVI, 53f. 
[14] E. Moroder, Die Frau mit dem Blick in die Weite, Mutter Theresia Margareta Messner, vol 2: 
Geist und Wort. Im Leiden gereift, Generalleitung, Rome 2001, p. 148-150. 
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  La ville de Steyl sur le fleuve Meuse à la frontière
  hollandaise est le centere de la famille arnoldienne 
  avec les trois maisons-mères: 1. Saint Michael 
  (SVD), 2. Sacré-Cœur (SSpS), 3. Saint-Esprit (SSpSAP).

 Le Père Hermann auf der Heide informa Sœur Raphaele, Vicaire générale 
des SSpS, que le Père Arnold allait se rendre à la ferme Sankt Annahof à 
Tegelen, afin d’y prier et d’y obtenir quelques lumières au sujet de l’avenir 
des Sœurs15. Sr Raphaele profita de l’occasion pour aborder le sujet avec le 
Fondateur. A Sankt Annahof, Père Arnold Janssen abandonna finalement son 
cher premier plan. A partir de là, chaque branche de Sœurs eut sa propre 
supérieure générale, mais les deux branches continuèrent à vivre dans une 
belle union. Cette décision avait d’immenses conséquences et apporta, en 
bref, le développement bénéfique et fructueux des deux branches de Sœurs. 

Après les décès prématurés des deux premières supérieures des Sœurs 
missionnaires, le Père Arnold nomma, le 6 juillet 1903, Mère Theresia 
(Margareta) Messner (1868-1940) au poste de prochaine Supérieure générale 
des SSpS pour les trois années suivantes. Progressivement, elle devint la 
vraie dirigeante de la congrégation, avec une forte volonté et un solide bon 
sens, conduisant les Sœurs vers une indépendance toujours croissante de la 
Société du Verbe Divin. Son esprit indépendant ne s’accordait pas toujours 
très bien avec de nombreux SVD. Elle redoubla d’efforts pour libérer les 
structures institutionnelles dans les sphères de travail non-européennes de 
la congrégation.

     

[15] S. Kasbauer, Gottes Kraft in schwachen Händen. Lebensbild und Lebenswerk von Mutter 
Theresia, Margarete Messner, Steyler Missionsdruckerei, Steyl 1951, p. 81. 
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    Mère Theresia Messner, 
    la Supérieure générale
    des Servantes du Saint-Esprit,  
    SSpS (1903-1922)

Il apparut bientôt comme trop compliqué et comme une source de friction 
continuelle qu’un prêtre SVD doive prendre les décisions au sujet de leur vie 
religieuse ou de leur formation professionnelle et puisse aussi interférer dans 
les sphères de travail de la congrégation. Les Sœurs ne pouvaient rien arranger 
entre elles, puisque en toute matière elles étaient obligées de négocier avec le 
Supérieur général masculin, qui était par ailleurs si surchargé de travail qu’il 
avait, plus d’une fois, omis de les informer de certains sujets ou de répondre 
immédiatement à leurs demandes16. Les Sœurs prirent progressivement 
conscience que cette restriction dans le domaine de leurs activités était de plus 
en plus inacceptable.

Un exemple assez extrême de ce problème se trouve dans une lettre 
anonyme de plainte écrite par une Sœur SSpS au cardinal Gotti (1902-1916), 
Préfet de la Congrégation de Propaganda Fide. Dans sa lettre de sept pages, 
la Sœur donna libre cours à ses doléances. Le style de la lettre laisse deviner 
qu’elle a été écrite par une Sœur bien éduquée, qui se trouvait parmi les Sœurs 
enseignantes. La Prof. Stornig soutient que cette lettre doit être interprétée 
comme symptomatique des ennuis structurels qui ont caractérisé les deux 
premières décennies de l’existence de la congrégation en Europe et à l’étranger. 
A la lumière des sources, cette position semble être une évaluation assez 
extrême de la situation. Nous n’avons aucun moyen de savoir combien de 
Sœurs partageaient les vues de l’auteure de cette lettre, mais la lettre semble 
présenter les vues les plus critiques des Sœurs enseignantes. Père Arnold 
Janssen se préoccupait par-dessus tout du bon esprit dans ses fondations. A 
cause de cela, il ne privilégiait pas automatiquement les Sœurs enseignantes 
comme supérieures. Il croyait qu’une Sœur habituellement bonne, prudente 
et pieuse convenait parfois mieux pour ce poste.

[16] O. Stegmaier, Mutter Maria Stollenwerk…, op. cit., p. LXIIIf. 
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Indépendamment des complexités spirituelles de cette situation au regard 
des vœux d’obéissance, des hiérarchies strictes et des règles de sanctification, 
la lettre mettait en lumière les fermes convictions de l’auteure au sujet de ce 
qui était justifié et sa détermination à prendre des mesures contre tout ce qui 
était perçu comme injustifié. Cette Sœur anonyme demandait qu’on réorganise 
les Sœurs missionnaires en les plaçant sous la juridiction de l’évêque diocésain 
local, dans le but urgent de les émanciper de la Société du Verbe Divin et de ses 
dirigeants:

«Nous, les Sœurs, nous n’avons pas le droit de faire quelque prière, de travailler 
dans quelque domaine, […] en un mot […] de faire quoi que ce soit sans avoir 
d’abord consulté les hommes de la maison de la mission. Normalement, il serait 
juste et bon, et c’est effectivement notre souhait explicite, d’avoir un prêtre 
comme directeur, si seulement l’administration des Sœurs par la maison de 
la mission (des hommes) était menée d’une manière bonne, suivant une règle, 
bonne, bien arrêtée et solide»17.

La Professeure Katharina Stornig18 maintient que le modèle de servante 
de cuisine qu’on a observé dans la congrégation des Sœurs a coloré les 
relations entre les congrégations masculine et féminine aussi longtemps que 
les tâches domestiques ont continué à constituer la plus grande occupation 
des Sœurs SSpS. 

Cette lettre eut pour résultat que la Propaganda Fide donna l’ordre à Mgr 
Josephus Drehmanns, évêque de Ruremonde (1900-1913) de faire une visite 
officielle dans les trois congrégations de Steyl. L’unique résultat de cette 
investigation-surprise fut que Propaganda Fide reconnut que le développement 
et l’administration de la jeune congrégation s’étaient faits sainement, si bien que 
le statu quo institutionnel demeura inchangé19.

3. Separation 
Le successeur du Fondateur, le Père Nikolaus Blum, continua fidèlement 

l’héritage reçu de son prédécesseur, s’engageant à préserver «les grandes 
intuitions de notre saint Fondateur»20. Pendant les dix années de sa succession 
(non terminée), il essaya de centraliser le gouvernement de la Société, 
recherchant l’uniformité, une légitime clarté et le contrôle des activités21. 

[17] Cf. APFN.S. Vol. 340, 862. 
[18]  K. Stornig, Sisters Crossing Boundaries…, op. cit., p. 34. 
[19] F. Bornemann, Arnold Janssen..., op.cit., p. 400.
[20] P. la Forge, The Trusted Companions of Saint Arnold Janssen, publié pour l’Internet, 
Epworth: Novembre 2012, p. 52. 
[21] Ibidem, p. 29. 
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    Le successeur du Fondateur,
    e Père Nikolaus Blum (1909-1919)

En mai 1909, le Père Blum écrivit au Père Ferdinand Medits: «Les Sœurs ont 
leur Chapitre général le 8 décembre 1909, comme le désire Mgr Drehmanns, 
mais elles ne devront traiter que des besoins des missionnaires SVD, et rien au-
delà. Encore pendant cette période, les décisions les plus importantes, telles que 
le renvoi d’une Sœur, étaient réservées au supérieur général»22.

Sa contrepartie féminine, la nouvelle Supérieure générale SSpS, était Sœur 
Theresia Messner (1903-1922). Elle se révéla une dirigeante solide, ayant 
confiance en elle-même23: avec les élites qui apparaissaient parmi les Sœurs 
missionnaires, elle défia les rigides limites établies. Elle eut recours aux paroles 
mêmes du Fondateur, tirées des premières Constitutions: qu’une ligne de 
séparation soit établie, avec les supérieures féminines quand la congrégation 
comptera plus de 150 Sœurs professes24. Elle avait une vision qui entraînait 
des changements substantiels25, vu que les sœurs avaient besoin d’espace pour 
déployer leurs ailes, spécialement pour consolider leurs bases en Europe.

A cette époque, Mgr Drehmanns, observant les Constitutions de 1910, 
évoqua la possibilité d’obtenir l’approbation de Rome pour les Sœurs. Cependant, 
pour atteindre plus tard cet objectif, elles devaient d’abord devenir autonomes 
et indépendantes en se séparant des SVD dans le domaine des propriétés. Mère 
Theresia et ses conseillères acceptèrent cette proposition, bien que ce ne fût pas 
une décision facile à prendre26. 
[22] AG SVD Lettres du Père Blum: Blum à Medits, Budapest le 1er Mai 1909. 
[23] Le samedi 11 décembre 1909, Theresia Messner fut réélue supérieure générale (1909-
1922), dirigeant 560 Sœurs missionnaires (SSpSAP: 35 Sœurs) pour douze ans. E. Moroder, 
Die Frau mit dem Blick in die Weite, Mutter Theresia Margareta Messner, Leben und Werk, 
Generalleitung, Rome 2000, vol. 1, p. 157. 
[24] M. Soete, Geschichte der Missionsgenossenschaft der Dienerinnen des Heiligen Geistes, 
(Dissertation à l’Université de Vienne), Wien 1953, p. 30. La première Règle (I Regel.), p. 66. 
[25] Par exemple, on changea la couleur peu pratique du vêtement de travail missionnaire, 
malgré la tradition qui venait du Fondateur, et malgré le bouleversement que cela produisit 
chez le Directeur général. Les membres du Chapitre général s’accordèrent sur le bleu marine 
pour la robe, le scapulaire et le voile. 
[26] J. Mulberge, The Golden Cross. Mother Theresia Messner (1968-1940) First Superior General 
of the Missionary Sisters Servants of the Holy Spirit. A Biographical Sketch, the Congregational 
Leadership of the Mission Congregation, Servants of the Holy Spirit, Rome 2003, p. 31. 
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Le changement réel commença seulement avec le premier Chapitre général 
des Sœurs en 1909-1910, qui réunit 17 capitulantes27. Le chapitre continua 
l’extension de la congrégation, qui rencontra une certaine opposition du côté 
des SVD. La grande préoccupation du chapitre portait sur les relations entre les 
SVD et les Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit. Les capitulantes affirmèrent 
que leur but était d’obtenir une direction indépendante et un changement dans 
le statut ecclésiastique qui les ferait passer de congrégation «de droit diocésain» 
à «droit pontifical». Cela exigeait que la congrégation soit administrée 
indépendamment de la congrégation masculine. 

Quand le Conseil général SSpS, appuyé par l’évêque, vota pour demander 
le statut pontifical, cela nécessita que des étapes importantes soient franchies, 
puisque cela allait changer la relation légale dans les Constitutions des SVD 
à l’égard des deux Congrégations de sœurs. Pour ce qui regardait l’autorité 
interne des sœurs, la congrégation serait dirigée indépendamment par la Mère 
supérieure générale, aidée de quatre conseillères. Avant le chapitre général de 
1909-1910, l’évêque diocésain était le plus haut supérieur des sœurs. Dans la 
nouvelle règle, approuvée le 18 décembre 1910, la relation entre les SVD et les 
SSpS fut explicitée dans le n° 326 des Constitutions28, et elle resta en vigueur 
jusqu’au deuxième Chapitre général des SSpS de 1922, quand le Directeur 
général des SVD, le Père Hermann auf der Heide, déposa sa charge pour obéir 
au canon 500 du nouveau Code de Droit canonique de 191729, et demanda 
seulement que les sœurs demeurent de fidèles collaboratrices dans l’avenir30.

Le Supérieur général, le Père Blum, et le directeur général, le Père Auf 
der Heide, acceptèrent de poser de nouvelles fondations pour les SSpS et 
comprirent que la Congrégation des Servantes du Saint-Esprit avait atteint un 
niveau tel que la question de l’indépendance apparaîtrait inévitablement en 
conséquence. Après la mort du Fondateur, il devient progressivement évident 
que cette structure ne correspondait plus aux développements actuels et que 
des changements étaient nécessaires. En conséquence, les sœurs reçurent toute 
liberté pour prendre leurs propres décisions. L’administration générale des SVD 
désirait que les choses soient réglées le plus tôt possible puisque cela entraînait 
un certain nombre de nouveaux arrangements. Le Père Blum, Économe 
général SVD sous Arnold Janssen, s’engagea personnellement dans cette 
[27] K. Stornig, Sisters Crossing Boundaries…, op. cit., p. 41. 
[28] M. Soete, Geschichte der Missionsgenossenschaft…, op. cit., p. 31-32. Ibidem, II Regel, p. 
147-148. 
[29] Canon 500 du Code de droit canonique de 1917. Voir l’article 3: «Nulla virorum religio sine 
speciali apostolico indulto potest sibi subditas habere religiosas Congregationes mulierum 
aut earum religiosarum curam et directionem retinere sibi specialiter commendatam.» 
Codex iuris canonici / Pii 10. pontificis maximi iussu digestus; Benedicti papae 15. auctoritate 
promulgatus; praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab emo Petro 
Gasparri, Typis polyglottis vaticanis, Romae 1918, p. 147-148. 
[30] AG SVD Lettres de Blum. Père Blume à Sœur Ludovica in Ponta Grossa, Steyl, 11 
Janvier 1913. 
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question. Des sœurs capables étudièrent la tenue des livres, et la séparation se 
fit progressivement durant les dernières semaines de 1910. Elle allait prendre 
effet le 1er janvier 191131. Père Blum écrivit au Procureur général Schmitz le 19 
juin 1911 que, bien qu’il ait été personnellement opposé à la séparation entre 
les Sœurs et les SVD, celle-ci semblait être la volonté de Dieu et celle de l’Eglise. 
Quand nous divisons les propriétés, nous devons éviter toute rigueur et nous 
attacher à la modération. De même, nous ne pouvons pas dire simplement: «Si 
les Sœurs ne veulent pas se soumettre simplement, n’ayons plus rien à faire avec 
elles»32. Les développements ultérieurs ont montré que la décision des Sœurs 
était la bonne. 

La division des biens suscita de la résistance du côté des SVD, et beaucoup 
regrettèrent le pas que les sœurs venaient de franchir. Cette décision ne signifiait 
pas une coupure avec les SVD, mais seulement que les sœurs prenaient en main 
l’administration de leurs finances et propriétés, activité qui jusque là avait été 
dans les mains des SVD. Mère Theresia trouva même beaucoup d’opposition 
dans ses propres rangs, car beaucoup de sœurs croyaient que leur supérieure 
et son conseil voulaient obtenir la séparation complète avec la Société des SVD, 
si bien qu’elles auraient pu choisir leur propre route. Cet accord SSpS-SVD a 
constitué une solution intérimaire imprévue, puisque les sœurs ne voulaient 
pas abandonner l’aide matérielle des SVD dans leur phase de développement, et 
le lien avec Rome manquait dans ce temps de préparation. La Société du Verbe 
Divin maintint son influence en nommant un Directeur général SVD comme 
représentant de l’évêque, qui était doté de droits considérables (par exemple 
dans les questions de personnel). Son autorité s’étendait aussi sur les champs de 
mission, où il était représenté par les directeurs SVD locaux. Le Père Hermann 
auf der Heide, qui a occupé cette position à partir de 1906, démissionna peu 
avant le 2ème Chapitre général des Sœurs en 1922, qui se prononça en faveur 
de la reconnaissance par Rome, et finalement le Decretum laudis parut en 1925. 

    Le Père Hermann auf der Heide,
    le Directeur général 
    des Sœurs (1906-1922)

[31] J. Mulberge, The Golden Cross…, op. cit., p. 31-32. 
[32] AG SVD Lettres de Blum, Père Blume à Procureur général Père Peter Schmitz, Steyl, 19 
juin 1911. 
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A cette époque, les Sœurs assuraient le contrôle complet de leurs affaires 
économiques33. En réalité, après la séparation des biens, Sœur Theresia resta en 
très bons termes avec le supérieur général SVD, le Père Nikolaus Blum et son 
conseil. Il apparut que, malgré le scepticisme des affirmations initiales de Mère 
Theresia, l’ensemble des SVD a soutenu ses entreprises et même l’a aidée dans 
sa recherche de lieux pour faire de nouvelles fondations SSpS. Mère Theresia 
a pu les convaincre de l’urgence de ses projets et gagner le nécessaire soutien 
des autres SVD. Elle n’entreprit rien d’important après la séparation. Les sœurs 
purent se suffire matériellement et dans le domaine du personnel de direction, 
mais la communauté de Steyl, qui comptait plus de 400 Sœurs, rencontra un 
problème d’existence matérielle. Les Sœurs devaient travailler pour le compte 
de la maison de la mission neuf heures par jour, comme demandé par le Père 
Blume afin de régler la facture. Elles trouvèrent une autre manière de s’en 
sortir : elles choisirent parmi les sœurs quelques bonnes travailleuses et leur 
firent mettre par écrit quel travail elles réalisaient en une heure. Multiplié par 
neuf, cela donnait un beau nombre de pommes de terre pelées ou de chemises 
réparées. 

Après la séparation légale, Mère Theresia insista pour que les relations entre 
les SVD et les SSpS dans les missions soient vécues selon des lignes directrices 
claires, dans les domaines regardant les communications, les questions 
financières, et l’entretien des sœurs, à la satisfaction mutuelle des deux parties34. 
Les règles affirmaient clairement qu’il ne devait pas y avoir de communication 
fréquente ou non-nécessaire entre les membres des SVD et les SSpS. Cela allait 
exclure ce type de contacts familiers qui outrepasse les frontières de ce qui 
est nécessaire ou lié aux affaires35. Les contacts qui eurent lieu durent éviter 
les bavardages nuisibles. Avec quelques restrictions, les supérieurs des deux 
groupes ont le droit de contrôler la correspondance de leurs subordonnés. La 
communication sur les sujets nécessaires doit être adressée aux supérieurs SVD 
[33] En 1928, les Sœurs missionnaires achetèrent une maison à Rome, dans laquelle neuf ans 
plus tard, c’est-à-dire en 1937, elles déménagèrent leur administration générale, jusqu’alors 
à Steyl, L’année suivante, leur règle religieuse et leurs Constitutions furent reconnues par la 
Congrégation de Propaganda Fide. 
[34] Elle écrivit une lettre au Directeur général le 28 septembre 1914. Le 6 février 1915, Mère 
Theresia publia les règles de la communication avec les membres des SVD. Le document 
comprenait 13 points, déjà présentés comme des recommandations par le Père Blume à 
Techny le 30 mai 1912. 
[35] L’article 2 du document précise: «Pour les ‘discussions sur les affaires’, qui ne peuvent 
pas se régler en quelques mots, elles doivent être traitées au parloir, où, si possible, on doit 
trouver une grille ou au moins une fenêtre vitrée. Si ce n’est pas possible, que le Père ou la 
Sœur ait un compagnon, et si cela aussi est impossible, qu’au moins la porte du parloir soit 
ouverte. Dans tous les cas, l’échange doit toujours être réduit au strict nécessaire. Avec les 
autres pères et frères, la supérieure ne communique pas, à moins que celui-ci ne soit chargé 
d’un domaine spécifique.» AG SVD 29: 1912-1929, Mère Theresia SSpS, Regeln über den 
Verkehr mit den Mitgliedern der Gesellschaft des Göttlichen Wortes, Steyl. Herz Jesu Kloster, 6 
février 1915. 
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des stations de mission. Si un supérieur ou un curé de paroisse SVD avait une 
requête ou une recommandation à adresser à une sœur ou à toutes les sœurs, il 
devait en référer à la supérieure locale des sœurs. Si celle-ci donnait son accord, 
elle allait indiquer à la sœur ou aux sœurs comment traiter la question. Un 
Prêtre ou un Frère SVD désirant visiter le couvent des sœurs et échanger avec 
une Sœur devait d’abord obtenir l’accord de son supérieur local, et vice-versa.

Fidèles à l’héritage du Fondateur, tous les SVD se sentaient obligés de 
s’occuper des Sœurs tant dans les affaires matérielles que dans la direction 
spirituelle (conférence, exercice spirituel, et préparation pour émettre ses 
vœux) puisque, plus les Sœurs étaient animées par un bon esprit, plus elles 
seraient productives dans la vigne du Seigneur. Selon la volonté du bienheureux 
Fondateur et Père spirituel, tous les membres de la famille arnoldienne devaient 
apporter beaucoup de soins pour promouvoir de bonnes relations mutuelles, 
marquées par le nécessaire respect et par la gratitude.

Conclusion
Etant fondateur de trois congrégations missionnaires, Père Arnold Janssen 

était pleinement conscient de la complémentarité des genres dans l’entreprise 
de la mission. Parce qu’il était attentif et réceptif à la réalité, il questionnait 
patiemment les signes du temps. Il n’agissait jamais avec précipitation mais 
attendait de ressentir une confirmation spirituelle de la Volonté de Dieu qui 
se manifestait dans des rencontres et événements providentiels. Ce procédé de 
discernement sur le long terme incluait le difficile test de ses collaborateurs et de 
leurs intentions. Dans ce sens, les servantes de la cuisine, attendant patiemment 
à Steyl la fondation des Sœurs, ont expérimenté la plus radicale suite du Christ 
dans l’obscurité de la foi. Cependant, ce temps de kenosis a produit finalement 
un fondement authentique et solide pour le développement futur des Sœurs 
missionnaires. Le Père Arnold Janssen, comme Fondateur, ainsi que ses deux 
co-Fondatrices, Helena Stollenwerk (Mère Maria) et Hendrina Stenmanns 
(Mère Josepha) étaient profondément imprégnés du même esprit, garantissant 
une grande cohérence aux fondations. Au début, les congrégations féminines 
étaient très liées à la congrégation masculine, entièrement sous l’autorité du 
Fondateur, qui agissait comme leur Supérieur général. Le développement des 
congrégations de sœurs, sous la forte direction de Mère Theresia, les amena 
à exiger de se gouverner elles-mêmes, pour leur permettre de poursuivre leur 
expansion au-delà des étroites limites d’action posées par les constitutions 
originales. Après la mort du Fondateur, les sœurs décidèrent de prendre leur 
indépendance, provoquant un changement substantiel dans le statu quo. Au 
cours de l’année 1910, la division dans tous les domaines se produisit entre 
les missionnaires SVD et les sœurs missionnaires SSpS. Dès le premier jour 
de l’année 1911, les Sœurs devinrent auto-suffisantes dans le domaine du 
matériel et du personnel. Le changement substantiel de relations entre les 
congrégations SVD et SSpS n’était pas dû seulement à la confrontation des 
deux personnalités si différentes des leaders, puisque le Père Blum et Mère 
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Theresia continuèrent réellement l’héritage du Fondateur. D’autres facteurs 
jouèrent un rôle : la gouvernance indépendante et puissante de Mère Theresia, 
le solide plaidoyer de Mgr Drehmanns, l’urgence pratique de donner aux Sœurs 
missionnaires l’espace nécessaire pour répondre aux nouvelles exigences de 
leur travail missionnaire. Les adaptations se firent sur de nombreuses années 
et rencontrèrent de l’incompréhension, mais les liens spirituels et l’héritage 
du Fondateur contribuèrent d’une façon décisive à vaincre les difficultés et 
conduisirent finalement, d’une façon décisive, à établir un nouvel équilibre dans 
leurs relations, avec la signature d’un commun accord de la famille arnoldienne 
en 1927.
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Ольга Сінькевич1 

МАСИФІКАЦІЯ – ДЕМАСИФІКАЦІЯ - 
НАДМАСИФІКАЦІЯ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ В ХХ – НА ПОЧ. ХХІ СТ.
дним з актуальних питань сучасного філософсько-гуманітарно-
го знання є дослідження масової культури. Негативні конотації, 
пов’язані з цим поняттям, перші спроби її теоретичного осмис-

лення, які з’явилися на порубіжжі ХІХ-ХХ ст., певною мірою визначають 
і провідний дискурс її сучасного стану. «Елітистський» підхід до аналізу 
масової культури, започаткований Х. Ортегою-і-Гассетом, неправомірно 
переноситься на аналіз її сучасних трансформацій. Разом з тим, аналіз ге-
нези, структури, функцій масової культури демонструє її нові грані, а отже 
свідчить про те, що неможливо сформулювати «остаточну істину» в її оцін-
ці. Зміни в культурі породжують спроби їх концептуалізації, виявлення 
теоретичних способів опису тенденцій, які їх визначають. Трансформації, 
які переживає масова культура в сучасну добу, відображені, зокрема, в кон-
цептах масифікація – демасифікація – надмасифікація. 

Масифікація – процес генези та розвитку елементів масового суспіль-
ства та масової культури в контексті формування сучасної цивілізації. 
Вказаний процес має два виміри, які визначають як масовізацію та ома-
совлення. Головною метою масовізації є забезпечення технічного розви-
тку суспільства в його індустріальній фазі. Американський футуролог 
Е. Тоффлер визначив шість її параметрів: концентрація засобів виробни-
цтва, робочої сили, наукових центрів; централізація – створення моно-
корпорацій, монополістів у торгівлі, глобальних університетів; синхроні-
зація – взаємодія всіх структур суспільства, укрупнення регіонів, часових 
поясів; стандартизація; спеціалізація – підготовка вузьких, висококвалі-
фікованих спеціалістів; максимізація – намагання зменшити витрати і 
збільшити прибутки. 

Включення великих мас людей в однотипні технологічні процеси, спо-
живання стандартизованих продуктів матеріального та духовного ви-
робництва мало своїм наслідком омасовлення – становлення масового 
суспільства, якому притаманні однорідні стилі життя, типи мислення, 
стандартизовані процеси виробництва та споживання, конформізм, па-
нування стереотипів. Омасовлення призвело до формування принципо-
во нової соціальної спільності – маси, яка наділена специфічними куль-

[1] Ольга Сінькевич, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 
історії культури, Львівський національний університет імені Івана Франка / dr hab. 
Olga Sinkevych, adiunkt, kierownik Katedry Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: sinkevico@ukr.net 
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турними властивостями. У своїй праці «Століття натовпів» С. Московічі 
говорить про омасовлення як про наслідок роботи велетенського штам-
пувального верстату, який відливає уми в одноманітні, стандартні форми 
та забезпечує кожній людській одиниці відповідність заданій моделі2. 

Масова культура і масове суспільство можуть розглядатися як ма-
совізуючі, тобто, такі, що продукують масову людину як домінуючий со-
ціальний тип3. В усіх сферах діяльності – виробничій, споживацькій, ко-
мунікативній, пізнавальній індивідам насаджуються уніфіковані потреби, 
відбувається вироблення масовидних та втрата індивідуальних якостей. 
Наслідком цього стає формування нетворчого, функціонального, орієнто-
ваного на механічне виконання заданої ролі, податливого на навіювання 
індивіда. Масифікація виявляється в духовній уніфікації людини, наділен-
ні її такими рисами як невгамовне прагнення споживати, творча апатія, па-
сивна життєва позиція, «одновимірність» свідомості та почуттів. Саме про 
таку людину писав Х. Ортега-і-Гассет у своїй праці «Бунт мас». 

Однак логіка дослідження розвитку масової культури призводить до 
усвідомлення необхідності запровадження поняття, яке описувало б су-
часний стан її трансформації. Таким поняттям стало поняття «демаси-
фікація» (від англ. demassification), яке позначає процес, протилежний 
масифікації, «омасовленню», зникнення ознак масовості. Демасифікація 
означає не зникнення масової культури, яка зародилася в період індустрі-
ального суспільства, а перехід її на новий рівень існування, який відпо-
відає сучасним соціально-економічним реаліям. 

Одним із тих, хто стояв біля витоків концепції демасифікації, був ав-
тор «технократичної утопії» «Прихід постіндустріального суспільства» 
Д. Белл, який розглядав історію суспільства як послідовну зміну доінду-
стріальної, індустріальної та постіндустріальної стадій його розвитку4.  
Головними ознаками постіндустріального суспільства, на думку дослід-
ника, є пришвидшення темпів технічного прогресу, зменшення ролі ма-
теріального виробництва та розвиток сектору послуг, підвищення якості 
життя. Базисом цього суспільства є знання та інформація. У суспільстві, 
де визначальним чинником соціальних трансформацій стає виробництво 
та використання інформації, суттєвого оновлення зазнає й культура: вона 
відрізняється високим рівнем інновативності та складності. Демасифіко-
ване суспільство – це утворення, яке характеризує соціальна і культурна 
гомогенність, суспільство, де стандартизація та уніфікація становлять 
основу рівності можливостей. 
[2] С. Московичи, Век толп. Исторический трактат по психологии масс, Москва 
1998, с. 46.
[3] Г. Чернов, Понятие массовизации: антропосоциокультурный подход; Вестник Челя-
бинского государственного университета, Серия „Философия. Социология. Культу-
рология” 2012, № 4 (258), Вып. 23, с. 88.
[4] Д. Белл, Прихід постіндустріального суспільств, http://kdpu.edu.ua/download/kaf_
philosof/Dzherela/ XX/bell.ukr.pdf, [05.06.2017]. 
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Якщо Д. Белла називають одним з перших теоретиків демасифікаіцї, 
то поява самого цього поняття пов’язується з ім’ям Е. Тоффлера, який у 
«Третій хвилі» (1980) та в наступних працях, зокрема, в «Революційному 
багатстві» (2006) активно використовував цю дефініцію. 

За Тоффлером, технологічні трансформації змінювали суспільство 
«хвилеподібно». Перша хвиля стала наслідком аграрної революції, яка 
прийшла на зміну культурі мисливців та збиральників, Друга – інду-
стріальна – породила масове суспільство, Третя піднесла його на новий, 
більш високий рівень різноманітності та складності. 

Відбулися значні зміни в сфері економічній. «Третя хвиля» підірвала 
т.  зв. макрофілійну (любов до великого) ідеологію індустріальної доби 
і зумовила розукрупнення та індивідуалізацію виробничого процесу. 
Яскравим виразом демасифікації стала робота за змінним графіком, який 
враховує індивідуальні особливості та біологічні ритми людини, збіль-
шення кількості працівників, зайнятих неповний робочий день та поява 
такого виду зайнятості як фріланс5. 

Новим явищем, яке визначає специфіку «пізнього споживацького 
капіталізму», стало й злиття процесів виробництва та споживання, що 
призвело до появи просьюмера – людини, яка поєднує обидві функції: ви-
робника (producer) та споживача (consumer). Просьюмер – це активний 
споживач, людина, яка має доступ до технології та інформації і вміє їх 
використовувати; яка залучена до того, що відбувається у роздрібній тор-
гівлі, політиці, поп-культурі.

Головною рушійною силою цивілізації Третьої хвилі стає когнітаріат 
– ті, хто на відміну від пролетаріату використовують у своїй трудовій ді-
яльності не фізичну силу, а накопичені знання. Інформаційне суспільство 

– це суспільство, в якому більшість працюючих зайняте виробництвом, 
збереженням, переробкою та реалізацією інформації. Воно ставить перед 
людиною нові вимоги. Це, зокрема, здатність і готовність до зміни діяль-
ності, оволодіння новою професією, перенавчання.

У соціальній сфері демасифікація поєднується з «деелітизацією» сус-
пільства. На думку деяких дослідників, сучасна доба – це час активної 
трансформації соціальної структури суспільства, в якій відбувається 
розшарування еліти: якщо в традиційних культурах вона становила від-
носну єдність, то в культурі сучасній вона представлена політичною, ін-
телектуальною, художньою, бізнес-елітою, що певним чином обмежує її 
можливість реалізувати себе як лідера культуротворчості. Політичні елі-
ти поступово втрачають свої функції, а до процесу  управління суспіль-
ними справами залучається максимальна кількість членів суспільства. 
Аналізуючи цю тенденцію, Е. Гідденс  говорить про своєрідну флуктуацію 
форм громадянської активності: на зміну традиційним приходять більш 
[5] В. Ачкасова, Демассифицированное общество»: соотношение реального и мифичес-
кого, Материалы третьей Международной конференции SoRuCom-2014, http:/www.
computer-museum. ru/articles/?article=448, [12.06.2017]. 
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рухомі, тимчасові «групи за інтересами», які створюються на добровіль-
них засадах для вирішення конкретних проблем6. Таким чином, процес 
подолання «масовізованості» індивідів виявляється як перетворення їх з 
політично інертної пасивної маси на справжніх громадян, які готові сві-
домо творити своє майбутнє.

Трансформації у соціальній сфері виявляється й як ускладнення її 
структури та диверсифікація суспільства – збільшення кількості про-
фесійних, земляцьких, суб- та контркультурних спільнот. Цей про-
цес характеризується зміцненням почуття community – добровільних 
об’єднань в рамках суспільства. Формою соціальної організації, яка 
самоструктурується за допомогою ефективного використання високих 
технологій, є смартмоб (англ. smart mob – розумний натовп). Це визна-
чення було запропоновано Говардом Рейнгольдом в його книзі «Розум-
ний натовп: нова соціальна революція» (Smart Mobs: The Next Social 
Revolution). За Рейнгольдом, «розумні натовпи» є наслідком широкого 
розповсюдження комунікаційних технологій. Смартмоби організують-
ся за посередництвом мережі Інтернет та бездротових пристроїв, що до-
зволяє досягти високого ступеня соціальної взаємодії. Смартмоб про-
тиставляє себе звичайному натовпу, поводиться «інтелектуально» та 
«раціонально»7. 

Порівнюючи індустріальне та постіндустріальне суспільство, їхню 
економічну основу, особливості апарату управління, Е. Тоффлер дохо-
дить висновку про те, що зміна характеру праці має своїм наслідком змі-
ну професійної характеристики індивіда, який проходить багаторівневе 
навчання, виявляє не лише майстерність, а й творчий потенціал, є носієм  
високорозвиненої інформаційної культури.

Згідно з уявленнями дослідника, в умовах «третьої хвилі» – постінду-
стріальної цивілізації будуть вироблені прийнятні для індивідуальностей 
форми соціального та культурного життя, відбудеться звільнення від од-
норідності особистості та культури, економічна, політична, екзистенцій-
на персонізація особистості. 

Сучасний етап розвитку цивілізації формує «метакультурну індивіду-
альність», котра відмовляється від звичних матриць поведінки та світо-
сприйняття, оскільки у світі, який стрімко змінюється, минулий досвід 
не завжди може слугувати надійним компасом. Нині необхідна здатність 
швидше освоювати нове, уміння діяти методом спроб та помилок, «біль-
ша реактивність Я». Для успішної адаптації до нових умов людина «тре-
тьої хвилі» має оновити свою «базу даних», піддатися «перезавантажен-
ню». За цих умов неминучим стає формування людини нового типу, яка 
прийде на зміну «масовій людині» – «індивідуалізована людина». 

[6] Э. Гидденс, Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь, Москва 2004, 
с. 88-92. 
[7] Г. Рейнгольд, Умная топа: новая социальная революция, Москва 2006. 
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Ця людина здатна до адекватного сприйняття інформації та ефектив-
ного її використання у своїй діяльності. Високотехнологізована культура 
може забезпечити їй належний рівень життя, задовольняти її різнобічні 
та глибоко персоналізовані потреби і постачати її якісними «культурни-
ми продуктами». Усе це призводить до своєрідного «розмивання меж» 
між елітарною та масовою формами культури: елітарна культура втрачає 
свою замкненість, починає виконувати роль культурного зразка, масова 
ж завдяки активній взаємодії з елітарною поширює свій вплив на ціле 
суспільство. Домінування індивідуальних форм «споживання» культури, 
утвердження права на відмінність перетворили уніфікацію на застарілу 
установку та сприяли втраті тих рис, які притаманні «масовій людині». 
Саме цей феномен Е. Тоффлер і визначає як індивідуалізацію особистості 
та демасифікацію культури8.

Не менш важливим аспектом демасифікації є індивідуалізація. Значна 
частина дослідників висловлює думку про те, що на зміну масовій лю-
дині індустріальної доби приходить «індивідуаліст» постіндустріального 
суспільства. Причину цього Е. Тоффлер вбачає в тому, що Третя хвиля 
прискорила наше «просування до нових образів»: ці образи стають все 
більш складними, кожен стає все більше неподібним до інших, а завтра 
індивідууми будуть ще більше відрізнятися один від одного, ніж сьогодні. 
Багато з них будуть раніше дорослішати, раніше брати на себе відпові-
дальність, краще адаптуватися. Вони будуть схильні більшою мірою, ніж 
їхні батьки, ставити під сумнів авторитети. 

Зростання індивідуалізму зумовлене, зокрема, соціальними обста-
винами: сучасна людина живе в «суспільстві ризику» (У. Бек Е. Гідденс, 
С.  Лаш, Б. Тернер), яке характеризується детрадиціоналізацією – руй-
нуванням традиційних форм соціального порядку, трансформацією 
соціальної структури, внаслідок чого в житті індивідів та груп утвер-
джується відчуття  невизначеності, непередбачуваності, незахищенос-
ті. Невизначеність виявляється як неможливість вичерпного пізнання 
«плинної сучасності», що динамічно змінюється, зниженні можливості 
прогнозування віддаленого і навіть найближчого майбутнього. На ін-
дивідуально-особистісному рівні виникає відчуття непевності та необ-
хідності постійно ризикувати. Виживання в умовах ризику та розплата 
за його наслідки набуває яскраво вираженого індивідуально-особистіс-
ного характеру і сприяє процесу індивідуалізації. Польська дослідниця 
М. Яцино у своїй праці «Культура індивідуалізму» зазначає, що нині 
навіть схуднення, омолодження, збільшення маси м’язів, дієти, стиль 
життя людської одиниці набирають з її боку значення виклику диктату 
соціуму, а здоров’я, молодість і навіть відчуття щастя визначають міру 
свободи індивіда9. 

[8] Е. Тоффлер, Третя хвиля, Київ 2000. 
[9] M. Jacyno, Kultura indywidualizmu, Warszawа 2007. 
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Однією з причин зростаючої індивідуалізації є залежність від сучас-
них систем комунікації. Так, за допомогою мобільного телефону кожний 
індивід одержує можливість налагодити свою особисту систему зв’язків 
persono-to-person: він живе у цьому телефоно-просторі, який сам для себе 
сконструював10. 

Американська письменниця, футуролог і маркетолог Фейт Попкорн у 
1990 р. видала книгу «Доповідь Попкорн», у якій стверджувала, що одним 
із трендів сучасної культури є коконінг – намагання людини замкнутися у 
своєму «коконі». На думку дослідниці, наші сучасники віддають перевагу 
своєму маленькому домашньому світу: вдома дивляться фільми, замов-
ляють їжу додому і товари через Інтернет. Вони працюють, не виходячи 
з дому (фріланс) та сповідують філософію лайфхаку (англ. life – життя, 
hack – зламувати) – «хитрощів життя», «народної мудрості», намагання 
вирішувати життєві проблеми за допомогою корисних порад та хитрому-
дрих прийомів, які дозволяють економити час та зусилля. На думку цієї 
авторки футурологічних прогнозів, коконінг – це свідчення індивідуалі-
зації сучасного суспільства, а отже – демасифікації. 

Демасифікація як процес, протилежний масовізації та масифікації, 
процес подолання уніфікованості свідомості та буття, є утвердженням 
принципу єдності у різноманітності. На думку розробників цього концеп-
ту, вихід людини та суспільства з «масового» стану включає демасифіка-
цією та персонізацію особистості (економічну, політичну, екзистенційну, 
культурно-творчу), демасифікацією культури (домінування «високого» 
над «низьким», творчих продуктів над кітчем, елітарної моралі, етики, 
етикету над їхніми плебейсько-масовими аналогами) та соціальну дема-
сифікацією (збільшення різноманітності страт, співтовариств, посилення 
соціальної солідарності людей, активізацію творчих мотивацій та урізно-
манітнення соціальної діяльності).

Як і всяке поняття, поняття демасифікації є лише узагальненою про-
екцією для позначення цілого спектру явищ, які розгортаються в су-
часній соціокультурній дійсності. Нерідко висловлюється й думка про 
те, що демасифікація не є визначальною тенденцією сучасного розви-
тку, що їй протистоїть значно масштабніша тенденція надмасифікації. 
Зокрема, відома дослідниця масової культури А.В. Костіна вважає, що 
передумовами для цієї тенденції є формування глобального соціокуль-
турного простору, розвиток всесвітніх комунікацій, уніфікація інфра-
структур. Тенденція до демасифікації більш глибоко виявляється в роз-
винених постіндустріальних, інформаційних соціокультурних системах, 
у тих же, які перебувають на індустріальній стадії розвитку, домінують 
чинники надмасифікації11. 

[10] Дж. Урри, Мобильности, Москва 2012, с. 330. 
[11] А. Костина, О тенденциях развития культуры в информационном общество, http://
mosgu.ru/nauchnaya/ publications/SCIENTIFICARTICLES/.../Kostina/, [10.06.2017]. 
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Надмасифікація, на думку деяких дослідників, є реакцією на демаси-
фікацією і знаходить вияв в уніфікації смислів, деперсоналізації індивідів, 
протидії посиленню культурної різноманітності. В сучасному урбанізо-
ваному, консьюмеризованому, медійному суспільстві відбувається певне 
вирівнювання характеристик діяльності індивідів, яке призводить до уні-
версальної стандартизації, «вирівнювання» властивостей самих індивідів. 

У цьому суспільстві, як зазначав Ж. Бодріяр, важливу роль відіграє 
код стендінгу – показник життєвого рівня, того рівня комфорту та розко-
ші, який може дозволити собі людина. Це своєрідний спосіб соціального 
маркування, який характеризує владу, авторитет, статус: «про вас будуть 
судити по тому […]», «елегантну жінку пізнають по […]». Бодріяр звертає 
увагу на тоталітарний, імперативний характер цього маркера, якого ніко-
му не вдається уникнути і який слугує засобом перетворення різнорідних 
людських елементів на однорідну масу, фінальну форму соціального, яка 
стала знаком його кінця12. 

Роль уніфікуючого чинника масової свідомості в постіндустріально-
му суспільстві відіграють засоби масової інформації. Ось як пише про 
це шведський дослідник Т. Еріксон: «У журналістиці швидкість передачі 
інформації призводить до послаблення критики джерел і посилює кон-
куренцію за увагу публіки. Редакторів не хвилює правдивість інформації, 
замість цього їм необхідне те, що в ній є цікавого. Більш широка суспіль-
на значущість не є критерієм відбору […] У такій гарячій журналістиці 
немає місця для складностей, прості контрасти за–проти, добрий-пога-
ний – це все, що можна встигнути передати за ті кілька секунд, які є у 
журналіста у випуску новин»13.  

Інформація, яка надає перевагу скандальності та епатажності над акту-
альністю та достовірністю, стала свого роду медіа-вірусом – мемом. Мем 

– одиниця культурної інформації, ідея, образ, манера, спосіб дії або будь-
який інший об’єкт нематеріального світу, котрий свідомо або несвідомо 
передається від людини до людини за допомогою мови, письма, ритуалів, 
жестів, засобів масової комунікації. Як стверджує у своїй книзі «Медіаві-
рус. Як поп-культура таємно впливає на вашу свідомість» американський 
журналіст Д. Рашкофф, меми здатні викликати соціально значущі наслідки 

– впливати на вибір політиків, змінювати суспільну думку тощо14.
Одним зі свідчень цього є повідомлення, яке нещодавно з’явилося в 

Інтернеті15. За версією Оксфордського словника, «словом року» 2016 ста-

[12] Ж. Бодрийяр, В тени молчаливого большинства, Москва 2008, с. 191; Idem, Систе-
ма вещей, Москва 1999, с. 224.
[13] Т. Эриксен, Тирания момента. Время в эпоху информации, Москва 2003, с. 123.
[14] Д. Рашкофф, Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание, 
Москва 2003.
[15] «Постправда» стала словом года по версии Оксфордского словаря, http://www.bbc.
com/russian/news-37995176, [15.06.2017]. 
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ло слово «постправда» (post-truth), що характеризує добу масових кому-
нікацій як час, коли істина перестає бути принципово важливою. Воно, як 
пояснюють автори словника, описує обставини, за яких об’єктивні факти 
є менш важливими для формування суспільної думки, ніж звернення до 
емоцій та особистих переконань.

Свого часу Г. Маркузе стверджував, що процес масифікації відбува-
ється не стільки завдяки терору, скільки завдяки використанню маніпу-
лятивних технологій. Говорячи про надмасифікацію, можна продовжити 
цю думку: в добу сучасного інформаційного суспільства ці технології ста-
ють більш вигадливими, а терор – все більш закамуфльованим. 

Процес надмасифікації зумовлений, зокрема, застосуванням техноло-
гій «двохетапної комунікації», яка полягає в тому, що ідеї, думки, моделі 
поведінки формуються новою елітою – нетократією (від. англ. net – мере-
жа). Повноцінний доступ до інформації та маніпуляція нею забезпечує 
нетократії владу над іншими членами суспільства, перетворює її на «стра-
тегічний суб’єкт ХХІ ст.». Новим «нижчим класом» – «масою Інтернет-
доби» приречений стати консьюмеріат (від англ. сonsume – споживати), 
який здатен лише споживати інформацію16. 

Таким чином саме нетократія створює ту ситуацію, яку Е. Тоффлер 
назвав «духовним виром» і яка таким чином характеризує стан масової 
свідомості: «Кожен день приносить нам нові чудасії […] Пантеїзм, нетра-
диційна медицина, соціобіологія, анархізм, структуралізм, неомарксизм і 
нова фізика. Східний містицизм, технофілія та технофобія, а також тися-
чі інших течій та протитечій пронизують захисний екран свідомості, і у 
кожної з цих течій є свої наукові жерці або миттєві гуру»17.

Масова культура доби «галактики Інтернет» дійсно «пронизує захис-
ний екран свідомості», певним чином змінюючи перцептивний апарат, 
орієнтуючи його на сприйняття значних обсягів інформації без глибо-
кого її осмислення. Це так зване кліпове мислення (від англ. «сlip» – на-
різка, вирізка), яке формується за принципом побудови музичного клі-
пу: людина сприймає світ не цілісно, а як потік майже не пов’язаних між 
собою фактів та подій. Це процес відображення численних властивос-
тей об’єктів без врахування зв’язків між ними, який характеризується 
фрагментарністю інформаційного потоку, алогічністю та різнорідністю 
сприйнятої інформації, високою швидкістю переключення уваги з одного 
об’єкта на інший. Людина з кліповим мисленням не здатна аналізувати 
якусь ситуацію, оскільки її образ не затримується в думках надовго, він 
майже одразу зникає, поступаючись місцем новому. Наочним виразом 
кліпового мислення є зеппінг – нескінченне переключення телевізійних 
каналів, постійні мандри мережею, спілкування в чаті, перегляд трейле-

[16] А. Бард, Я. Зодерквист, Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капита-
лизма, Санкт-Петербург 2004. 
[17] Е. Тоффлер, Третя хвиля..., op. cit. 



197

рів до фільмів, блогів. Зеппінг створює принципово новий образ, який 
складається з нечітких вражень та уривків інформації. Такий образ не по-
требує осмислення, він постійно «оновлюється», «перезавантажується», 
все вперше сприйняте негайно втрачає своє значення. 

Гі Дебор у своїй книзі «Суспільство спектаклю», яка вийшла в світ ще 
у 1967 р.,  використовує метафору спектаклю, яка стала традиційною для 
позначення стану сучасності. Спектакль – це вибір, який вже зробили за 
тебе: що б ти не обирав, все вже вписано в заздалегідь написаний сцена-
рій. Людина дізнається про свої бажання в тих образах, які пропонує їй 
пануюча система18. Нині людина – глядач, позбавлений можливості діяти 
самостійно, він лише споглядає за спектаклем, який розігрується на сцені 
минулого, сучасності та майбутнього. 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що демасифікація та 
надмасифікації не існують самі по собі: це єдиний процес, в якому висту-
пають доцентрова та відцентрова сили. Отже, сама логіка розвитку ма-
сової культури призводить до усвідомлення необхідності запровадження 
понять, які описували б сучасний стан її трансформації. Такими поняття-
ми і стали поняття масифікація, демасифікація, надмасифікація. Як вся-
кі поняття, вони є лише узагальненою проекцією для позначення цілого 
спектру явищ, які розгортаються в сучасній соціокультурній дійсності. 
Виявлення їхньої природи є надзвичайно значущим завданням, вирішен-
ня якого сприяє створенню евристичної моделі пізнання сучасних соціо-
культурних процесів.
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Надія Лазарович1 

ТИТУЛЬНІ ПРАКТИКИ 
ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

ормування моделей ідентичностей та вироблення системи 
ціннісних орієнтирів виступають магістральними маркерами 
досліджень сучасного соціокультурного простору України. У 

широкому значенні поняття «ідентичність» у сучасному філософсько-
культурологічному дискурсі визначають як цілісність людської особис-
тості у психофізичному, соціально-культурному та національно-етнічно-
му вимірах її буття; водночас  ідентичність – це сукупність стійких рис, 
що дають змогу групі (етнічній, соціальній, культурній) відрізняти себе 
від інших. На переконання М. Гібернау, ідентичність «відображує інди-
відуальне і колективне (групове) прагнення бути «іншим», а «визначаль-
ними критеріями ідентичності є неперервність у часі й диференціація від 
інших»2. Як стверджує український філософ А. Богачов, ідентичність є 
«перформативним знанням життєсвіту, яке визначає наше спільне став-
лення (колективну пам’ять) до місць культури, чи «місць пам’яті», отже, 
є знанням, що також формує порядок життєвих цілей і поведінкові 
орієнтації»3.  

Зауважимо, що традиційні форми ідентичності в сучасному дина-
мічному соціокультурному просторі, без сумніву, руйнуються, посилю-
ючи ситуацію «ідентифікаційної невизначеності» сучасного українсько-
го суспільства. Варто наголосити, що соціальні, економічні, політичні 
та культурні виклики сучасної цивілізації породжують і відповідний 
кризовий стан свідомості, що зумовлює ситуацію «ідентифікаційної 
кризи» сучасного українського соціокультурного соціуму. Низка до-
слідників аналізують симптоматичну тенденцію культури – фазу дегра-
дації, занепаду, оскільки на сучасному етапі сама людина не витримує 
інтенсивності змін: вона не в змозі жити в координатах динамічної ци-
вілізації, коли в суспільстві панують настрої «життєвої дезорієнтації». 
Власне людська сутність нерідко не резонується, а дисгармонізується з 
соціальною динамікою сучасної цивілізації. Виникають явища декон-

[1] Надія Лазарович, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії 
культури, філософський факультет, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка / dr Nadiya Lazarovych, adiunkt, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: nadiya.lazarovych@gmail.com
[2] M. Hibernau, Identychnist natsiy, Tempora, Kyiv 2012, с. 19.
[3] А. Богачов, Культурна ідентичність і пам’ять, „Філософська думка” 2013, № 6, с. 24.
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структивного характеру, які породжують процеси втрати персоніфіка-
ції, проблеми збереження цілісного «Я» в мінливому, мозаїчному світі. 
Так, принципи мультикультуралізму, стандарти універсалізму та стан-
дартизації, з однієї сторони, а також пережитки «подвійних стандартів» 
радянського минулого – з іншої, тільки підсилюють проблемність су-
часного становища українського суспільства, що виявляється у «кризі 
іденичностей». 

Справді, запорукою національного поступу української спільноти є 
формування ідентичності – самовизначення, самоідентифікації україн-
ської людини як у персонально-особистісному, так і у соціальному кон-
тексті. Слід зауважити, що ідентичність – це, безумовно, не статична 
даність, раз і назавжди визначена фіксована реальність, а динамічне від-
ношення, яке постійно формується і реформується в межах певного дис-
курсу.  Сьогодні «виклики часу» зумовлюють інтенції особи гнучко реа-
гувати на зміни, проте при цьому постає глибинна проблема збереження 
власної ідентичності. Так, в умовах соціокультурних та парадигмальних 
трансформацій проблема ідентичності (через типи особистої ідентичнос-
ті: гендерна, вікова тощо, а також через типи колективних ідентичностей: 
локальна/регіональна, етнічна, національна, наднаціональна тощо) над-
звичайно актуалізується. 

Звернення до цієї проблематики характерне передусім тим, що тра-
диційні форми ідентичності в сучасному динамічному соціокультур-
ному просторі, насамперед через докорінні цивілізаційні зрушення, 
без сумніву, руйнуються. Не випадково у наш час практики культур-
ної ідентичності постають універсальною формою самоусвідомлення 
людини, що ідентифікує себе з іншими у просторі культурного життя 
й культурного творення соціальних спільнот різного рівня, за умов на-
явності спільних духовних образів та існування духовного зв’язку між 
членами таких спільнот.  Відповідно, вироблення нових ідентифіка-
ційних практик – це надто тривалий процес, що передбачає поєднан-
ня історичних передумов, особливостей ментальності та перспектив 
розвитку. 

Так, проблема ідентичності набуває особливого змістового наповне-
ння в українському соціокультурному просторі, адже наша держава зна-
ходиться в силовому полі суперечливих суспільно-цивілізаційних тен-
денцій – глобалізаційних та національно-етнічних, орієнтації на Захід чи 
на Схід тощо. Все це створює ситуацію «системної кризи» українського 
суспільства, адже на сучасному етапі соціокультурного розвитку спосте-
рігається надзвичайно вузький спектр застосовуваних ідентифікаційних 
практик. Зокрема, сьогодні в Україні домінантними є дві такі практики: 
консервативно-ретроспективна модель, що ґрунтується на ідентифікації 
з власною історією, народною культурою, яка не завжди враховує сучасні 
процеси соціокультурного поступу, а також модель орієнтації «на інших» 
шляхом самоототожнення з демократичними країнами Заходу, в межах 
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якої часто не враховуються особливості ментальності, історичної спадко-
ємності та рис національного характеру українців4. 

Що стосується національно спрямованого варіанту ідентифікацій-
них практик, то варто наголосити, що історично теоретично-світогляд-
ні уявлення про українську культуру та спільноту виходять, як правило, 
з передумов її трактування  як традиційно-селянської. Зокрема, авто-
ритетний дослідник рис характерології та етнопсихологічних особли-
востей українців В. Янів стверджує, що соціальна структура україн-
ського населення репрезентована, як правило, селянами-землеробами5. 
Згідно зі статистичними даними, які наводять дослідники В.Сарбей та 
Ф.Стеблій, наприкінці ХІХ ст. етнічні українці становили не більше тре-
тини міського населення: «Загалом у промисловості та транспорті й у 
торгівлі тоді працювало тут лише трохи більше 9% українців. А серед 
вчених, митців, медичних працівників, церковних служителів їх було й 
того менше – 0,5%. Українська нація формувалася й розвивалася пере-
важно як селянська»6. 

Як стверджує українська дослідниця М. Гримич, в українському сус-
пільстві переважали локально-регіональні ідентичності, як от інтерес до 
справ свого села або ж психологічна замкнутість у межах власної домівки 
та членів власної родини7. Модель регіональної ідентичності, за словами 
української дослідниці Л. Нагорної, –  це «сконструйований місцевими 
елітами віртуальний ментальний архетип, який, у свою чергу, стає одним 
з ключових елементів конструювання регіону як специфічного соціально-
політичного й інституційного простору. Водночас набули актуальності й 
споріднені проблеми регіональної самосвідомості, регіонального інтере-
су, регіонального виміру політико-культурних традицій […] у порівнянні 
з іншими формами ідентичності регіональна ідентичність – одна з тра-
диційних, найбільш глибоко закорінених. В її основі – генетична спадко-
вість багатьох поколінь, що жили на даній території»8. 

Зокрема, С. Осовський – автор теорії двох батьківщин («штатної» та 
«ідеологічної») – стверджує, що тривалий час самоусвідомлення причет-
ності до двох батьківщин було класовим привілеєм вищих верств насе-
лення українського суспільства. Селяни ж мали приватну батьківщину, 
але залишалися поза межами «ідеологічної батьківщини», ототожнюючи 
себе головно з тим місцем, де народилися, з віровизнанням, до якого на-

[4] А.С. Зубенко, Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (соціально-філо-
софський аналіз), Університет Повітряних сил, Харків 2005, с. 17-18.
[5] Див.: В. Янів, Українська вдача і наш виховний ідеал,  Діалог, Тернопіль 1992, 29 с. 
[6] В.А. Смолій (ред.), Історія України, Альтернативи, Київ 1997, с. 139-140. 
[7] Див.: М.В. Гримич, Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи україн-
ців, АТ Віпол, Київ 2000, 381 с.
[8] Л.П. Нагорна, Регіональна ідентичність: український контекст, ІПіЕНД ім. І.Ф. Ку-
раса НАН України, Київ 2008, с. 58-81.
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лежали, та зі своїм селянським заняттям9. Звідси – така характерна риса 
українського світоглядно-ментального рівня як «антеїзм» – емоційно-ша-
нобливе ставлення до землі.

Визначаючи історичні передумови ідентифікаційних моделей україн-
ства, І. Крип’якевич наголошує на таких атрибутивних характеристиках 
як пошана до рідної  землі та готовність її захищати: «Войовник і гос-
подар – це тип давнього українця. Осередком, у якому розвивався цей 
військово-господарський світогляд, був рід […] Рід творив невелику, але 
дуже суцільну групу, з’єднану зв’язками крови і спільними інтересами; за 
своїх членів солідарне заступався, обороняв їх, мстився за їх кривду. До 
воєнного походу члени роду виступали як один бойовий відділ, свідомий 
того, що бореться за свою оселю, майно, своїх дітей. Рід мав свої традиції, 
шанував своїх предків, культивував давні обичаї, творив норми життя»10.

Звідси, особливої актуальності у сучасному українському суспільстві 
набуває формування моделей етнічної ідентичності, особливості станов-
лення якої пов’язуються із тими характерними та самобутніми рисами ет-
нічної спільноти, котрі можуть слугувати основою винятковості осіб, що 
себе з нею ідентифікують, їхньої культурної відмінності від представни-
ків інших етнічних груп тощо.  Варто зауважити, що саме в межах етніч-
ної культури, котра складає квінтесенцію етнічної ідентичності,  відбува-
ється формування контрарних світоглядних установок «свій» – «чужий».

В українському суспільстві зазвичай етнічна ідентичність зіставля-
ється з низкою ідентитентів, одним із яких є територіальна спільність 

– «життєвий простір» етносу: «Територіальне розмежування як знання 
територіальних меж розповсюдженості представників свого етносу (так 
званого «ареалу етносу») вважається однією з умов формування ет-
нічної свідомості, етнічної самосвідомості та похідної від них етнічної 
ідентичності»11. Також вагомими ідентитентами, які визначають умови 
формування етнічної ідентичності, є: наявність спільної мови, звичаїв, 
традицій, обрядів, що передаються від покоління до покоління, а також 
єдності історії, наявності спільних історичних витоків, «коренів»: «Це 
уявлення про першорядність коренів як основи ідентичності порівняно 
зі статусом чи розумом справило потужний вплив і спричинило суттє-
ві наслідки. Якщо корені − це те, що робить вас тим, чим ви є, наділяє 
вас життєвою силою і автентичністю, то їхня відсутність є великою ва-
дою, і поняття на зразок déraciné (чужинець, відірваний від коренів) чи 
cosmopolitan (космополіт) можуть бути великою образою»12. 

[9] Я. Грицак, Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886), Критика, 
Київ 2006, с. 129. 
[10] І. Крип’якевич, Український світогляд, [в:] Іван Крип’якевич у родинній традиції, 
науці, суспільстві, Ін-т народознавства НАНУ, Львів 2001, с. 152. 
[11] В.С. Крисаченко (ред.), Український соціум, Знання України, Київ 2005, с. 276. 
[12]  Е. Ґелнер, Нації та націоналізм. Націоналізм, Таксон, Київ 2003, с. 257. 
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Так, Е. Сміт визначає шість головних атрибутів етнічної спільноти, 
що формується історично. Це – «групова власна назва; міф про спільних 
предків; спільна історична пам’ять; один або більше диференційних еле-
ментів спільної культури; зв’язок із конкретним «рідним краєм»; чуття 
солідарності у значної частини населення […]. Де є такий комплекс еле-
ментів, перед нами вочевидь постає спільнота з історичною культурою 
і чуттям спільної ідентичності». Саме ці феномени підсилюють змістове 
наповнення поняття «батьківщина», що постає однією із найпотужніших 
основ приналежності до етнічної спільноти: «Це місце, до якого ми нале-
жимо. Воно часто виступає як священна земля, земля наших предків, на-
ших законодавців, наших королів і мудреців, поетів і священиків – усе це 
перетворює той край на нашу батьківщину. Ми належимо їй, так само як 
і вона належить нам. Крім того, священні місця батьківщини притягують 
до себе членів етнічної групи або ж надихають їх здалеку, навіть коли ті, 
і то довго, перебувають на вигнанні. Отже, навіть давно розлучившись із 
рідним краєм, етнічна група може зберігатися завдяки сильній ностальгії 
і духовній пов’язаності»13.

У сучасному українському соціокультурному просторі питання наці-
ональної ідентичності в сучасному українському суспільстві звучить чи 
не найгостріше, адже вона постає перманентним процесом формування 
основних складових компонент національного буття. Національна іден-
тичність – ототожнення себе з певною спільнотою, її символами, ціннос-
тями, історією, територією, культурою, державними та правовими інсти-
туціями, політичними й економічними інтересами. Причому йдеться про 
прийняття цієї ідентичності не лише на суто раціональному рівні, а й на 
емоційному, семантико-міфологічному14. 

Щодо формування світоглядних засад національної ідентичності, то 
змістовно вона зіставляється з ідеєю нації, що, за Б. Андерсоном, дефі-
ніціюється як «уявлена політична спільнота […]. Вона уявлена тому, що 
представники навіть найменшої нації ніколи не знатимуть більшості зі 
своїх співвітчизників, не зустрічатимуть і навіть не чутимуть нічого про 
них, і все ж в уяві кожного житиме образ їх співпричетності»15.

Українська дослідниця Л. Нагорна стверджує, що «на відміну від етніч-
ної, національна ідентичність знаходить свій головний прояв у горизон-
тальній ідентифікації членів певної спільноти як співгромадян. Акцент 
робиться при цьому на загальнонаціональних цінностях − національно-
му інтересі, національній безпеці тощо»16. Також основними світоглядни-

[13] Е.Д. Сміт, Національна ідентичність, Основи, Київ 1994, с. 31-32. 
[14]  М.Т. Степико, Українська ідентичність: феномен і засади формування, НІСД, Київ 
2011, с. 171-172. 
[15] Б. Андерсон, Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націо-
налізму, Критика, Київ 2001, с. 23. 
[16]  Л.П. Нагорна, Регіональна ідентичність…, op. cit., с. 62. 
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ми ідентитентами, що визначають приналежність до національної спіль-
ноти, вважаються: національний характер, національна самосвідомість, а 
також національна ідея, за допомогою яких кожен українець ідеологічно 
усвідомлює себе представником єдиної нації. Так, ідея нації постає тією 
віссю, стрижнем, який є опорою, основою національної ідентичності. 

Світоглядно-філософські засади формування національної ідентичнос-
ті українців визначаються зазвичай теоретичними обґрунтуваннями їхніх 
етнопсихологічних констант та деяких особливостей характерології. Осо-
бливості української національної ідентичності зумовлюються рисами на-
ціонального характеру, на що звертає увагу Д.Чижевський: «безумовною 
рисою психічного укладу українця є – емоціоналізм і сентименталізм, 
чутливість та ліризм; найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі укра-
їнського народнього життя і обрядовости […] Поруч з цими рисами стоять 
індивідуалізм та стремління до «свободи» в ріжних розуміннях цього слова 
[…] Поруч з цими двома основними рисами стоїть третя – неспокій і рух-
ливість, більш психічні, ніж зовнішні, неспокій і рухливість, що є, яко зі 
своєю основою, зв’язані із певним «артистизмом» натури»17.

Зокрема, певний спектр ідентифікаційних практик для української 
людини пропонує М. Шлемкевич, аналізуючи соціокультурну ситуацію 
масових «душевних зламів»  та «межових ситуацій» у носіїв української 
ідентичності. «Загублена українська людина» втратила свої світоглядні 
орієнтири – соціокультурні, морально-етичні, естетичні. Тим не менше, 
М. Шлемкевич пропонує низку ідентифікаційних моделей (можна про-
вести паралелі зі стадіальною концепцією С. К’єркегора): 

1. «Cтаросвітський поміщик» (філістер), що знаходить себе у щасті, як 
правило, біологічного існування та обивательського матеріального до-
бробуту;

 2. «Cковородянська людина», сенсом життя якої є особисте самопіз-
нання та духовне самовдосконалення, однак вона не включається у тво-
рення соціокультурних засад суспільства; 

3.  «Гоголівська людина» – особа, котра може і здатна щось зробити для 
спільноти, держави, однак або стала жертвою політичної кон’юнктури, або 
свідомо обрала шлях служіння національним інтересам іншої держави; 

4. «Шевченківська людина», котра стверджує цінності моральних ідеа-
лів вільного духу, а також розуму та науки18. 

Реалізація ідеалу ідентифікаційної моделі «шевченківської людини», 
за переконаннями М. Шлемкевича,  здатна скласти основу справжньої 
«спільноти вільних духом людей». 

Процес побудови української національної ідентичності ускладню-
вався довготривалими спробами викорінення національних цінностей 
та ідей, пригніченням національної свідомості та нищенням історичної 

[17] Д. Чижевський, Нариси з історії філософії на Україні, Орій, Київ 1992, с. 20. 
[18] М. Шлемкевич, Загублена українська людина, Фенікс, Київ 1992, с. 17-21. 



205

пам’яті й національних здобутків шляхом створення монолітної «радян-
ської» ідентичності. Як зазначає відома українська дослідниця О. Пах-
льовська, ми маємо справу з культурою та суспільством, яке «впродовж 
принаймні  трьох століть проіснувало фактично в режимі постійного ге-
ноциду, етноциду і лінґвоциду,  –  суспільством, у якому відтак були по-
руйновані етичні основи внутрішньої та зовнішньої комунікації»19. Тому 
сьогодні ми стикаємося з тотальними процесами маргіналізації, що охо-
пили українське суспільство, в якому сформувалися чільні соціальні про-
шарки «манкуртів», що не мають чітких національно-культурних орієн-
тацій, не можуть заявити про свою причетність до цінностей української 
культури. 

Глобалізаційні процеси та полівекторність соціокультурного розвитку 
українського суспільства зумовлюють формування моделей ідентифіка-
ційних практик на наддержавному, наднаціональному рівні, сформував-
ши феномен наднаціональної ідентичності. Метою створення наднаціо-
нальних ідентичностей, що виявляється у творенні «постнаціонального 
суспільства», є логічна анігіляція, реконфігурація національної ідентич-
ності в ситуації зникнення національних держав і утворення наднаціо-
нальних об’єднань –  ЄС, ЄЕП тощо. За словами української дослідниці 
Н. Пелагеші, домінуючими формами наднаціональних ідентичностей в 
Україні є «панросійська» та «європейська»20.

Варто зауважити, що останнім часом в Україні активно дискутується 
проблема формування наднаціональної ідентичності на основі впрова-
дження політики європейської ідентичності, адептом якої є, зокрема, Ю. 
Ґабермас, адже «дедалі більше коло питань, що розв’язуються на надна-
ціональному рівні, залучає дедалі більше число громадян у дедалі більшу 
кількість життєвих сфер»21. Свого часу Ш. де Голль називав європейський 
соціокультурний простір «Європою батьківщин», акцентуючи на гли-
бинній вкоріненості у національні цінності, ідеї, що зумовлювали фор-
мування національної ідентичності. Сьогодні ж нівелювання державних 
кордонів та формування дискурсів понад національним виміром поста-
ють необхідною умовою глобалізаційно-цивілізаційних процесів. Тому 
європейська ідентичність передбачає когеренцію української  спільноти 
до європейської, механізмами конструювання якої, на думку Н. Пелаге-
ші, є: розвиток громадянства; створення наднаціонального символічного 
простору ЄС; формування загальноєвропейського інформаційно-кому-
нікативного простору; здійснення політики європейської колективної 
пам’яті та розвиток наднаціональної системи бібліотек; наднаціональна 
[19] О. Пахльовська, Українська культура у вимірі «пост»: посткомунізм, постмодер-
нізм, поствандалізм, http://www.traducionalist.info/forum/44-172-1, [12.06.2017].
[20] Див.: Н. Пелагеша, Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація україн-
ської національної ідентичності в умовах глобалізації, НІСД, Київ 2008, 288 с.
[21] Ю. Габермас, Громадянство і національна ідентичність, Український Центр духо-
вної культури, Київ 2005, с. 64.
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культурна політика; наднаціональна мовна політика з метою створення 
lingua franca для об’єднаної спільноти; наднаціональна освітня та спор-
тивна політики ЄС як чинники згуртування спільноти»22.

Таким чином, полівекторність та динамічність розвитку українсько-
го суспільства, з однієї сторони, а також глибинний пласт національ-
но-культурних надбань, з іншої, залишає питання формування україн-
ських колективних ідентичностей відкритим. Концептуалізація процесів 
трансформації типів української колективної ідентичності здійснюється 
під впливом  процесів глобалізації, тому проблема ідентифікаційної не-
визначеності сучасного українського соціуму продовжує поглиблювати-
ся. Ми можемо констатувати той факт, що ідентифікаційні моделі (ретро-
спективна та орієнтації на «інших») не можуть відповідати актуальним 
«запитам» сучасного становлення українського суспільства. Диференці-
ація та типологізація колективних ідентичностей (регіональна – ентічна 

– національна) в українському соціокультурному просторі сьогодення має 
стійке історико-теоретичне підґрунтя, проте тяжіє до традиційних моде-
лей ідентифікаційних практик. Що ж стосується процесів впровадження 
моделей наднаціональної ідентичності, то незважаючи на позаконтексту-
альність цього дискурсу щодо українських національних традицій, пер-
спективи створення таких практик відповідають цивілізаційним «викли-
кам» та «маркерам» сьогодення. Крім того, у часи «плинної сучасності» 
(термін З. Баумана) нам важливо посилити національно спрямований ва-
ріант ідентифікаційних практик, який ґрунтується на загальнонаціональ-
них цінностях української культури. Водночас слід пам’ятати, що транс-
формація ідентифікаційних практик – це тривалий процес, невід’ємний 
як від спадкоємності історичного минулого, так і від перспектив майбут-
нього розвитку української культури. 
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Олександра Кордонська1 

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В КОНТЕКСТІ 
МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СЬОГОДЕННЯ

іграційні процеси стали одним з найбільших викликів XXI 
ст. Добровільні і вимушені міграції супроводжували роз-
виток людства впродовж усього його існування, але у наш 

час обсяги міграції досягли найбільших масштабів. Іммігранти стали 
невід’ємною, необхідною і водночас проблемною частиною життя країн, 
одним із засобів вирішення демографічної та економічної кризи, а також 
категорією загострення соціальних, релігійних, політичних та етнічних 
проблем. Зважаючи на політичні й економічні світові тенденції, очевид-
ним є зростання інтенсивності міграційних процесів, що вимагатиме но-
вих підходів, адже неможливо вирішити проблеми XXI ст. методами XX 
ст. Сучасний стан подій потребує оцінки, нових варіантів прогнозування 
і вирішення ситуації для впровадження правильного менеджменту мігра-
ційних процесів.

Розвиток міграційних процесів ставить під питання такі традиційні 
моделі адаптації, як мультикультуралізм та асиміляція, доводячи їх неді-
євість і невідповідність сьогоденню. Так, ще у 2011 р. президент Франції 
Н. Саркозі заявив про крах моделі мультикультуралізму, наголосивши 
на тому, що Франція не стане підлаштовуватися під іммігрантів і зміню-
вати свій стиль життя2. Дещо раніше зі схожим повідомленням висту-
пив прем’єр міністр Британії Д. Камерун. У 2010 р. Канцлер Німеччини 
А. Меркель заявила про провал політики мультикультуралізму і наголо-
сила на тому, що Німеччина вітає іммігрантів, але їм слід адаптуватися до 
німецьких звичаїв та вивчати мову. Доречною у цій дискусії може стати 
думка італійського політолога Дж. Сартрі: „якщо ідентичність гостей за-
лишається незміненою, доведеться рятувати ідентичність господарів”3. 
Відповідно, загальновизнана політика інтеграції, яка майже беззаперечно 
вважається запорукою стабільності й включеності іммігрантів у суспіль-
ство, проголошена як основний курс на національному і локальних рів-
нях, піддалася дискусії. 

С. Каррера поділяє погляд про неактуальність традиційних моде-
лей, але, відстоюючи ліберальну позицію, піддає дискусії політику, що 

[1] Олександра Кордонська, кандидат економічних наук / dr Aleksandra Kordonska, 
e-mail: alexandra.kordonska@gmail.com 
[2] Н. Саркози, Попытка построить мультикультурное общество провалилась, http://
podrobnosti.ua/, [05.07.2017]. 
[3]  P. Taran, Economic migration, social cohesion and development: towards an integrated 
approach, Council of Europe Publishing, 2009,  p. 83. 
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“базується на контролі і має примусовий та обмежувально-репресивний 
характер”4. Зроблено наголос на декларативності політики мультикульту-
ралізму і імпліцитному перетворенні стратегії інтеграції у асиміляційну 
модель. Підґрунтям цьому є висновок, що “примусова участь у інтеграцій-
них програмах стала звичайною рисою імміграційного та цивільного зако-
нодавства і передумовою доступу до “гарантованого юридичного статусу”.

Міграційна політика розглядається на різних рівнях: наднаціональ-
ному (ЄС), національних та локальних, залишаючись більшою мірою у 
компетенції урядів країн ЄС. Реалізація загальних принципів інтеграції 

– долучення до єдиної нації з прийняттям спільних норм і цінностей та 
збереженням культурного розмаїття – у реальності не має успіху через 
суперечливість підходів та відсутність дієвих механізмів. Триває пошук 
оптимальної імміграційної моделі і моделі інтеграції. Сучасні тенденції 
міграційної політики ЄС “відбивають суперечливу природу сучасної де-
мократії. Вона, як відомо, намагається поєднати два протилежні та часто 
взаємовиключні принципи: універсальний і територіальний, права люди-
ни та суверенітет народу”5.

Сучасні тенденції та причини міграційних процесів
Глобалізація з її сучасною інфраструктурою зв’язку і транспорту на-

дала масового характеру міграції та значно інтенсифікувала міграційні 
потоки. Сьогодні майже не залишилося країн, яких би не торкнулися мі-
граційні процеси, які б не імпортували чи не експортували робочу силу. 
Сучасна доба відрізняється ускладненням форм поєднання та взаємодії 
глобальних і регіональних міграційних потоків. Якщо раніше мігранти 
здебільшого прямували в розвинені країни Заходу, то сьогодні відбува-
ються багатолюдні міграційні рухи в Південно-Східній Азії, на Близькому 
Сході, в Африці та Латинській Америці. Крах комуністичних держав та їх 
жорстко обмежувальної міграційної політики відкрив шлях до залучення 
нових територій у міграційні потоки, стимулював регіональну міграцію у 
межах СНД. Водночас із цими потоками мігруючої робочої сили виникли 
й інші види подорожування та тимчасової міграції: міжнародний туризм, 
бізнесові подорожі, програми студентського обміну тощо.

На межі ХХ-ХХІ століть у розвинені країни Західної Європи спряму-
валися могутні потоки вихідців із найбільш бідних і неблагополучних ре-
гіонів, насамперед Азії та Африки. Тому були об’єктивні причини, адже 
міграція – це один із способів вирішення тих проблем, які не вдалося ви-
рішити на батьківщині. Як правило, до такого способу вдаються під впли-
вом уявлень про дійсні чи ілюзорні переваги життя чужої країни. Відмін-
ності у способі й рівні життя багатих метрополій і економічно відсталою, 
неблагополучною периферією завжди були значними. Стрімкий розви-
[4] S. Carrera, A Comparison of Integration Programmes in the EU. Trends and Weaknesses, 

„Challenge Papers”  2006, no 5, p. 1-6.
[5] P. Taran, Economic migration..., op. cit., p. 83.
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ток засобів масової інформації, їх проникнення у найвіддаленіші куточки 
планети і широке використання для демонстрування переваг „західного 
способу життя” не тільки показали глибоку прірву в умовах існування 
між багатими країнами і рештою світу, а й створили відчуття можливості 
долучитися до „кращого життя” всього лише подолавши територіальну 
перешкоду. Реалізації подібних стимулів сприяло якісне вдосконалення 
транспортних засобів, їх доступність, а також ліберальне імміграційне за-
конодавство багатьох розвинених країн.

У більшості країн Заходу спостерігається прогресуюче старіння насе-
лення, внаслідок чого на ринку праці виникла потреба в молодій, пер-
спективній робочій силі, здатній заповнити спорожнілу нішу, насамперед 
у сферах, які не потребують високої кваліфікації. Крім того, залучення до 
сучасних форм виробництва, що відбувається у менш розвинених краї-
нах під впливом глобалізації, прискорило витіснення робочої сили із тра-
диційних, переважно сільських форм виробничої діяльності, створивши 
додаткові стимули для зміни місця проживання.

Наслідки міграції
Традиційна ксенофобська „мудрість” вбачає у міграції однозначно не-

гативні наслідки для заможних країн-реципієнтів: іммігранти витісняють 
місцевий робітничий клас з ринку праці, переобтяжують і так вже над-
мірну систему соціального забезпечення, створюють загальну напруже-
ність щодо державних фінансів тощо. При цьому, очевидно, міграція є 
економічно вигідною для країн-донорів, оскільки зменшується рівень 
внутрішнього безробіття. Як і в ХХ  ст., головною економічною вигодою 
від сучасної міграції є зворотній потік грошових переказів робітників до 
їхніх рідних країн. Проте також варто наголосити на перевагах від іммі-
грантів в країні реципієнті:

• по-перше, мігранти заповнюють прогалини в національній економіці, 
працевлаштовуючись на роботу, від якої місцеве населення здебільшого 
відмовляється; також праця іммігрантів, як правило, є менш оплачувана, 
аніж місцевого населення;

• по-друге, у випадку напливу висококваліфікованої робочої сили іс-
нують значні заощадження щодо їх приготування, навчання (варто зазна-
чити, що половина із нобелістів США є іммігрантами);

• по-третє, сучасна еміграція сприяє зростанню населення та 
пом’якшенню деяких проблем його вікового складу у розвинених краї-
нах (Австрія, Німеччина, Італія, Люксембург, Греція, Швеція, Чехія, США, 
Канада та ін.);

• по-четверте, при зростанні населення, також зростає попит і пропо-
зиція, а тому споживання, і відповідно ВВП країни;

• по-четверте, переселення людей є водночас рухом нових ідей, релі-
гій, вірувань тощо. Культурні цінності, традиції, звичаї мігрантів з інших 
частин світу збагачують країну їх перебування. Наявність спільноти іммі-
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грантів неминуче призводить до порівняння та виявлення відмінностей 
між культурами, зумовлює зміни у культурному середовищі та соціально-
му самовизначенні. 

Міграція в контексті національної ідентичності
Поняття «нація» визначимо як соціальну спільноту, сформовану на ду-

ховно-психологічній, історико-культурній, територіально-господарській 
єдності. Зовнішні характеристики спільноти (географія, господарство, іс-
торія) не розкривають повною мірою внутрішній, екзистенційний зміст 
буття нації. Це тільки об’єктивні сторони життя нації. Важливими аспек-
тами національної ідентичності є ціннісні погляди, міжлюдські відносини, 
вияв національної самосвідомості, традиції. Кожна людина є національною 
у першу чергу тому, що усвідомлює свою приналежність, тобто ідентифікує 
себе з національним цілим. Суб’єктивні сторони виступають як сили, що 
об’єднують національний організм у цілісність, яка формує почуття іден-
тичності. Відповідно, національну ідентичність можна окреслити як визна-
ння народом самого себе, знання і повага історії, національної культури, 
території, усвідомлення народом своїх особливих рис, розуміння членами 
національної групи своїх інтересів, прагнень, цілей, ідеалів, потреб і т. д.

Виокремимо наступні форми національної ідентичності6:
1. Нормальна ідентичність – образ свого народу сприймається як по-

зитивний, з адекватним ставленням до культури, історії, природнього па-
тріотизму, з толерантною установкою на спілкування з іншими народами;

2. Етноцентрична ідентичність – некритична перевага якої-небудь 
національної групи і самоідентифікація індивіда з нею;

3. Етнодомінуюча ідентичність, що фіксує таке ставлення самосвідо-
мості і поведінки людини, коли не тільки національна ідентичність стає 
першочерговою з-поміж інших видів ідентичностей (громадянин, матір, 
батько), але й досягнення цілей, інтересів народу починає сприйматися 
як домінуюча цінність;

4. Етнічний фанатизм – ідентичність, у якій абсолютне домінування 
національних інтересів і цілей, часто ірраціонально сприйнятих, супро-
воджується готовністю йти за них на будь-які жертви і дії;

5. Етнічна індеферентність – байдужість людей до проблем націо-
нальності і міжетнічних стосунків, до цінностей свого та інших народів, 
люди вільні від норм і традицій, на їхню поведінку не впливає, ні їх власна 
національна приналежність, ні національність інших;

6. Етнонігілізм у формі космополітизму, що виступає запереченням 
національності та етнокультурних цінностей;

7. Амбівалентна, невиражена, а інколи “подвoєна” чи навіть “потроє-
на” ідентичність. Такий тип національної ідентичності достатньо поши-
рений у національно змішаному середовищі.
[6] Н. Кучера, Національна ідентичність: регіональні особливості формування, НПУ ім. 
М.П. Драгоманова, Київ 2012, с. 65. 
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Ідентичнiсть кожної нацiональної спiльноти можна репрезентувати 
насамперед як її колективну самосвiдомiсть, самовизначення, самови-
роблення власного образу i змicту caмосвідомості, а не як ззовнi скон-
струйований образ „нацiонального характеру”. Це означає, що поняття 

„національної iдентичностi” передбачає вияв колективного самоконстру-
ювання образу власної нацiональної спiльноти, характер якого багато в 
чому залежить вiд об’єктивних передумов i практики функцiонування 
цієї спiльноти (наприклад, сприятлива економiчна ситуацiя, політична 
нестабiльність, зовнiшнi загрози тощо).

У проблемі співвідношення глобального і регіонального, ключовою є 
загроза втрати національної ідентичності. Оскільки глобалізація є фак-
тично незворотнім процесом, то цей аспект проблеми стає все більш 
актуальним. Країни визначаються своєю національною ідентичністю, 
національними рисами, здобутками, і все це піднесено до цінностей іс-
торичної спадщини кожної нації. Подібні соціокультурні утворення існу-
ють тривалий час. Яскравим підтвердженням тому є наукові дослідження 
А. Тойнбі, що вирізнив в історичному процесі чималу кількість цивіліза-
цій як соціокультурних утворень. Доцільно погодитись із тезою дослід-
ника, що кожна окремо взята цивілізація має як схожі, так і відмінні риси 
у своєму існуванні.

В контексті явища національної ідентичності міграційні процеси поро-
джують чимало викликів, пов’язаних насамперед з інтеграцією мігрантів 
у суспільство, відносинами між місцевою та емігрантською спільнотами, 
між країною, яку вони залишили, та країною, до якої прибули. Міграція 
та перспективи її розвитку впливає на настрої автохтонного населення. 
Наявне насторожене ставлення багатьох корінних громадян до „чужин-
ців”. Інколи воно переростає у нетерпимість, проявляючись як у побуті, 
так і на суспільному рівні. Безпосереднім наслідком зростання кількості 
людей, вороже налаштованих до іммігрантів, можна вважати поширення 
у деяких країнах ксенофобського популізму, посилення позицій право-
радикальних політичних сил, які взяли на озброєння постулати агресив-
ного етнізму (етнонаціоналізму), наприклад в Австрії, Бельгії, Голландії 
Росії, Франції та ін. Реакцією влади на „нове національне питання” стало 
прийняття більш жорсткого законодавства, що регулює імміграційні по-
токи. Його сенс полягає в тому, щоб закрити будь-які прогалини, які б 
дозволяли потенційним іммігрантам долати правові бар’єри і заборони. 
Поки, однак, найбільш очевидним результатом такого законодавства ста-
ло різке зростання питомої ваги нелегальних мігрантів, тоді як депорта-
ція пов’язана зі значними труднощами і витратами.

Посилення глобальних і регіональних міграційних потоків частко-
во підриває існування держави-нації, розмиває її кордони, національну 
ідентичність. Держави фактично втратили свою головну роль у контр-
олі за міграцією, що сьогодні здебільшого здійснюється на міжурядово-
му і міждержавному рівнях. Сучасні мігранти переміщуються по світу, в 
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якому міжнародне право почало впливати на внутрішнє законодавство, 
а міжнародні установи відстежують міграційні процеси та втручаються 
в них. Наскільки інфраструктури та засоби управління стають міжрегі-
ональними й трансконтинентальними, настільки вони впливатимуть на 
глобалізацію самих міграцій та формуватимуть її.

Бурхливі демографічні процеси стануть важливим чинником відтво-
рення та кількісного зростання передовсім мусульманської спільноти. 
Так, завдяки високому рівню народжуваності та напливу емігрантів із 
Північної Африки, Близького Сходу та Південної Азії мусульманське на-
селення Європи за останні 30 років зросло втричі. Якщо така тенденція 
збережеться, то до 2020 року мусульмани складатимуть 10 % населення 
країн Євросоюзу. Варто відкинути ілюзорні сподівання на те, що Захід во-
лодіє можливостями й ресурсами перетворити мусульманські діаспори 
(або ісламські держави) „за власним образом і подобою”. Сьогодні Європа 
неспроможна нав’язати свої стандарти і цінності ісламському світові. На-
томість мусульмани в європейських державах все більше “замикаються” в 
межах власного культурного, конфесійного, мовного середовища і нама-
гаються створити щось на кшталт „паралельного суспільства”, адаптуючи 

„європейське довкілля” під звичний для себе спосіб життя. Для осілих в 
Європі мусульман питання не в тому, що обрати – традиційно-ісламський 
чи західний спосіб життя, а в тому, як успішно функціонувати ісламу на 
Заході7. Відповідно, в західноєвропейських країнах проживає багато неа-
симільованих мусульман-іммігрантів. На тлі демографічної кризи масова 
імміграція в Європу людей різних вірувань і культур, на думку американ-
ського політика і вченого П. Б’юкенена8, розмиває та підриває культурну 
цілісність європейської цивілізації, загрожує її існуванню.

Проте такі тенденції не розкривають значної різниці у культурному 
досвіді та соціальних зв’язках у групах мігрантів. Британські дослідники 
С. Кастлес та М. Міллер проводять розрізнення між утворенням етніч-
них меншин та етнічними громадами. У першому випадку етнічні групи 
не тільки відокремлені на ринку праці та зосереджені у гетто за місцем 
проживання, а й зазнають дискримінації від значного соціального, куль-
турного та політичного відчуження. Це спонукає їх до існування у маргі-
нальних групах осторонь від захищеного законом місцевого суспільства, 
яке відмовляє емігрантським громадам у повному або навіть частковому 
громадянстві та не дозволяє посісти гідне й повноправне місце у полі-
культурній країні. Етнічні громади, навпаки, існують там, де „іммігрантів 
та їхніх нащадків розглядають як складову полікультурного суспільства, 
яке бажає змінити свою культурну ідентичність”9. Згідно з твердженням 

[7] М. Олбрайт, Религия и мировая политика, Альпина Бизнес Букс, Москва 2007,  332 с.
[8] П. Дж. Бьюкенен, Смерть Запада, Издательство АСТ, Москва 2003, c. 313. 
[9] S. Castles, M. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the 
Modern World, London -Macmillan, 1993, p. 195.
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авторів, у жодній країні не існує таких груп, які б повністю належали до 
цієї категорії або до таких ідеальних типів, які містять досвід різних ет-
нічних груп у тій самій країні. Але майже всі країни перебувають десь між 
цими полюсами. Наприклад, Австралія, на думку авторів, надає перевагу 
етнічним громадам, тоді як Німеччина радше підтримує модель етнічних 
меншин.

У контексті нових форм глобальної міграції та глобалізації культури 
змінюється значення понять громадянства і національної ідентичності. 
Так, на думку С. Кастлеса та М. Міллера, з полікультурного контексту слі-
дує і відповідна державна політика: імміграційна політика, політика на-
туралізації та політика освіти і культури. На підставі цього дослідники 
наводять чотири види моделей/стратегій: „ілюзійна”, „ексклюзіонарна” 
(заборонна), „республікансько-імперська” та „полікультурна”10.

Ілюзійне ставлення до іммігрантів пов’язане не стільки з видом гро-
мадянства, скільки з навмисним ігноруванням інтересів та потреб іммі-
грантських громад (для прикладу в Японії та Італії, де проживає значний 
відсоток нелегальних мігрантів). 

Екслюзіонарна модель є суто націоналістичною; згідно з нею підстава-
ми для надання громадянства є родинний, етнічний та мовний статуси. 
Так, до Швейцарії, Німеччини та Бельгії, де така модель переважає, мі-
гранти прибували головним чином на підставі добре налаштованих про-
грам щодо запрошення робітників. Легальність перебування іммігрантів 
визнається, але їхній статус є нижчим порівняно зі статусом громадян 
країни-реципієнта. Можливості натуралізації та отримання громадян-
ства дуже обмежені; офіційні та неофіційні культурні контакти між ім-
мігрантами та місцевими громадами є нерівноправними та відчуженими.

Різноманітнішою є республікансько-імперська модель, яка містить набір 
складних та недосконалих моделей надання громадянства і пов’язує ста-
тус громадянина з місцем проживання (радше, ніж із расовою ознакою). 
Перехід зі статусу іммігрантів у статус громадянина легший, ніж за екс-
клюзіонарною моделлю. Це особливо стосується наступного покоління мі-
грантів, котре народилося вже у країні-реципієнті, та громадян з колишніх 
колоніальних країн, що прибувають до метрополії, хоча й усе ще непевних, 
але більш сприятливих умовах, ніж у тимчасових робітників. Політика, 
основу якої становить національна ідентичність, є не такою відчуженою й 
обов’язково визнає взаємодію метрополії та колоній у соціальних та куль-
турних сферах, але залишається дещо, в чому метрополія переважає. Цей 
приклад стосується Англії, Франції і частково Нідерландів.

Нарешті, у полікультурній моделі громадянства імміграція, зазви-
чай, має стабільний характер, а набуття громадянства є забезпеченим. 
В ідеальній формі передбачається громадянський націоналізм, за якого 

[10] Д. Гелд, Е. Макгрю, Д. Голдблатт, Дж. Перратон, Глобальні трансформації. Політика, 
економіка, культура, пер. з англ. Ю. Павленка, Фенікс, Київ 2003, с. 372-373. 
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існують різноманітні ідентичності, зокрема пов’язані з некорінним по-
ходженням, а раніше сформовані іммігрантські моделі зазнають впливу 
від нових хвиль імміграції. Це, звичайно, ідеалізована модель. Найбільше 
наближаються до такої стратегії надання громадянства, на думку дослід-
ників, Канада, Австралія та Швеція.

Висновки
Серед засобів протидії негативним наслідкам помітне місце посідає 

концепція мультикультуралізму. На відміну від асиміляційної концепції, 
в ній акцентується увага на можливості і навіть корисності паралельного 
співіснування етнічних спільнот, громад, що представляють різні куль-
тури. При цьому мається на увазі передусім нові національні меншини, 
що з’явилися внаслідок сучасної міграційної хвилі. Відповідно і форму-
ються завдання перед суспільними інститутами, яким належить займа-
тися цим питанням: максимально полегшити можливість співіснування 
культур шляхом створення сприятливих матеріальних і правових умов. 
Проте, практичне втілення такої стратегії виявило низку притаманних їй 
серйозних недоліків. Найсуттєвішим із них слід вважати явну недооцінку 
небезпеки прогресуючої „капсулізації”, замикання на собі новоутворених 
етнічних громад. Наслідком цього може стати виникнення свого роду 
гетто, що містить у собі небезпеку перетворення суспільного організму у 
сукупність „несполучних посудин”. Між тим, як свідчить досвід, подібні 
утворення володіють значним дестабілізуючим потенціалом.

Прийнятним з точки зору перспективи було б поєднання мультикуль-
туралізму із асиміляцією, тобто доповнення мультикультурної орієнта-
ції на сусідство і співіснування різних етносів із, відповідно, сприянням 
і заохоченням до взаємодії і взаємозбагачення (частковою асиміляцією). 
Такий підхід, у свою чергу, передбачає не тільки врахування інтересів і 
прав нових національних меншин, а й рівність різних етнічних груп з ав-
тохтонним населенням у всіх сферах життя і необмежене право на куль-
турний і конфесійний вибір.
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Марія Альчук1 

БОГДАН КІСТЯКІВСЬКИЙ: ДО ПИТАННЯ 
ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВА І ДЕРЖАВИ

 другій половині ХІХ століття потреба легітимності правової 
держави розкривалася у філософсько-правових досліджен-
нях. Зокрема, В. Гессен, Б. Кістяківський, М. Ковалевський, С. 

Котляревський, П. Новгородцев, Б.Чичерін досліджували принципи, осо-
бливості, головні риси, ідеали та шляхи формування правової держави. 
Свої погляди на сутність держави Б. Кістяківський протиставляв твер-
дженням про державу Т. Гобса, Ф. Ніцше, Л. Толстого. Він наголошував, 
що для них основним було уявлення про державу, як про безжального, 
холоднокровного деспота. Насилля, жорстокість, як прояв хижака в лю-
дині, вони висвітлювали у вигляді держави-хижака. На його думку, таке 
втілення і проповідь боротьби до повного знищення держави є проявом 
негативного ставлення і до людей.

Б. Кістяківський виділяв такі насильницькі риси держави: виконан-
ня смертних вироків, організація економічно-сильних і багатих, які 
експлуатують слабших і бідних; ведення несправедливих війн для під-
корення слабших і малих народностей; планомірне здійснення вбивств 
і насилля. Філософ ставив запитання: “Чи насправді держава створена 
та існує для того, щоб пригнічувати, мучити, експлуатувати окрему осо-
бу? Чи насправді перераховані риси державного життя є суттєвими і 
невід’ємними?”2. Він дав негативну відповідь на ці запитання. У державі 
живуть люди, а їхня діяльність взаємопов’язана і взаємодоповнюється. 
Люди створюють і захищають державу для задоволення своїх потреб. Іс-
торія становлення держави підтверджує, що неправдиві та насильницькі 
об’єднання не існували довго.

З історико-філософських позицій Б Кістяківський аналізував твер-
дження Платона, Арістотеля, Ґ. Геґеля про державу. Мета держави для 
Платона та Арістотеля полягає у досягненні справедливості та гармонії 
суспільних відносин. Для Ґ. Геґеля держава – це здійснення моральної ідеї, 
яка прирівнювалася до земного бога. “Держава – це хода Бога у світі; за її 
основу править влада розуму, яка здійснює себе у вигляді волі”3. Німецькі 
[1] проф. Марія Альчук, доктор філософських наук, професор кафедри теорії та історії 
культури, філософський факультет, Львівський національний університет ім. Івана 
Франка/ prof.  dr hab. Маriya Alchuk, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: al_chuk@bigmir.net 
[2] Б.А. Кистяковскій, Соціальныя науки и право. Очерки по методологіи соціальных 
наукь и общей теоріи права, Москва 1916, с. 553.
[3] Г. Гегель, Основи філософії права, або Природне право і державознавство, Київ 2000, 
с. 336.
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філософи І. Фіхте, Ґ. Геґель вважали державу правовою за самою її при-
родою. Вони розглядали державу не як емпіричний факт, а як сукупність 
принципів, які мають здійснитися у правовій державі. У своїх філософ-
ських системах вони аналізували ідеальний тип держави.

Б. Кістяківський розкривав поняття держави у двох значеннях – у сус-
пільному та юридичному. Так, у суспільному сенсі до держави належить 
лише певна сукупність індивідів. “Держава як такого роду сукупність 
утворює лише колективне поняття, яке, однак, має реальну єдність або 
складає колективну сутність, внаслідок чого вона може у цьому відно-
шенні позначатись просто як суспільство”4. В юридичному сенсі, держава 
є ідеальною особистістю, яка має своє існування поза і над окремими ін-
дивідами. Також вона характеризується власними інтересами, завдання-
ми, обов’язками, волею і владою. Окремі громадяни утворюють у цьому 
випадку лише субстрат держави, а не її частини. І навпаки, аби мислити 
державну особистість у повному здійсненні її єдиної влади і виконанні 
її функцій, необхідно абстрагуватися від множини громадян із їхніми 
приватними інтересами. Якщо ж окремі індивіди реально ставляться до 
суспільства як частини до цілого, то через таке ставлення може вичерпу-
ватися і його поняттєвий характер. Б. Кістякіський підкреслював, що із 
юридичним поняттям держави у цьому відношенні все – інакше. Зокрема 

“окремі особи реально утворюють тільки субстрат державної особи, а вона 
ж за своїми поняттєвими ознаками означає всеохоплююче, абстраговане, 
ідеальне підсумування усіх правових властивостей індивідуальної право-
вої особистості”5. Отже, держава – не просте емпіричне поєднання всіх 
осіб, а – підсумок їх всіх і реально, і поняттєво, охоплюючи всі їхні ознаки  
в одному понятті. Б. Кістяківський слушно зауважував, що держава роз-
глядається у поняттєвому та емпіричному значеннях. Так у поняттєво-
ідеальному значенні нею охоплюються правові чи етичні норми окремої 
свідомості; у емпіричній реальності – лише чинні норми. Він зазначав, що 
лише Ґ. Геґелю вдалося зберегти рівновагу між цими двома поняттями у 
визначенні держави. Ґ. Геґель дав найправильніше визначення держави, в 
якому поєднуються суспільна і етично-правова сторони. Отже, “держава 
як дійсність субстанційної волі, якою вона наділена в піднесеній до своєї 
загальності особливій самосвідомості, державою, є в собі і для себе розум-
не. Ця субстанційна єдність виступає абсолютною непорушною самоціл-
лю, в якій свобода досягає свого найвищого права, і ця самоціль наділена 
найвищим правом відносно одиничних людей, чий найвищий обов’язок 
полягає в тому, щоб бути членами держави”6. Саме у гегелівському ро-

[4] T. Kistiakowski, Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Studie, Berlin 1899, 
s. 160. 
[5] Ibidem, c. 161. 
[6] Г. Гегель. Основи філософії права, або Природне право і державознавство, Київ 2000, 
с. 212. 
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зумінні держава існує лише як виявлення і дійсність об’єктивного духу. 
Тобто, тут цілком співпадають етично-правова та суспільна сторони по-
няття держави. Однак, державу розуміють як здійснення і безпосереднє 
буття етичної ідеї та об’єктивної волі, або інакше кажучи, як втілення усіх 
правових і етичних норм. Така дефініція держави з позиції методологіч-
ного монізму визначається одним поняттям. 

На переконання Б. Кістяківського, правова держава – це цілком по-
слідовна розвинута конституційна держава. Тобто, на рівні ідеального 
типу можна прирівняти конституційну державу до правової7. Він виділяв 
основні принципи, на яких будується будь-яка правова держава, вказую-
чи на важливий принцип правової держави – обмеженість державної вла-
ди. Б. Кістяківський виокремлював характерні особливості перетворення 
конституційної держави на правову:

–  органи влади та їхня діяльність підпорядковані праву;
–  судовий устрій ґрунтуватиметься на правових принципах;
–  встановлення конституційної організації держави;
–  створення народного представництва;
–  законодавство підпорядковується правовим нормам;
–  урядова діяльність строго підпорядковується правовим нормам8.
Урядова діяльність має бути не лише виконавчою, а й активною і творчою.
Філософ права визначав теоретичну істину, що у правовій державі є 

цілевідповідною мета, яка встановлена правом. Цілі та інтереси держави 
визначаються правовим порядком. Інтереси та мета урядової влади ма-
ють збігатися з інтересами правової держави. Коли виникають сумніви, 
то для їхнього викорінення і для строгого узгодження всіх актів адміні-
страції влади із діючим правом має проводитися судова перевірка цих 
актів. Б. Кістяківський слушно зауважував, що така перевірка прово-
диться за скаргою будь-якої зацікавленої особи, тому відміняються акти, 
які не відповідають нормам об’єктивного права, або ж відновлюють по-
рушене суб’єктивне право. Наводиться приклад, що в Англії, яка здав-
на є країною місцевого самоврядування, судові перевірки правомірності 
адміністративних актів виконують загальні суди (загальна юстиція)9. У 
тих країнах, в яких більшість адміністративних органів підпорядковано 
урядовим посадовим особам, а тому з давніх часів панує бюрократична 
адміністративна система, судова перевірка має проводитися особливими 
адміністративними судами. Така ж система розроблена у Франції. На його 
погляд, у майбутньому така система досягне найбільшого розвитку, адмі-
ністративна юстиція стане могутньою зброєю для надання чисто право-
вого характеру всій урядовій діяльності.

[7] Б.А. Кистяковский, Соціальныя науки и право. Очерки по методологіи соціальных 
наукь и общей теоріи права, Изд-е М. и С. Сабашниковыхь, Москва 1916, с. 559. 
[8] Ibidem, с. 597-598. 
[9]  Ibidem, с. 600. 
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Б. Кістяківський підкреслював, що цілевідповідність у правовій дер-
жаві поєднується із завданнями, які встановленні законом. Такі ідеї спів-
відношення між правом і державою, які він обґрунтовував, не всі під-
тримують. З одного боку вважають, що є межа, через яку право не може 
переходити у державі; з іншого – перетворення конституційної держави 
у правову. Таке бачення своїми витоками сягає у визначення держави як 
організованої сили. Саме від Ф.Ласаля, з його визначення конституції, яка 
виражає співвідношення реальних сил, держава розуміється як організо-
вана сила. Філософ переконаний, що саме з такої позиції розвиваються 
два напрями – теорія сили і теорія насилля.

Високу оцінку праці “Влада і право” С. Котляревського, в якій тала-
новито розкривається теорія сили, дав Б. Кістяківський. Так, С. Котля-
ревський10  проаналізував самостійність влади стосовно права та її зна-
чимість як рівноцінної праву, що рокривається всією історією держави. 
Автор досліджував природу державної влади як психічне явище і як 
особливу самобутню силу. Воля до влади є особлива психологічна реаль-
ність11. Для С. Котляревського характерне плюралістичне розуміння вла-
ди. У його аргументаціях немає принципових теоретичних доказів того, 
що влада може проникнутись правом і стати цілком правовим явищем. 
Також його критика “юридичного фетишизму”, “юридичного фанатизму”, 

“юридичного утопізму” справедлива, бо спрямована проти крайнощів 
юридичної догматики. Для наукового розуміння правової держави ця 
критика нічого не дає. Б. Кістяківський не погоджувався з автором статті, 
тому підсумував, що для правової держави влада не є самобутньою силою, 
яка не може діяти у невідповідності з правом, або ж поза сферою права. 
Прихильники теорії сили дотримуються консервативних поглядів, навіть 
щиро захищаючи конституційні засади.

Також розглядалася теорія насилля, представники якої належать до 
різних революційних течій і виражають потребу виправдання силової 
боротьби. Вони вважають, що застосування насилля проти сили не слід 
виправдовувати, адже вони рівноцінні з етичного погляду12.  Найбільші 
революційні рухи – соціалістичні. Виокремлюються парламентські со-
ціалісти, які намагаються оправдовувати революційні методи боротьби. 
Соціалісти-синдикалісти доказують самостійність насилля і захищають 
революційні методи. Б. Кістяківський аналізував книгу Ж. Сореля “Роз-
мисли про насилля”, в якій прославляються насильницькі методи у ви-

[10] Котляревський Сергій Андрійович (1873–1939) – російський історик, доктор дер-
жавного права (1909), політичний діяч. 
[11] С. Котляревский, Власть и право. Проблема правового государства, Москва 1915, 
с. 15-27. 
[12] Б.А. Кистяковский, Соціальныя науки и право. Очерки по методологіи соціальных 
наукь и общей теоріи права, Москва 1916, с. 559. 
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рішенні політичних і соціальних проблем. Ж. Сорель13 підкреслював, що 
буржуазія використовувала силу із початку нової історії, а пролетаріат 
використовує проти неї і держави насилля. Насилля потрібно протистав-
ляти силі, тим більше, що воно пробуджує кращі сторони людини, про-
буджується героїзм і самопожертва. Стан, який виражається висловом Т. 
Гоббса “війна всіх проти всіх” знищується державою тимчасово. Принци-
пово війна буде знищена лише тоді, коли всі елементи державної влади 
цілковито стануть правовими, а держава буде цілком правовою силою.

Б. Кістяківський критикував теорії сили і насилля, які використову-
ються їх прихильниками та вказував на те, що тогочасна держава ще не 
стала цілком правовою. Про це свідчить низький рівень правосвідомості 
населення. Також ідеї правової держави не отримали широкого розголосу 
і не мали авторитетності. Поступове перетворення конституційної влади 
у правову знищить ті підвалини, на яких виникають теорії сили та насил-
ля. У правовій розвинутій державі мають переплітатися право і держава, 
взаємодоповнюючи і зумовлюючи одне одного. Вони міцно між собою 
пов’язані. Подібне розуміння єдності права і держави підтримували те-
оретики права, а саме: голандський вчений Г. Краббе, німецькі правники 

– Г. Кельзен, Г. Радбрух. Останній зазначав, що право і держава – одне і теж, 
вони лише різні модуси однієї субстанції, лише різні способи розгляду 
однієї даності14. Б. Кістяківський наголошував, що у вченні про державу 
є досить цікавим шлях, який досліджує також і результат, до якого при-
йшли теоретики. Він проводить аналогію між стадіями розвитку вчення 
про державу і право із вченням природознавців про матерію і силу. При-
рододослідники розглядали матерію і силу як окремі явища; потім вони 
розглядали силу як прояв матерії, а матерію як носія сили. Пізніше силу 
замінили на енергію і розглядають матерію та енергію як дві сторони од-
ного і того ж явища. Такий самий розвиток характерний і для вчення про 
державу і право. Теоретики розглядали державу і право як два різні яви-
ща, потім вони дослідили, що право не може існувати без держави, бо 
держава – носій права. На початку XX століття вчені визнали, що держава 
і право – це дві сторони одного і того ж складного явища15. Право має бути 
основою держави, і лише тоді можемо говорити про правову державу.

Б. Кістяківський переконаний, що потрібно шукати консенсус у ви-
рішенні проблеми про співвідношення права і держави. Праву він від-
водить найважливішу роль у суспільстві серед інших  формальних куль-
турних цінностей. Правова ідея, або ідея належного, поступово отримує 
перевагу над існуючим фактично. За цією теорією буржуазна конститу-

[13] Жорж Сорель (1847–1922) – французький філософ, марксист, теоретик революцій-
ного синдикалізму.
[14]  Г. Радбрухь, Введеніе вь науку права, „Труд”, Москва 1915, с. 131.
[15] Б.А. Кистяковский, Соціальныя науки и право. Очерки по методологіи соціальных 
наукь и общей теоріи права, Москва 1916, с. 612.
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ційна держава є творінням права. Вона поступово переймається правом 
і перетворюється на чисто правове явище, тобто правову державу. Щодо 
історії правової держави, то вперше ідея підпорядкування держави пра-
ву та її обгрунтування виникає у німецькій філософсько-правовій думці 
середини ХІХ ст. Він вважає, що найбільш чітко розкрив цю ідею І. Кант.

У правовій державі справедливим є лише те, що відповідає меті, яка 
супроводжується правом. Завдяки праву держава поступово еволюціонує 
та облагороджується. Б. Кістяківський правову державу відносить  до ви-
щої форми буття на певному історичному етапі. Для нього така держа-
ва не завершальна в історії. На його погляд, саме соціалістична держава 
можлива як більш вища форма суспільного розвитку.

Держава, – як підкреслював філософ,– „правова організація народу”, 
яка володіє самостійною владою. Б. Кістяківський не називає державу 
буржуазною. Головні ознаки держави – «верховенство права» і «народ-
ність». У такій державі найбільшу роль виконує народ, для якого харак-
терні правосвідомість і почуття відповідальності. За участю народу ство-
рюються органи влади і підтримується правопорядок. 

Зазначимо, якщо абсолютно-монархічна держава двояка, то правова 
держава створює єдність між народом і державною владою. У правовій 
державі розкривається класична ідея солідаризму. За допомогою держави  
здійснюється те, що потрібне, дороге і цінне всім людям. Така держава 

– це всеосяжна форма організованої солідарності між людьми. Ціль і за-
вдання її –  досягнення загального блага і справедливості.

Відмітимо, що гармонія, як наголошували античні філософи, обла-
городжує і  возвеличує. Влада обмежується правом, тому за особою ви-
знаються повні права та їх застосування у тій сфері, в яку влада не вмі-
шується. У відповідності з ідеєю справедливості кожній людині має бути 
гарантовано право на „гідне людське існування”. Саме в цьому полягає 
ідеальна природа держави. Хоча класова боротьба вносить елементи 
роз’єднання, але це лише сфера соціальна, а не правова. Діяльність полі-
тичних партій, які перешкоджають єдності уряду і народу, підлягає осуду. 
Право має бути незалежним від політики. Також воно – автономне, само-
бутнє і самоцінне та нейтральне по відношенню до партій.  Право, ма-
ючи самостійне значення в суспільстві, вивищується над партіями і має 
панувати у суспільному житті. Отже, завдання інтелігенції, а, особливо, 
юристів –  прокладати шлях до верховенства права.

Поняття “правова держава” вже містить певний зв’язок між державою 
і правом. Б. Кістяківський задавався питанням про відношення між дер-
жавою і правом, яке здається зовсім простим, а насправді, це досить за-
плутане і неясне питання в науці про державу. Позаяк, нечіткість цього 
питання і суперечливі відповіді пояснюються тим, що деякі науковці шу-
кають вирішення не в теоретичному визнанні відношень між державою і 
правом, а намагаються встановити їх, знайти спільність для різних стадій 
розвитку права та для різних типів держави. Такі поєднання чи узагаль-
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нення неможливі, тому що у різних типах держави було різне відношен-
ня до права. Попередні типи держав, які історично належать минулому, 
складно аналізувати щодо правової держави як вищого типу державного 
існування, а таке відношення є cуттєвим. Б.Кістяківський підкреслював, 
що для теоретичного вирішення цього питання потрібно визначити те 
відношення між державою і правом, яке характерне для правової (кон-
ституційної) держави того періоду.

Історично держава і право виникли незалежно та існували відокрем-
лено. Б. Кістяківський зазначав, що поступово держава стала охоронцем, 
а пізніше і творцем права, розвинулася її законодавча і правотворча ді-
яльність. У своїй діяльності держава все більш використовувала пра-
во. За своєю природою держава потребувала опертя на право. З іншого 
боку, праву характерні властивості, які зобов’язують тих, хто викорис-
товує його. Отже, право все більше розширює панування над державою, 
зобов’язуючи виконувати правові приписи. “Право перебудовує держа-
ву і перетворює її у правове явище чи творіння права”16, хоча творінням 
права можна визнати лише правову державу. Він виділяв доправові типи 
держави: абсолютну монархію, феодальну, общинно-патримоніальну, 
теократичну, античну, які організовували свою діяльність, в більшості 
випадків, не на праві. Вчений підкреслював, що державні устрої ство-
рювалися, визначалися в нормах права та відображалися у конституці-
ях держав. Отже, за своєю природою правова держава поступово свої 
відносини перетворює на правові та стає суто правовим явищем. Також 
поступово мають витіснятися насильницькі дії у вирішенні конфліктних 
ситуацій при встановленні влади чи територіальних меж. Б Кістяківський 
наводить приклади: добровільної відмови Англії (1863) від Іонійських 
островів на користь Греції, визнання незалежності Норвегії (1905) лише 
договірним мирним шляхом. Отже, державні та міжнародні конфлікти 
мають вирішуватися лише правовими шляхами на засадах правових норм 
конституційного і міжнародного права та мирних договорів. Збільшення, 
розширення та панування права приведе до зникнення неправових дій, 
революцій, війн. Щоб право регулювало діяльність і внутрішнє життя 
держави, потрібне законодавство і народне представництво. У правовій 
державі всі сфери діяльності мають підпорядковуватися нормам права. 

У дослідженнях Б. Кістяківського наука про право вивчає державу як 
суто правове явище. Це є предметним завданням спеціальної науки про 
право – науки державного права. Інші галузі державних явищ (економіч-
ні і соціальні) надаються іншим наукам – політичній економії, соціології 
та соціальному вченню про державу. Щодо кола тих питань, вивченням 
яких займається наука державного права, то воно, на думку Б. Кістяків-
ського, окреслене самою назвою цієї науки. Сюди також входить дослі-
дження державно-правового ладу і державно-правових установ.

[16] Ibidem, с. 595. 
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Б. Кістяківський зауважував, що вивченням предмета державного 
права і визначаються завдання даної науки. З одного боку, наука держав-
ного права вивчає державу як сукупність установ, які визначають дер-
жавний лад і складові органи державної влади,  а з іншого – в силу того, 
що ці установи створюються і функціонують на основі правових норм, 

“наука державного права вивчає державу як правове явище або як витвір 
права”17. Отже, наука державного права вивчає державу саме так, як вона 
створюється і керується правом. Водночас, правознавець застерігав щодо 
перебільшення ролі права при державотворенні. Так, визнавши державу 
утворенням права, ми не повинні повторити помилку Р.Штаммлера і ви-
тлумачити це визначення у тому сенсі, що право створює й соціально-
економічну основу держави. Свої погляди Р. Штаммлер розкрив у праці 

“Господарство і право з точки зору матеріалістичного розуміння історії”, 
в якій переоцінює значення права для соціального життя. Право завжди 
надано кожній конкретній державі, тому досить часто навіть втручається 
й у правову організацію держави. Отже, досліджуючи ізольовану сферу 
правових норм, які визначають організацію держави, ми  можемо уявити 
державу лише творінням права.

Б. Кістяківський був упевнений у тому, що його не можуть звинувачу-
вати в однобічності та вузькості у розкриті питання взаємозв’язку дер-
жави і права. Він виокремлював дві сторони дослідження – філософсько-
правову та юридичну. Так, з юридичного підходу, безсумніву, держава 
пов’язана своїм правом. “Держава зв’язана своїм правом і самозобов’язує 
себе”18. З філософсько-правового підходу – держава не лише зв’язана ді-
ючим правом, а й не може змінювати його самовільно. Зокрема, держава 
зв’язана своїм устроєм і не може змінювати його у будь-якому напрям-
ку. Також держава не може порушувати невід’ємних і недоторканих прав 
особи. Відтак, вивчення держави і права було б однобічним лише в тому 
випадку, якби ми, вивчаючи одну сторону державно-правових явищ,  
стверджували б, що  вивчаємо державу загалом. Навпаки, коли ми прямо 
вказуємо на те, що за межами тих сторін державних явищ, які ми вивчає-
мо в державному праві, є ще інші сторони, які потрібно вивчати як пред-
мет інших наук. Наприклад, політичної економіки, соціології, соціально-
го вчення про державу, та вказуємо на багатоманітність, різносторонність 
дослідження. Під зв’язаністю держави правом розуміють зв’язаність не 
лише позитивним правом, яке встановлює сама держава своєю законо-
давчою діяльністю.Також потрібно брати до уваги і право, яке живе лише 
у свідомості народу та не виражене у нормах фактичного (позитивного) 
права. 

[17] Б.А. Кистяковский, Государственное право (общее и русское):[лекции Б. А. Кистя-
ковкого, читанные в Московском коммерческом институте в 1908/1909 акдемическом 
году], Санкт-Петербург 1999, с. 439.
[18]  Ibidem, с. 449. 
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Б. Кістяківський ідентифікував право з державою з позиції обмеження 
або подолання державою своїх примусових функцій. Отже, він писав про 
єдине явище “держава – право” як втілення надісторичної, етичної та ло-
гічно-нормативної ідеї права. Зазначимо, що поняття держави, яке цілком 
охоплюється правом, формулювалося ним як певний ідеальний тип. На його 
думку, в рамках ідеальної ситуації держава покликана обстоювати солідарні 
інтереси людей, а її метою є спільне благо. У цьому контексті він акцентував 
увагу на державу не як емпіричний факт, а як про ідею. Це зумовило під-
тримку вченим твердження Г. Гегеля, що держава є дійсністю моральної ідеї.

С. Максимов зазначає, що в працях українського філософа права Б. 
Кістяківського теорія правової держави набула суттєвого розвитку і ме-
тодологічного обґрунтування. “Для нього правова держава, з одного боку, 

– це ідеальна модель, а з іншого – реальна історична форма державнос-
ті, найвища з практично існуючих, в якій поступово знаходить свій вияв 
цей ідеал”19. Така теорія виникає тоді, коли держава, використовуючи 
право як інструмент свого впорядкування, сама підпорядковується йому. 
Отже, незважаючи на те, що між правовою державою як ідеєю та емпі-
рично конституйованою державою, за Б. Кістяківським, не існує цілкови-
тої відповідності, все ж таки ідея права править останньому за орієнтир. 
Правова держава є вищою формою державного буття, тією організацією, 
що відповідає культурній спільноті і культурній людині. З цього погляду 
вона є культурним благом.

Б. Кістяківський виокремлював три основні ознаки правової держави: 
дотримання прав людини, підзаконність державної влади, яка випливає 
з дотримання прав людини, та наявності народного представництва. Про 
організацію і здійснення єдиного народного представництва в культур-
ному, політичному та соціальному розвитку  досліджено у статях20. Він 

– один із визначних теоретиків правової держави, прихильник компро-
місної єдності групових інтересів суб’єктів державного правотворення, 
обстоював принцип народного суверенітету, але застерігав від необмеже-
ного народовладдя. 

На думку Б.Кістяківського, історичний процес демонструє поступове 
злиття держави і права. З історичного погляду держава та право вини-
кли незалежно. Далі держава підпорядкувала собі функцію правотворен-
ня, перетворившись на єдине джерело формування права. Однак з часом 
право із слухняного виконавця волі державної влади перетворилося на 
силу, що забезпечила обмеження державної влади: Держава та право – це 
дві сторони одного й того ж складного явища, зокрема право є не лише 
началом, а й завершенням (фіналом) творення держави. 

[19] Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань (ред.), Правосвідомість і правова куль-
тура як базові чинники державотворчого процесу в Україні, Харків, с. 272. 
[20] Б. Кистяковскій, Какь осуществить единое народное представительство, „Русская 
мысль”, Москва 1907, ч. 1, № 3, с. 113-134. 



228

Друга половина ХІХ століття є вкрай важливим періодом розвитку фі-
лософсько-правової думки на теренах України, яка перебувала у складі 
різних імперій. Він характеризується піднесенням ролі держави, надан-
ням їй провідного значення у формуванні політичної ідеології, посилен-
ням діяльності, поглибленням її впливу на освіту і культуру, і, як наслідок, 
приверненням уваги правознавців до розробки теоретико-методологіч-
них засад  філософії права. В. Андрущенко зазначає, що “поширенню лі-
беральних ідей та ідей верховенства права в першій чверті ХХ ст. сприяли 
такі вчені, як В. Вернадський, М. Туган-Барановський,      А. Кримський, Б. 
Кістяківський та інші, намагаючись надати відновленій Українській дер-
жаві правових засад, цивілізованості й демократизму”21. 

Важливо дослідити становлення правового громадянського суспіль-
ства та правової держави, в яких людина виступає метою, а не засобом. З 
давніх часів існувала потреба у легітимації права, влади, держави. Важли-
вою тенденцією нашого сьогодення є прагнення політичних і владних сил 
реалізувати конституційну норму формування в Україні правової держа-
ви та наповнити суспільно-владні відносини новим цивілізаційним зміс-
том. У статті 1 Конституції України визначено, що “Україна є суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, правова держава”22. Закономірність 
цього прагнення випливає із трансформаційного стану українського сус-
пільства. Та чи відповідає таке визначення державно-правовим реаліям 
сьогодення? Зрозуміло, що це – суспільний ідеал, прагнення якого за-
кладено у людській природі. Філософи права аналізують співвідношення 
ідеалу і дійсності та розкриття його у правовій свідомості, правовій прак-
тиці. Зокрема С. Максимов зазначає, що важливою проблемою правово-
го ідеалу для сучасної України є формування досконалого правопорядку, 

“який би слугував підґрунтям для реформування суспільства в напрямку 
досягнення його максимально можливої за даних умов досконалості”23. 
Отже, практика демократичних трансформацій має спиратися на таку 
теоретико-методологічну основу, важливою складовою якої є концепція 
легітимної правової держави. Пролеми легітимності, легітимації розгля-
дались на семінарі “Легітимність і Демократія”, який проводила редак-
ція журналу “Філософська думка”. Матеріали теоретичних і практичних 
осмислень проблем та їх обґрунтування висвітлені в опублікованих стат-
тях журналу. А. Лой акцентує увагу на легітимності як процесі “постійно-
го репродуктивного і водночас спонтанного формування морально-пра-

[21] В.П. Андрущенко, Організоване суспільство. Проблема організації тп суспільної са-
моорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід 
соціально-філософського аналізу, Київ 2005, с. 398.
[22] Конституція (Основний Закон) України. Текст основного закону. Огляд і коментарі, 
Київ 1996, с. 7.
[23] Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань (ред.), Правосвідомість і правова куль-
тура як базові чинники державотворчого процесу в Україні, Харків, с. 247.
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вової цілості стосунків у суспільстві”24. Учасники семінару обоворювали 
та аналізували головні парадигмальні концепції та структуру легітимації, 
розрізнення легітимності і легальності та концепцію модерної легітимації 
Ю. Габермаса, легітимацію у філософському сенсі та делегітимацію, ви-
користання поняття легітимації у широкому та вузькому значеннях. Про-
блема легітимації розглядається  з теоретичних і практичних підходів. 

У підсумку слід зазначити, що сьогодні актуальним і важливим є до-
слідження філософсько-правових поглядів Богдана Кістяківського у 
контексті сучасних інтелектуальних дискусій,  у переосмисленні фено-
мену права, правової системи в історико-етнічній традиції українсько-
го народу. “Постать вченого є яскравим підтвердженням, що культурні 
та історичні надбання стають особливо потрібними в часи соціальних 
перетворень”25. Наукові здобутки філософсько-правового досвіду мину-
лих поколінь допомагають вирішити складні життєві проблеми, будувати 
українську правову державу.
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Марта Дьомочко1 

КОНФЛІКТ У ПІВДЕННОМУ СУДАНІ: 
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОТИСТОЯННЯ 

ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
івденний Судан, наймолодша країна на політичній карті світу, 
з шести років незалежності три знаходиться в стані громадян-
ського конфлікту, основні зіткнення та протиріччя якого від-

буваються між провладною силою президента країни Салви Киїра (нале-
жить до етносу Дінка) та опозиційним угрупованням на чолі з колишнім 
віце-президентом країни Ріеком Мачаром (належить до етносу Нуер).

Збройна ескалація конфлікту розпочалася 16 грудня 2013 року, коли 
президент Південного Судану Салва Киїр заявив про попередження вій-
ськового перевороту на чолі з невідомими у військовій формі, яких підо-
зрювали у зв’язках та співпраці з Ріеком Мачаром. Такій заяві президента 
передували військові зіткнення в столиці (м. Джуба), після яких четве-
ро військових командирів було заарештовано, проте Р. Мачару вдалося 
уникнути арешту. 17 грудня бої продовжилися та з  певними періодами 
відносної тиші тривають і до сьогодні.

Протягом всього часу мали місце кілька раундів переговорів, результа-
тами яких були кілька документів про перемир’я, підписаних за сприян-
ня США, ООН, ЄС, країн-сусідів, Африканського Союзу. Основна угода 
щодо врегулювання конфлікту була підписана 25 серпня 2015, відповідно 
до неї, в країні повинен був сформуватися перехідний уряд, а через 30 
місяців після цього проведені нові демократичні вибори. 

Мав місце ряд кроків, спрямованих на імплементацію угоди, зокрема, 
в квітні 2016 року Рієк Мачар повернувся до Джуби, де був призначений 
на свою колишню посаду віце-президента, а частина його соратників за-
йняли профільні посади в уряді країни. Проте через кілька місяців в кра-
їні знову розпочалися збройні протистояння: напередодні 9 липня 2016 
року в столиці спалахнули бої, за які офіційно жодна з воюючих фракцій 
не взяла на себе відповідальності. 

Разом з тим, після початку бойових дій Р. Мачар зник з столиці Пів-
денного Судану та переховувався, а його соратники обґрунтовували це 
спробою замаху на його життя. Попри прохання президента Південного 
Судану, лідер опозиції не повернуся до Джуби. Як наслідок, на пост ві-
це-президента був призначений Табанг Денг Гай, який теж належить до 
опозиційного крила. Це викликало нову хвилю звинувачень зі сторони 
опозиціонерів та ускладнило переговори.
[1] Марта Дьомочко, кандидат політичних наук, Global Ukraine INGO / dr Marta 
D’omochko, e-mail: marta.domochko@gmail.com 
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Конфлікт в Південному Судані зачіпає сусідні країни (особливо в кон-
тексті біженців, наприклад лише в сусідню Уганду з Південного Судану 
прибуло понад 70 тисяч осіб) та призводить до значних соціальних про-
блем: понад 1,9 млн. жителів країни є внутрішньо переміщеними особа-
ми, 1 млн. знаходиться на межі голоду, 7,5 млн. осіб мають ускладнений 
доступ до їжі та води. Більше того, конфлікт супроводжується загострен-
ням етнічних протиріч, чистками, використанням дітей в якості солдат, 
гендерним насильством тощо, а в лютому 2017 року було заявлено про 
голод в країні, критичну ситуацію з яким вдалося вирішити, та все ж за-
гроза його повторного виникнення залишається цілком реальною. 

Через приналежність лідерів воюючих фракцій до різних племінних 
груп у Південному Судані (Дінка та Нуер, які водночас є найбільшими 
етнічними групами країни, проте не єдиними) та спричинені цим етнічні 
протиріччя, конфлікт часто називають етнічним. Проте розуміння при-
чин та типу конфлікту має вирішальне значення для напрацювання кон-
кретних кроків, які сприятимуть його врегулюванню. 

Причини та типологія конфлікту в Південному Судані
Ще до точки збройної ескалації конфлікту, мали місце певні дії, які 

впливають на визначення типу конфлікту. Початковою точкою протисто-
яння було рішення президента країни здійснити зміни у керуючому скла-
ді: відправити у відставку частину уряду та віце-президента Рієка Мача-
ра у липні 2013 року, що викликало хвилю занепокоєння у міжнародної 
спільноти, оскільки таке рішення усувало від влади представників друго-
го за чисельністю етносу Нуер, залишаючи у органах управління лише 
представників етнічної групи Дінка. 

Беручи до уваги цей факт, може видатися, що конфлікт в Південному 
Судані має виражений етнічний характер, що додатково підтверджує теза 
Ясміна Соока, керівника Комісії ООН з прав людини в Південному Суда-
ні,  про етнічні чистки в Південному Судані2. 

Проте історія боротьби Південного Судану за незалежність свід-
чить, що вже не вперше Ріек Мачар, маючи владні амбіції, готовий да-
ватися до радикальних дій: в 80-90 рр. під час другої громадянської 
війни в Судані, коли інтереси Півдня країни представляла Народна 
армія визволення Судану (НАВС), політичне та військове крило якої 
керувалося Джоном Гарангом, Ріек Мачар з частиною прибічників від-
кололися від НАВС, створивши її окрему фракцію, яка задля досяг-
нення власних цілей, навіть мала домовленості з суданським урядом 
в Хартумі.

Враховуючи це, звільнення уряду Р. Мачара можна розглядати як полі-
тичний крок в контексті прагнень  Салви Киїра утримати владу, здійсню-
ючи який президент Південного Судану повністю проігнорував етнічну 
[2] F. Oluoch, Is a UN trusteeship the solution in South Sudan?, https://goo.gl/52RB7n, 
[21.02.2017]. 
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чутливість населення, адже саме останнє було одним із ключових посилів, 
на яких базувалася боротьба Південного Судану за незалежність.

Щодо саме збройного протистояння, то політичні труднощі перерос-
ли в відкрите протистояння через непрофесійність та неконсолідованість 
армії, яка базується не на принципах захисту народу країни, а на осо-
бистій відданості конкретному лідерові, яка, як правило, формується з 
урахуванням етнічної складової3. Саме це дозволило Ріеку Мачару легко 
отримати прихильність частини військовиків.

Отже, за типом конфлікт в Південному Судані є політичним (боротьба 
за владу), зі спекуляціями на етнічному ґрунті для збільшення кількості 
прихильників кожної зі сторін. Все це веде не до вирішення конфлікту 
та досягнення бажаного результату, а до state fragility. Серед причин кон-
флікту – не лише суміш політичних амбіцій та етнічних спекуляцій, але 
й високий рівень корупції, слабкість політичної еліти країни, відсутність 
прогресивного розвитку. 

Варто також зазначити, що події в Південному Судані не є єдиними в 
своєму роді,  схожі військові протистояння мають місце в новостворених 
країнах, що пояснюється проблематикою формування хорошої політич-
ної еліти на ранніх етапах державності (наприклад, схожі процеси мають 
місце в Східному Тиморі, який здобув свою незалежність у 2006 році). Су-
часний стан Південного Судану це радше “failed transition” (якщо послуго-
вуватися аналогією з “failed state”), тобто процес перетворення військової 
еліти в політичну відбувається зі значними труднощами, що додатково 
ускладняється фактором відсутності «традицій» формування політичної 
еліти в Африканській країні. 

Розгляд конфлікту в Південному Судані через призму 
протистояння Сполучених Штатів Америки та Китаю

Південний Судан став ареною боротьби США та КНР ще задовго до 
досягнення незалежності, оскільки обидва актори брали активну участь 
у ході другої громадянської війни в Судані у 1983–2005 роках. Зокрема, 
США підтримували повстанців Південного Судану у їхньому прагненні 
досягнути незалежності та, з метою послаблення режиму Хартума, за-
провадили санкції у 1997 році, пояснюючи це підтримкою Суданом теро-
ризму та масовими порушеннями прав людини. Санкції вводили заборо-
ну для США, європейських та деяких азійських країн на інвестування в 
нафтову промисловість Судану, тим самим послаблюючи останнього та, 
фактично, даючи Китаю, Малайзії та Індії можливість інтенсифікувати 
енергетичну співпрацю з Суданом. 

Що стосується Китаю, то під час громадянської війни 1983–2005 років 
останній підтримував уряд в Хартумі. В якості аргументу, який пояснює 

[3] Maker Mayek Riak, The single solution to South Sudan’s problems, https://goo.gl/nZnDg7, 
[08.01.2014]. 



234

підтримку Китаєм Хартума, часто використовують той факт, що Китай 
співпрацює тільки із законними урядами і строго дотримується систе-
ми П’яти принципів. Отже, сам факт набуття незалежності Південним 
Суданом був результатом не лише затяжного конфлікту між північною 
та південною частиною колись однієї держави Судан, а й наслідком про-
тиборства США та Китаю, у якому КНР зазнала поразки, підтримуючи 
Хартум.

Проте з моменту усвідомлення Китаєм невідворотності отримання 
незалежності Південним Суданом, КНР почала активно співпрацюва-
ти з останнім в енергетичній сфері4, і на сучасному етапі демонструє 
величезну залученість в енергетичний сектор Південного Судану (80% 
нафти Судану та Південного Судану у 2012 році експортувалося саме 
до Китаю), що має особливе значення, враховуючи той факт, що 98% 
економіки африканської країни залежить від видобутку та продажу 
нафти, а сама енергетична складова має значний вплив на розвиток 
зовнішньої політики Південного Судану, оскільки, як найбільш роз-
винена, ця сфера є найперспективнішою для співпраці з іншими дер-
жавами.

Враховуючи високий рівень залученості КНР в енергетичну сферу 
Південного Судану, з одного боку, та важливість «африканських» енер-
горесурсів для США (нафта Африканського континенту покриває 23% 
річної потреби у нафті для Сполучених Штатів) й той факт, що за дове-
деними запасами нафти – більше ніж 3,75 млрд. барелів, та темпами її 
видобутку – в середньому 220 000 б/д (2013 р.) – Південний Судан посідає 
одне з провідних місць серед держав на південь від Сахари5, громадян-
ський конфлікт в Південному Судані часто трактують як стимульований 
Сполученими Штатами з метою витіснення КНР з Південного Судану, що 
знаходить часткове підтвердження з огляду на інтенсивність військових 
зіткнень саме в нафтоносних частинах країни. 

Військова та політична складові 
врегулювання конфлікту в Південному Судані

На нашу думку, врегулювання конфлікту в Південному Судані пови-
нно базуватися на двох складових – зупиненні безпосереднього військо-
вого протистояння та політичному внутрідержавному діалозі - та перед-
бачати залучення широкого кола міжнародних акторів.

Зокрема, перша складова, основною умовою для здійснення якої є де-
кларування цієї цілі та дотримання її політичним керівництвом воюючих 
сторін та їхніми прибічниками, може бути підтримана шляхом здійснен-
ня наступних кроків:

[4] Oil, security and community engagement, A collection of essays on China’s growing role in 
South Sudan, https://goo.gl/hQeE22, [12.04. 2017]. 
[5] CIA, South Sudan: The World Fact Book, https://goo.gl/j1GFCR, [13.04.2017]. 
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1. Розширення штату Місії ООН в Південному Судані та виконання 
нею патрульних функцій або створення регіональних сил безпеки з тими 
ж функціями;

2. Застосування ембарго на продаж та експорт зброї до Південного 
Судану;

3. Застосування санкцій у випадку порушення режиму тиші, які б сто-
сувалися безпосереднього керівництва країни6.

Що ж до політичного діалогу, то він був офіційно задекларований в 
січні 2017 року президентом Салва Киїром та, стартувавши в березні, пе-
редбачав три компоненти: врегулювання термінових проблем місцевого 
населення, регіональні мирні форуми та  національна мирна конференція 
в Джубі. Проте такий мирний діалог повинен включати участь маргіналі-
зованих верств населення, які найбільше постраждали від війни; базува-
тися на трьох китах - «listen, compromise, accomodate». 

Крім того, мирний діалог має відбуватися під чільним наглядом 
міжнародної спільноти, особливо Африканських країн через їхню без-
посередню близькість та стосунок до конфлікту, що вписується в рам-
ки дискурсу «African solutions to African problems», за якого африканські 
країни повинні самостійно вирішувати регіональні проблеми, через 
краще розуміння специфіки криз. Хорошим основою у цьому випадку 
буде заявлений раніше формат IGAD+, який повинен включати США, 
Норвегію, Велику Британію, Китай, п’ять членів Африканського союзу 
(Алжир, Нігерію, ПАР, Чад, Руанду) представників ЄС та ООН, проте 
з можливістю долучення ще й сусідніх країн: Кенії, Ефіопії, Судану та 
Уганди. Ці міжнародні донори повинні не лише бути посередниками в 
діалозі та примиренні, але й здійснювати контроль за імплементацією 
домовленостей, з відповідними інструментами покарання за їхнє по-
рушення.

Однією з умов, можливо не першочергових, але важливих, є перефор-
матування армії Південного Судану, розділення військової та політичної 
еліти (з тим, щоб остання формувалася та розвивалася в рамках політич-
них партій), базування її на професійності та відданості народу7, демобі-
лізація комбатантів. 

В перспективі, важливими кроками повинні бути формування нових 
політичних партій, запровадження реформ щодо подолання корупції, ак-
тивне залучення громадських активістів для здійснення контролю за вла-
дою та формування певних наглядових рад.

[6] No Military Solution in South Sudan, Security Council Presidential Statement Stresses, 
Urging Immediate End to Violence against Aid Workers, https://www.un.org/press/en/2017/
sc12761.doc.htm, [27.03.2017]. 
[7] Maker Mayek Riak, The single solution…, op. cit.
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Висновки
1. Конфлікт у Південному Судані, який відбувається між провладною 

силою президента країни Салви Киїра (належить до етносу Дінка) та 
опозиційним угрупованням на чолі з колишнім віце-президентом краї-
ни Ріеком Мачаром (належить до етносу Нуер) розпочався у 2013 році 
та є політичним, з застосування етнічних спекуляцій, які застосовують-
ся для мобілізації нових прибічників. Сучасні події в Південному Судані 
не є єдиними в своєму роді, схожі військові протистояння мають місце 
в новостворених країнах, що пояснюється проблематикою формування 
хорошої політичної еліти на ранніх етапах державності

2. Враховуючи високий рівень залученості КНР в енергетичну сферу 
Південного Судан, важливість «африканських» енергоресурсів для США 
та високу ресурсозабезпеченість Південного Судану, частина аналітиків 
схильна вважати, що запасами, громадянський конфлікт в Південному 
Судані був стимульований Сполученими Штатами з метою витіснення 
КНР з енергетичного ринку африканської країни, що знаходить часткове 
підтвердження з огляду на інтенсивність військових зіткнень саме в на-
фтоносних частинах країни.

3. Вирішення конфлікту повинне передбачати повне припинення вог-
ню, політичний діалог, дотримання умов перемир’я, посередницьку та 
наглядову участь міжнародних донорів, до числа яких повинні входити 
ключові актори міжнародних відносин та африканські країни. В більш 
довгостроковій перспективі ключовими моментами для врегулювання 
безпекової ситуації має бути: переформатування армії в професійну, роз-
ділення військової та політичної еліти країни, формування нових полі-
тичних партій, запровадження реформ щодо подолання корупції, актив-
не залучення громадських активістів для здійснення контролю за владою 
та формування певних наглядових рад.
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Ігор Кушнарьов1 

ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ 
У КРАЇНАХ ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ: 

ПОШУК НОВІТНІХ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИДІЇ 
НА ТЛІ НАСЛІДКІВ БОРГОВОЇ КРИЗИ

олітична корупція – один із найдавніших проявів політики. 
Людина в усі часи демонструвала бажання привласнити собі 
частку загальних благ, що і породило проблему корупції у різ-

них її вимірах. Коли ж це бажання виникало в представників політичних 
еліт, то є перехід зловживань у площину саме політичної корупції.

В історії, мабуть, відсутні такі політичні системи, розвиток яких про-
ілюстрував би наявність цілковитого імунітету від політичної корупції; 
вони різняться лише кількісно-якісними параметрами: обсяг, форми, 
ставлення до неї державців і громадськості тощо. Навіть у тих держа-
вах, які очолюють різноманітні антикорупційні рейтинги (зкрема, Індекс 
сприйняття корупції) на взірець Данії, Нової Зеландії, Швеції, Фінляндії 
та ін., політична корупція у різних формах усе ж час від часу проявля-
ється. Але у цих країнах громадськість абсолютно нетолерує політичну 
корупцію, завдяки чому кожен протиправний випадок стає предметом 
уваги медіа, громадськості, уповноважених державних органів.

Масштаби корупції (усіх її форм, зокрема й політичної) у державах 
Південної Європи набули таких мегаобсягів, що їх “досвід” (радше анти-
досвід) у практикуванні протиправних дій, які можуть кваліфікуватися 
як “політична корупція”, а також механізм (радше його недоліки) проти-
дії антикорупційним діям у політиці, заслуговує дослідницького аналізу 
політичної науки. Адже сучасні держави не зупиняються у пошуку дієвих 
механізмів запобігання політичній корупції, і у цьому процесі досвід різ-
них держав (особливо таких проблемних, якими є держави Південної 
Європи) може бути значимим для випрацювання новітніх національних 
програм боротьби з цим явищем.

Політична корупція, як предмет нашого дослідження, доволі багато-
значно трактується у наукових джерелах. Ми поділяємо дослідницький 
підхід Г. Кохан, яка розглядає політичну корупцію “як самостійний вид 
корупційних дій у сфері розподілу владних повноважень, ресурсів або 

[1] Ігор Кушнарьов, кандидат юридичних наук, докторант відділу право-
вих проблем політології, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України / dr Ihor Kushnarev, Instytut Państwa i Prawa im. W. Koreckiego 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, e-mail: polit@ln.ua 
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прийняття політичних рішень”2. Проаналізуємо особливості політичної 
корупції та шляхи її мінімізації у групі держав Південної Європи (Греції, 
Італії, Іспанії  та Португалії).

Греція. Аналізуючи політичну корупцію у сучасній Греції, ми не мо-
жемо оминути те, що саме у цій країні, ще на античному етапі її розвитку, 
були перші спроби осмислення цього антисуспільного явища. І це не див-
лячись на те, що “на ранніх етапах історії античних суспільств, коли ще не 
було професійних державних управлінців, корупція майже була відсутня, 
ми знаходимо окремі згадки про прояви цього феномена”3. Це просте-
жується у низці міркувань із проблем справедливості, підпорядкованості, 
використання матеріальних ресурсів, влади тощо, адже для античності 
політична корупція теж була притаманна. Корупцію однозначно визна-
чали як негативне, деструктивне явище.

У новітній час, попри декларований осуд різних форм корупції, грець-
ке суспільство на практиці, схоже, “зрослося”, толеруючи це явище. Упро-
довж останніх принаймні 23 років4 Греція переживає тривалу хвилю 
корупції та поганого менеджменту в усіх сферах. Держава витратила ве-
личезні суми на літні Олімпійські ігри-2004, які були непрозорими. А у 
2015 році країна опинилася на межі дефолту; держава стала заручницею 
величезного зовнішнього боргу перед кредиторами, які вимагали прове-
дення заходів жорсткої економії, ставили дедалі зростаючі вимоги перед 
грецьким населенням. Італійські дослідники Д. Дела Порта та А. Ванучі 
віднесли Грецію до висококорумпованих країн світу; також ці дослідники 
вказують на стійку тенденцію до зростання політичної корупції та еволю-
ції корупційних практик у розвинутих демократичних країнах5.

Те, що Греція є серед найкорумпованіших країн ЄС, свідчить її місце 
у рейтингу Індекс сприйняття корупції6, який розраховує організація 
Transparency International на основі доступної статистики та результатів 
глобального опитування. Простежимо динаміку позицій Греції у цьому 
рейтингу: 2012 рік – індекс 36, 2013 – 40, 2014 – 43, 2015 – 46, 2016 – 44 (це 
69 місце серед 176 держав, охоплених індексуванням; Греція опинилася на 
гірших позиціях, аніж Куба, Суринам, Румунія та ін. країни).
[2] Г. Кохан, Політична корупція як наслідок конфлікту між державою та суспільством, 

“Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 
НАН України” 2008, № 42, с. 173. 
[3] А. Чечуров, Коррупция: историко-философская ретроспектива, „Вестник Вол-
гоградского государственного университета. Серия. 7. Философия. Социология и 
социальные технологии” 2010, № 2 (12), с. 158. 
[4] Власне кредитонеспроможність Греції розпочалася у 2009 році. З 2008 року почало-
ся стрімке зростання безробіття та зовнішнього боргу країни. 
[5] Д. Дела Порта, А. Ванучі, Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політич-
ної корупції, Київ 2006, с. 16. 
[6] Індекс ранжує країни за шкалою від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (найниж-
чий) на основі сприйняття корумпованості державного сектора. 
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У спілкування греків навіть увійшов спеціальний розмовний тер-
мін для найменування хабаря ‒ fakelaki (у перекладі ‒ “маленький кон-
верт”). Звичайно, тут мова йде про низову, побутову корупцію, яка стала 
невід’ємною характеристикою грецького повсякдення. На рівні непобу-
тової, політичної, корупції “маленькі конверти” перетворюються на со-
лідні цифри, якими забезпечуються перемоги у тендерах на державні за-
повлення, безперешкодне оформлення документації тощо.

Корупція на усіх рівнях влади – від місцевого самоуправління до на-
ціонального рівня ‒ руйнівно діє на країну. Грецька дослідниця А. Карпа-
факіс наводить приклад мільйонів євро, які були виділені ЄС і безслідно 
зникли, що призвело до загибелі людей у пожежах влітку 2007 року: фото 
матері з чотирма дітьми, які згоріли у вогні, обійшло медіа всього світу 
і зайвий раз утвердило світову громадську думку щодо корупційності 
грецької влади7. Поки що жоден із грецьких урядів не проникся таким 
характерним ще від доби античності для грецького суспільства глибоким 
почуттям справедливості; водночас для пересічних греків неприйнятним 
є те, що гроші стають значимішими за людське життя та гуманні соціальні 
відносини.

Грецький аналітик А. Другос звертає увагу, що “грецькі політичні 
партії дуже фрагментовані, політики мають тісні зв’язки з нелегальним 
бізнесом і відомі своїм ухилянням від сплати податків. Протягом десяти-
літь країна не спромоглася запровадити хоча б надійну та конструктивну 
податкову систему, в той час як деякі впливові сім’ї брали участь в усіх 
аспектах соціального та політичного життя (отруюючи кожну їх частину). 
Крім того, не була випрацювана раціональна політична стратегія, яка була 
б спрямована на подолання структурних недоліків грецького суспільства. 
Вся держава і, звичайно, вся державна бюрократія виявилися хворими, 
слабкими, корумпованими, недисциплінованими, нестабільними; вони 
не були в змозі налагодити власне виробництво і розвиток ‒ таким чи-
ном, ми і досі залежні від іноземних кредитів (особливо з Німеччини), 
котрими чиновники, до того ж, зловживають у особистих і політичних 
інтересах”8. Громадська думка оцінює грецьких політиків як ненадійних 
непрофесіоналів. Для них характерна дуже непродуктивна та популіст-
ська політична риторика, низький рівень знань із широкого спектру сус-
пільних питань. Натомість зацікавленість звужена до досягнення успіху 
особистого чи партійного бізнесу.

Відомий британський публіцист Е. Лукас сказав про Грецію так: “Гре-
ки платять за жадібність, некомпетентність і нераціональність своїх по-
літиків. Але перш за все це ознака невдачі Європи ‒ спочатку в побудові 

[7] А. Karpathakis, The Riots in Greece, http://www.greeknewsonline.com/the-riots-in-
greece/, [15.12.2008]. 
[8] М. Сірук, Яким чином Греція, яку вважають колискою демократії, опинилася у та-
кій ситуації, „День” 03.04.2015, с. 3. 
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валютного союзу, заснованого на сприйнятті бажаного за дійсне, а потім у 
неспроможності впоратися з наслідками”9. Політичні еліти та їх катастро-
фічна політика спричинили різке погіршення стану країни, адже для за-
доволення особистих і сімейних потреб відбувалися серйозні корупційні 
зловживання, особливо в обороні, медицині, медіа. За останні 20‒25 років 
країною керували соціалістичні та правоцентристські партії без програм 
чи політики, які заслуговували б на довіру.

Велику популярність серед зневірених греків сьогодні мають лівий і 
правий популістські рухи:

‒ поява радикальної правої партії “Золота Зоря” ‒ наслідок нездорово-
го соціально-політичного клімату в Греції, проблем внутрішньої безпеки 
(корупції, незаконної міграції тощо). Криза в країні підживлює тенденцію 
до зростання підтримки цієї партії у широких верствах розчарованого 
суспільства;

‒ радикальна ліва партія СІРІЗА та її неймовірний успіх на останніх 
парламентських виборах-2015 (36,3%) ‒ наслідок вираженого популізму, 
викликаного заходами жорсткої економії. СІРІЗА, яка є фрагментованою 
коаліцією комуністів, помірних лівих і представників інших течій, дуже 
розумно експлуатувала риторику, спрямовану проти жорсткої економії, 
запровадженої щодо Греції ЄС, ЄЦБ та МВФ.

Антикорупційні зусилля грецьких урядів мали деякий результат у за-
конодавчій діяльності: 2006 року прийнято новий закон про посилення 
контролю в судовій системі, кодекс поведінки поліції, у 2009 ратифікова-
но Конвенцію Ради Європи про кримінальну відповідальність за коруп-
цію та Конвенцію ООН проти корупції. Та, незважаючи на ці законодавчі 
кроки, з 2009 року Греція набула статусу найпроблемнішого члена ЄС: у 
країні під впливом світової фінансової кризи стрімко поруч із тривожни-
ми економічними тенденціями зростали різні форми корупційної діяль-
ності. Це не могло не призвести до санкцій та затяжної політичної кризи. 
Загалом дослідники оцінють ефективність боротьби з усіма проявами ко-
рупції у кризові 2008‒2009 роки як таку, що “близька до нуля”10.

До початку боргової кризи Греція вважалася найкорумпованішою 
країною, яка обходила в корупційному антирейтингу навіть Румунію та 
Болгарію. Але з 2012 року у країні почалася деяка боротьба з корупцією: 
заснована служба перевірки органів влади (Генеральна інспекція), підпо-
рядкована парламенту11. Тільки за перший рік роботи розглянуто 1519 
випадків корупції, понад сотня вищих чиновників були відсторонені, де-
сятки були засуджені. Наприклад, екс-міністра оборони А. Цохадзопу-
[9]  Ibidem.
[10] А. Александрова, Об эффективности антикризисных мер Греции в 2008-2009 годах, 
[в:] Ю. Квашнин (ред.), Современная Греция в мировой экономике и политике, Москва 
2013, с. 58.
[11] Г. Зотов, Сражение с гидрой. Как в Греции борются с вороватыми чиновниками, 

„Аргументы и Факты” 03.09.2014, с. 4.
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лосу засуджено до 20-річного ув’язнення (він отримував винагороди від 
бізнесу за вигідні контракти з торгівлі зброєю у 1997‒2001 роках; розмір 
зловживань становив не менше 55 млн євро).

Під час різноманітних опитувань громадської думки греки майже 
одноголосно називають корупцію головним гальмом розвитку їх кра-
їни. Джерелом формування таких громадських настроїв став не лише 
особистий досвід громадян, але й активна соціальна реклама: “Служ-
бовці, якщо ви патріоти, будьте скромнішими в ім’я порятунку країни”. 
Щоправда, така реклама більше слугувала боротьбі з корупцією по-
бутового, а не політичного характеру. Втім, дієвим засобом впливу на 
громадськість є не реклама, а реальні факти викриття корупціонерів. 
Наприклад, у 2014 році вперше в історії Греції у членів сімей працівни-
ків державного апарату перевірили банківські рахунки з вимогою по-
яснення джерел походження накопичень. Показовим у цьому випадку 
є постать заступниці міністра туризму А. Греку, яка подала у відставку, 
після того, як її чоловік не зумів пояснити погодження коштів і випла-
тив в казну 5,5 млн євро податків.

Коли аналізують масштаби політичної корупції в Греції, то, зазвичай, 
дослідники задаються питанням: чому саме в регіоні Південної Європи 
така гостра ця проблема? Якщо ж порівняти з країнами Північної Євро-
пи (де найнижний рівень корупції), то найчастіше там спрацьовує про-
тестантська етика, т. зв. “скандинавська доброчесність” і принцип пу-
блічності влади. Поєднання довіри та контролю притаманні державам із 
низьким рівнем корупції. Натомість у Південній Європі, найперше Греції, 
зловживання посадовців уже прирівнялося до національних традицій, а 

“реальним покарання було не більше як 2% обвинувачених”12 грецьких 
чиновників.

Наприкінці 2016 року у звіті про виконання Грецією рекомендацій, 
який опублікувала Група держав Ради Європи проти корупції (ГРЕКО; 
утворена Радою Європи) зауважується, що за останній (від попереднього 
звіту-2015) рік ситуація з прозорістю фінансування політичних партій і 
криміналізацією хабарництва не покращилася13. Організація висловлю-
вала низку рекомендацій, які не були реалізовані. Наприклад, не був від-
мінений особливий строк давності14 для кримінального переслідування 
членів (колишніх членів) уряду; була лише частково виконана рекоменда-
ція щодо розширення кримінальної відповідальності серед членів наці-
[12] А. Каздым, Коррупция по-европейски, http://www.kontinent.org/article.
php?aid=5139ad25793f7, [05.06.2017]. 
[13] Отчет ГРЕКО: Греции следует активизировать борьбу с коррупцией в политике, 
https://goo.gl/7qjgFg, [13.12.2016]. 
[14] Такий строк давності має бути доволі великим, адже корупційні зловживання по-
літиків можуть залишатися утаємниченими упродовж багатьох років, допоки не змі-
ниться політичний режим, або посадовець не залишить свій пост; розгляд справ може 
передбачати збір складних доказів, у т. ч. й за кордоном, що потребує значного часу. 
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ональних, зарубіжних і міжнародних асамблей; лише частково виконані 
рекомендації щодо своєчасного оприлюднення інформації про пожертви 
приватних осіб політичним партіям.

На жаль, корупція та домінування відносин за принципом “клієнт – 
патрон” залишаються чинниками, які й нині гальмують реформи у цій 
державі (та й в інших країнах Південної Європи). Із-поміж причин невдач 
греків у боротьбі з політичною корупцією грецькі аналітики називають 
найперше відсутність волі до антикорупційної боротьби, відсутність до-
свіду у спеціальних слідчих, обмеженість матеріальних ресурсів15. Сюди 
додамо довготривале перебування при владі різних популістських сил – 
від крайніх лівих до крайніх правих.

Безумовно, корупція в Греції є системною політичною проблемою. Іс-
нує серйозна недовіра громадян до держави та уряду, що гальмує реалі-
зацію антикорупційних декларацій. У ситуації процвітання політичної 
корупції серед верхівки грецького істеблішменту та регулярних корупцій-
них скандалів, середньостатистичний грек, бачачи корупційну недобро-
чесність своїх державців, цілковиту відсутність у них антикорупційної 
моделі поведінки, на своєму низовому рівні толерує побутову корупцію, 
що унеможливлює наразі ефективність протистояння цієї нації різним 
проявам корупції – від політичної до побутової.

Італія. Однією з країн, у якій політична корупція зберігає значні 
масштаби є Італійська Республіка. Приклад Італії доводить, що політич-
на корупція може поширюватися і процвітати в демократичних режимах, 
руйнуючи демократичні цінності. З огляду на багаторічний досвід Італії у 
боротьбі з політичною корупцією, певні успіхи та невдачі цього процесу, 
він є цінним матеріалом для вивчення у контексті широкої антикорупцій-
ної кампанії, яка проводиться сьогодні в інших країнах.

Для розуміння природи, причин політичної корупції у сучасній Італії 
звернемося до витоків цього асоціального явища, які мають давню істо-
рію. Італію можна вважати прародичкою політичної корупції, позаяк ще 
у Стародавньому Римі (як і Греції) вже фіксувалися прояви протиправ-
них дій, які можна кваліфікувати як корупційні, а також робилися спро-
би теоретико-методологічного осмислення сутності політичної корупції, 
її причин, методів запобігання тощо. Саме з латини й походить базовий 
термін ‒ “corrumpo”, що означає “спричиняти збитки”, “загнивати”. Цей 
термін зустрічається у давньоримських Дигестах імператора Юстиніана 
(V ст. н. е.), де зауважується, що фундаментальне поняття корупції ви-
пливає з грецького законодавства. Корупція державного службовця ка-
ралася за римським правом смертною карою, штрафом чи пониженням 
статусу особи (“громадянська деградація”) (санкція узалежнювалася від 
складності злочину). На пізньому етапі римської історії було уведене по-
няття “crimen pecuniarum reputundarum” ‒ зловживання владою, здійсне-

[15] Πού οφείλεται η εκτεταμένη διαφθορά στην Ελλάδα, https: // goo.gl/5FJ97a, [24.10.2016]. 
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не державними службовцями з метою збагачення; у часи Цицерона навіть 
існував постійний суд для розгляду таких справ.

Рівень політичної корупції в Італії та її успіхи у викоріненні цього 
асоціального позаправового явища оцінюються в наукових розвідках 
неоднозначно. Так, Д. Папуніна відносить Італію до держав, які успіш-
но застосували антикорупційні заходи16; в один шерег із Італією авторка 
ставить Грузію та Сингапур. В. Беглиця також уважає італійську систему 
суспільно-політичних та юридичних елементів протидії корупції однією з 
найбільш дієвих, позаяк у виконанні цього завдання взаємодіють громад-
ські та державні організації17. 

Однак, на нашу думку, деяким перебільшенням є те, що втілені анти-
корупційні механізми “забезпечили в Італії плідну боротьбу з корупцією, 
її подолання та усунення участі політиків у корупційних схемах”18. Про 
це, на нашу думку, свідчать: 1) різноманітні антикорупційні рейтинги, в 
яких позиції Італії невисокі (ця країна є серед корупційних “лідерів” кра-
їн-учасниць ЄС); 2) опитування громадської думки, які відображають 
рівень довіри громадян владі та оцінку наявності політичної корупції у 
державі. Власне італійські дослідники теж доволі стримані у схвальних 
оцінках досягнень антикорупційної політики; наприклад, Д. Дела Порта 
та А. Ванучі зауважують, що Італія (як і інші країни Південної Європи) 
належать до висококорумпованих країн світу19. Цю думку підтримує й 
Г. Кохан: “Італія як парламентська республіка, що вважається державою 

“старої демократії”, є найбільш корумпованою країною Західної Європи”20. 
Водночас зауважимо, що Індекс сприйняття корупції за останні п’ять ро-
ків, індекс Італії повільно, але зростає у позитивному напрямку:  2012 рік 

– 42; 2013 – 43; 2014 – 43; 2015 – 44; 2016 – 47 пунктів. Утім за результатами 
2016 року серед індексованих країн світу, країна зайняла лише 60-е місце; 
гіршими серед країн-учасниць ЄС були лише показники Греції (69-е місце, 
індекс 44) і Болгарії (75-е місце, індекс 41).

У своєму аналізі політичної корупції в Італії ми охопимо лише етап, 
починаючи від завершення Другої світової війни. У післявоєнній Італії 
норми корупції “були сильніші за закони держави; останні можна було 
безкарно порушувати, у той час, як усякий, хто кидав виклик умовнос-

[16] Д. Папунина, Антикоррупционные меры: зарубежный опыт, „Вестник Челябинско-
го государственного университета. Cерия Управление” 2012, № 3 (257), с. 133.
[17] В. Беглиця, Досвід європейських країн щодо формування антикорупційної страте-
гії, „Наукові праці Чорноморського державного університету імені П. Могили. Серія 
Державне управління” 2015, № 252, с. 17.
[18] Ibidem.
[19] Д. Дела Порта, А. Ванучі, Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політич-
ної корупції, Київ 2006, с. 16.
[20]  Г. Кохан, Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз, Київ 2013, 
с. 165.
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тям нелегального ринку, піддавався тим чи іншим покаранням21. Оскіль-
ки в Італії партії були наділені реальною владою, то підприємці “купу-
вали” собі захист, спонсоруючи політиків. Міцні корупційні зв’язки між 
бізнесом стали звичними й у міру посилення цих зв’язків підприємці 
отримували додаткові преференції, які не узгоджувалися із вимогами до-
брочесної бізнес-конкуренції: “державні замовлення, важливі контракти, 
внутрішня секретна інформація”22.

Під час Першої Республіки (1947‒1993) у країні лідирували три пар-
тії, які увесь повоєнний період визначали курс країни (Християнсько-
демократична партія, Італійська соціалістична та Італійська комуніс-
тична партії) і до початку 1990-х років вони не підпускали інші дрібні 
італійські партії до парламенту; це дало змогу визначити структуру 
партійної системи Італії як двоблокову. Як образно зауважує О. Пах-
льовська, “в повоєнний час Італія була розірвана між впливом Кремля 
та Вашингтона. Намагаючись обмежити сильні в Італії позиції Комуніс-
тичної партії (т. зв. “фактор Кa”, fattore Kappa), Америка десятиліттями 
допомагала утримуватись при владі Християнсько-демократичній пар-
тії (Democrazia Cristiana, 1942‒1994, з більшістю в Парламенті від 1948 
до 1992 р.), що призвело до так званої “заблокованої демократії” через 
відсутність зміни політичних еліт. Фактична монопартійність породи-
ла незвично високий для демократичної країни рівень корупції, яка в 
свою чергу розв’язала руки мафії, що пронизала собою органи держав-
ної влади”23. 

Розпад такої двоблокової системи “стався через черговий політичний 
переворот у країні, пов’язаний зі значним корупційним скандалом”24. 
Християнсько-демократична партія швидко втратила свої багаторічні 
міцні позиції в партійно-політичній системі країни, що зумовлене зви-
нуваченням лідерів партій у корупції; італійські комуністи були виму-
шені переглянути свій політичний курс. “Партії-гіганти періоду Першої 
Республіки майже зникли з політичного поприща Італії, а в подальшому 
всі партії які будували партійний фундамент Другої Республіки, були зна-
чно нового формату”25. Політичний ландшафт змінився, сформувалася 
багатопартійна система з двома провідними блоками (ліво- та правоцен-
тристським).

[21] Ibidem, с. 190-191. 
[22] Д. Папунина, Антикоррупционные меры: зарубежный опыт, „Вестник Челябинско-
го государственного университета. Cерия Управление” 2012, № 3 (257), с. 133. 
[23] О. Пахльовська, В Італії практично немає лідерів громадської думки, які б адекват-
но розповідали українську story: інтерв’ю, „Теле, -радіо, -інтернетНОВИНИ” 2016, № 49 
(560), с. 4. 
[24] М. Свєтлакова, Сучасна партійна система Італії: політологічний аналіз, Маріу-
поль 2016, с. 57. 
[25] Ibidem. 
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Наприкінці 1980-х ‒ на початку 1990-х років політична корупція охо-
пила усю державну систему, спровокувавши політичну кризу. Численні 
випадки корупції охопили найвищі політичні кола Італії. Після коруп-
ційного скандалу в Італії, який отримав назву “Танжентополі” (італ. 
Tangentopoli; назва утворена від слів tangente ‒ “відкат”, poli ‒ місто) на по-
літичну авансцену вийшли якісно нові партії, які повністю знищили по-
передні потужні партії. Політична корупція була представлена у формах 
політичної протекції організованої злочинності, клієнтелістських мереж 
(клієнтелізму), хабарництва, нестерпної повільності, невиправданої за-
тримки, складності й заплутаності нормативних регулювань і процедур-
ної тяганини бюрократів, на яких впливали політики26. 

Однією з найбільших кампаній проти італійських політиків-корупці-
онерів стала операція “Чисті руки”, розпочата у 1992 році. Ця кампанія 
проти корупції у вищих ешалонах влади загалом проводилася майже 5 
років, стартувавши зі сміливих ініціатив міланської прокуратури. Було 
арештовано близько 2600 осіб, у т. ч. два колишні прем’єри – соціаліст 
Б. Краксі та християнський демократ Дж. Андреоті, чимало депутатів 
парламенту. У ході слідства з’ясувалися зв’язки з мафією практично усіх 
партій, які майже 50 років входили до коаліції; у підсумку практично усі 
ці партії розпалися27. Під слідством опинилось близько 20 тис. осіб. Щоб 
уникнути обвинувачень у політичній та інших формах корупції, звільни-
лось понад 80 % чиновників. Посилення судового апарату в результаті 
кампанії “Чисті руки” призвів до деякого ослаблення корупційний мереж 
у Італії. 

Чинниками, які призвели до деякого ослаблення політичної корупції 
в Італії у 1990-х роках були політична опозиція, преса, система право-
суддя. Італійські судді завдяки високому рівню незалежності від партій 
відіграли вагому роль у знищенні корупційного режиму28. В Італії здат-
ність демократії протистояти корупції знайшла своє вираження через 
опір сильної судової системи, громадську підтримку антикорупційних 
розслідувань та ЗМІ в середині 1990-х років29. Саме підтримка громад-
ською думкою завадила італійському істеблішменту втрутитися в перебіг 
антикорупційних розслідувань. 

Загалом операція “Чисті руки” стала хрестоматійною у боротьбі з ко-
рупцією. Координатор операції Дж. де Амброзіо вважав, що вона не була 
марною хоча б тому, що “сьогодні італійці стали відноситися до корупції 

[26] Д. Дела Порта, А. Ванучі, Брудні оборудки…, op. cit., с. 288. 
[27] Т. Качкина, А. Качкин, Коррупция и основные элементы стратегии противодей-
ствия ей, Ульяновск 2010, с. 34. 
[28] Д. Дела Порта, А. Ванучі, Брудні оборудки…, op. cit., с. 288. 
[29] Ibidem, с. 172. 
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як до злочину, а раніше ставилися до неї як до норми життя”30. Тобто, з 
проведенням майже п’ятирічної антикорупційної кампанії політична та 
інші види корупції аж ніяк не були викорінені, але змінилася громадська 
думка щодо таких протиправних дій. На думку дослідників Д. Каначе та 
М. Алісона, італійський політичний скандал, супроводжуваний розсліду-
ванням “Чисті руки”, підірвав довіру громадян і впевненість у діях уряду, 
проте не зруйнував демократичну систему цих країн31.

Загалом в Італії відбулося неформальне “зрощення” політичної, еко-
номічної та медійної влади. Цей вкрай негативний процес, який не в 
останню чергу відбувся зусиллями екс-прем’єра, медіамагната С. Бер-
лусконі, унеможливив роль ЗМІ як критика влади, є перешкодою для 
свободи слова та незалежності журналістів. Політично ангажовані 
медіа перестають виконувати свої функції. Саме Берлусконі належало 
близько 90 % національного телебачення, низка друкованих медіа. Дер-
жавне теле- та радіомовлення RAI (створене у 1954 році) було жорстко 
контрольоване правлячими партіями та окремими бізнес-структурами, 
і фактично перетворилося у інструмент політичної влади. З 1975 року 
починається ера комерційних медіа, приватним особам законодавчо 
надане право володіти ефірними теле- та радіостанціями локального 
масштабу; це заклало основу медіаімперії С. Берлусконі. Увесь зміст 
дій Берлусконі на посту прем’єр-міністра (Голови Ради міністрів) Італії 
(1994‒1995, 2001‒2006, 2008‒2011 роки) “полягали найперше у тому, щоб 
убезпечити себе від судових переслідувань, пов’язаних із корупційними 
справами”32. Прем’єр здійснював тиск на керівників державних телека-
налів (зокрема RAI) із метою не допустити появи представників опо-
зиції в ефірі державного мовлення під час виборчих кампаній (так було, 
зокрема, під час регіональних виборів-2010).

 За результатами опитування, проведеного у межах урядового аналізу 
ситуації з корупцією, громадяни заявили, що корупцію у політичних пар-
тіях оцінюють у 4,4 бали за 5-бальною шкалою, 4 бали – у парламенті, 3,7 

– у держадміністраціях; 64 % опитаних уважали “урядові методи боротьби 
з корупцією неефективними”33.

У 2012 році з ініціативи італійського уряду М. Монті було підготов-
лено 400-сторінковий аналіз впливу корупції на економіку; було підра-

[30] Т. Качкина, А. Качкин, Коррупция и основные элементы стратегии противодей-
ствия ей, Ульяновск 2010, с. 62-63. 
[31] D. Canache, M. Allison, Perceptions of Political Corruption in Latin American Democracies, 

“Latin American Politics and Society” 2005, № 47 (3), с. 91-111. 
[32] А. Золотых, Политическая власть в Италии и СМИ: специфика взаимоотноше-
ний, „Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия 
Гуманитарные науки” 2011, № 12 (107), с. 217. 
[33] У скільки обходиться Італії власна корупція?, http://p.dw.com/p/16R1s, [16.10.2012]. 
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ховано: корупція “обходиться” країні у 60 млрд євро на рік34. За словами 
М. Монті, “корупційні процеси підривають довіру до ринку, відлякують 
інвесторів і шкодять конкурентоспроможності”35. Наприкінці 2012 року 
уряд М. Монті виділив 150 млн євро для формування спеціалізованої 
інтернет-мережі (оцифровування даних). Було ініційовано ухвалення 
закону про подальшу протидію корупції в країні, за яким передбаче-
но лімітування заробітних плат політиків і членів регіональних урядів. 
Урядова ініціатива спрямовувалася на те, щоб у майбутньому італійські 
політики не змогли отримувати зарплати та відшкодування за поєднан-
ня кількох посад одночасно. Ініціатива є наслідком корупційного скан-
далу в області Лаціо, де члени регіональної ради від партії С. Берлусконі 
незаконно розтратили майже 6 млн євро; було необґрунтовано підви-
щення зарплатні та витрат на фракційну діяльність36.

Широко розповсюджена політична корупція якнайкраще сприяє 
росту італійських правопопулістських рухів, які активно посилюють 
протестні настрої італійців щодо уряду за допомогою антивладної 
риторики. Прикладом слугує партія Б. Ґрілло “Рух п’яти зірок” (італ. 
Movimento 5 Stelle, M5S), яка набрала велику кількість голосів на ви-
борах-2013 й увійшла у владу як рух проти політичного істеблішменту. 
В основі політичної платформи були саме заклики до електорату пере-
стати толерувати переплетіння корупції, криміналу й істеблішменту в 
італійській політиці. “Вимога стосовно більшої прозорості політики в 
Італії залишається основною причиною, чому “M5S” отримала стільки 
голосів. Партія виразила очікування багатьох людей, розчарованих по-
літичною системою […]” 37.

Загалом у другій половині XX століття сформувалися місці зв’язки 
між політикою та бізнесом, на підґрунті яких і розвивалася організована 
злочинність. “Глибока вкоріненість корупції в політичних, суспільних та 
економічних структурах Італії ще більше ускладнює виконання країною 
своїх зобов’язань перед Європейським Союзом”38. Переплетіння бізнесу 
та політики перетворило Італію в країну з одним із найбільших зовнішніх 
боргів у Європі.

Антикорупційна стратегія в Італії декларативно передбачає “посиле-
ний соціальний контроль за діяльністю органів державної влади”, “роз-

[34] Ibidem.
[35] Ibidem.
[36] Уряд Італії дигіталізує країну і далі протидіятиме корупції, http://anticorruption.
in.ua/news/other/2478.html, [05.10.2012]
[37] Н. Хома, Феномен партійного Інтернет-лідерства (на прикладі лідера італійської 
партії «M5S» Беппе Ґрілло) „Вісник Львівського національного університету. Серія 
Філософсько-політологічні студії” 2016, № 1 (8), с. 85.
[38] Д. Гоуден, Е. Пароді, Як уряд Італії сприяє існуванню мафії, https://goo.gl/JRzXHf, 
[10.04.2010]. 
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галужену систему органів боротьби з корупцією та чіткий розподіл функ-
цій між ними”, “велику автономність судів та прокуратур”39. Але поки 
що ця система не забезпечила загальносоціального результату. У 2017 
році виповнилося 25 років від початку проведення антикорупційної 
кампанії “Чисті руки”, але, за словами слідчого прокуратури Мілана 
А.  Давіго, “рівень корупції в Італії практично не змінився, не дивля-
чись на проведення у 1990-х роках безпрецедентної антикорупційної 
операції […]”40. Цьому чвертьстолітньому ювілею приурочена книга 
А.  Давіго “Система корупції”41. Правозахисник звертає увагу, що су-
часна Італія корумпована “на різних рівнях і в різних формах”; “країна 
гине. Є недовіра, люди відмовляються голосувати, виїздять за кордон”, 

“серед сучасних політиків трапляються достойні люди, але існуючі ме-
ханізми подекуди сприяють кримінальним діянням”42. Парадоксаль-
ним є те, що слідчі, судді сьогодні, розглядаючи корупційні справи, 
стоять перед абсурдним вибором: “або дотримуватися закону, відмо-
вившись від справедливості, або ж намагатися домогтися справедли-
вості, порушуючи закон”43. 

Португалія. Португалія є країною, яка чи не найбільше серед держав-
учасниць ЄС постраждала від глобальної економічної кризи початку XXI 
століття. Їй передрікали дефолт і навіть втрату суверенітету. Однією з 
причин перебування країни у затяжній кризі не в останню чергу є полі-
тична корупція. Водночас сьогодні в усіх основних рейтингах44; Португа-
лія займає непогані позиції: не є серед передових держав, але й віддалена 
від неблагополучних.

У 2015 році агенція Ernst & Young провела опитування, за результата-
ми якого 83 % громадян Португалії вважають, що корупція у всіх її про-

[39] В. Беглиця, Досвід європейських країн щодо формування антикорупційної стратегії, 
„Наукові праці Чорноморського державного університету імені П. Могили. Серія Дер-
жавне управління” 2015, № 252, с. 19. 
[40] С. Старцев, Италия „погибает” от коррупции, заявил участник антикоррупцион-
ной операции, https://ria.ru/world/20170213/1487870519.html, [13.02.2017]. 
[41] P. Davigo, Il sistema della corruzione Copertina flessibile, Bari 2017, с. 101. 
[42] С.Старцев, Италия „погибает” от коррупции…, op.cit. 
[43] Ibidem. 
[44] Мова про такі рейтинги, як: Індекс політичної свободи (Freedom in the Word), 
два Індекси свободи преси (Global Press Index, Press Freedom Index), Індекс демо-
кратії (Democracy Index), Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), 
Індекс слабкості держав (Fragile States Index), Глобальний інноваційний індекс (The 
Global Innovation Index), Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global 
Competitiveness Index) та ін. Предметом нашого дослідницького інтересу є Індекс 
сприйняття корупції (Corruption Perception Index).
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явах є широко розповсюдженою у їх країні45. А “Барометр світової ко-
рупції” (Global Corruption Barometer; щорічне соціологічне опитування, 
яке проводить Transparency International) саме португальців визначає як 
найнетерпиміших до корупції європейців: повідомити про корупційні 
факти готові 78 % португальців. Це вражаюче високий відсоток, якщо по-
рівняти з іншими країнами Європи (наприклад, Чорногорія, Угорщина, 
Хорватія, Болгарія, Литва, Боснія та Герцоговина), де проінформувати 
компетентні органи про корупцію готові 10‒17 % населення. 51 % пор-
тугальців називають саме корупцію головною проблемою країни, а анти-
корупційну діяльність уряду оцінено посередньо. Втім, це не найвищий 
показник серед держав ЄС: до прикладу, у сусідній Іспанії – 66 % (дані 
Барометра за 2016 рік)46.

Група Ради Європи держав проти корупції (GRECO) – найвпливові-
ший моніторинговий орган у Європі у сфері боротьби з корупцією, ще 
під час свого першого оціночного раунду, виявив: у Португалії “усе ще 
немає скоординованої та в усіх аспектах задовільної державної програми 
стратегії боротьби з корупцією”47.

Наведемо кілька прикладів політичної корупції, які в останні роки 
стали об’єктами розслідування та уваги громадськості:

‒ у 2010 році після публікації у німецькому журналі “Der Spiegel” стали 
відомі факти, на основі яких представники португальського уряду запід-
озрювалися в отриманні неправомірної вигоди (1,6 млн євро) ще у 2004 
році при закупівлі підводних човнів (субмарини “Трайдент” U-214 на 
суму 800 млн євро)48;

‒ у 2014 році низка високопосадовців була вимушена піти у відставку в 
зв’язку з привілеями, які отримували іноземні інвестори при отриманні 
віз. У відставку подав міністр внутрішніх справ М. Маседу49. У цьому ж 
2014 році на лаві підсудних опинилася й екс-міністр освіти М. де Л. Родрі-
геш за звинуваченням у порушенні режиму державного найму, у резуль-
таті якого скарбниці були спричинені збитки 220 тис. євро.

‒ у 2014 році колишнього прем’єр-міністра соціаліста Ж. Сократеша 
(2005‒2011 роки урядування) було затримано за підозрою в ухилянні від 
сплати податків і легалізації злочинно нажитих коштів. Справа не завер-

[45] Ernst & Young study places Portugal as fifth most corrupt out of 38 nations, https://goo.gl/
tLz1za, [18.06.2015]. 
[46] People and corruption: Europe and Central Asia 2016, https://www.transparency.org/
whatwedo/publication/7493, [16.11.2016]. 
[47] Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи держав-
ної служби, Івано-Франківськ 2012, с. 34. 
[48] Global States of Mind 2014, http://documents.mx/documents/global-states-of-mind-
report-2014pdf.html, [09.10.2015]. 
[49] Глава МВД Португалии ушел в отставку из-за коррупционного скандала, http://
polit.ru/news/2014/11/17/macedo, [17.11.2014]. 
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шена і досі, третій рік триває розслідування. З одного боку, це свідчить 
про млявість португальського судочинства, але, з іншого, не варто забу-
вати про численні світові приклади багаторічного розслідування коруп-
ційних справ щодо політиків через складність слідчих дій. Зауважимо, що 
підозри на адресу цього політика почали висувалися ще у 2002 році, коли 
Сократеш обіймав посаду міністра у справах довкілля та видавав дозволи 
на забудови (наприклад, щодо гігантського комплексу Freeport Alcochete).

Якщо звернутися до португальського антикорупційного досвіду ми-
нулих років, то тільки за 2004‒2008 роки було порушено понад 800 справ 
щодо корупціонерів, але обвинувачувальні вироки винесені були лишень 
у 14 випадках50, а абсолютна більшість справ були закриті за недостатніс-
тю доказів. Помітно, що зловживання владою в Португалії найрозповсю-
дженішим є на муніципальному рівні, зокрема у сфері міського плануван-
ня та державних закупівель51.

Португальське законодавство передбачає низку норм, спрямованих на 
запобігання політичній корупції, а саме: 

1) щодо португальських партій здійснюється публічний фінансовий 
контроль за партійними фінансами. Вони звітують про обіг ресурсів, є 
визначені ліміти на приватні та корпоративні внески; лімітовані пожерт-
ви іноземних жертводавців, встановлені ліміти на партійні витрати;

2) передбачене декларування приватних інтересів, пов’язаних із 
контрактними зобов’язаннями для високопосадовців (декларування за 
три роки, що передують призначенню на політичну посаду). Обмеження 
на обіймання певних посад і заняття певними видами діяльності після 
припинення повноважень на посаді державного службовця також вста-
новлене законодавством Португалії. Упродовж трьох років після припи-
нення таких повноважень, особа, що обіймала політичну посаду, не має 
права працювати у приватній компанії, яка пов’язана контрактними, ре-
гуляторними зв’язками або через пряме підпорядкування з органом, по-
саду в якому обіймала ця особа52;

3) встановлено обмеження щодо володіння частками у статутному ка-
піталі комерційних підприємств, які виступають постачальниками робіт, 
товарів і послуг для відповідного органу влади або перебувають під його 
контролем чи прямим підпорядкуванням.

Побутує думка, що у боротьбі з корупцією для суспільства надважли-
вим є приклад перших осіб держави. Якщо співставляти Португалію та 
сусідню Іспанію, то в другій половині XX століття ці країни були цілком 
співвідносні за доходами населення, національними традиціями і под. В 

[50] Португалия: 800 уголовных дел по коррупции и 14 обвинительных приговоров, 
https://goo.gl/x7bcPE, [22.07.2014]. 
[51] Portugal Corruption Report, http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/
portugal, [20.11.2015]. 
[52] Запобігання і протидія проявам корупції…, op. cit., с. 62.
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обох державах існував недемократичний режим: Португалією півстоліття 
кермував А. де О. Салазар, а Іспанією ‒ Ф. Франко. Але в Португалії був (і є 
сьогодні) порівняно нижчий рівень політичної корупції, і причиною цього, 
припускаємо, була особистість Салазара, який заклав фундамент для за-
родження у португальців антикорупційної культури. Віруючий та аскетич-
ний, він не сприймав корупцію, жорстко боровся з нею. І хоч тенденційно 
за диктатури політична корупція зростає, Португалія є радше винятком із 
цього правила. Мабуть, цілком заслуженим є надпис на надгробку дикта-
тора: “Тут спочиває людина, якій найбільше залишилася винна Португалія. 
Він віддав Країні всього себе, не взявши для себе від Країни нічого”.

Схоже, ідеї та життєві принципи Салазара не укорінилися після за-
вершення найтривалішого у Європі диктаторського режиму. На жаль, у 
XXI cтолітті у португальців формується радше “корупційна культура”, а 
у держави, як зауважила М. Ж. Моргаду (заступниця генпрокурора, яка 
курувала довший час справи про корупцію), зараз немає політичної волі 
для боротьби з цим соціальним злом53. Припускаємо, що саме цим і по-
яснюється “тупцювання на місці” Португалії у викоріненні корупції. На-
ведемо лише дві групи фактів: 1) Індекс сприйняття корупції за останні 
п’ять років практично не змінювався: 2012 – 63; 2013 – 62; 2014 – 63; 2015 – 
63; 2016 – 62 пунктів; 2) за результатами дослідження Gallup “Global States 
of Mind 2014” (“Стан світової громадської думки”, 2014)54 Португалія є 
серед країн із найвищими показниками недовіри населення до своїх уря-
дів: схвалюють діяльність свого уряду 20 % громадян; 86 % португальців 
уважають, що їх уряд корупційний.

Звичайно ж, Португалію за рівнем політичної корупції не можна по-
рівнювати з мегакорумпованими країнами Африки чи Близького Сходу. 
Але на тлі країн ЄС Португалія відноситься до держав, для яких харак-
терні серйозні корупційні проблеми, що перешкоджає пришвидшенню 
виходу зі затяжної кризи. Постійне повторення корупційних скандалів за 
участю політиків високого рівня, нецільове використання фінансів гро-
мадських фондів і партій показують певну неефективність тих заходів, 
які уживаються для мінімізації політичної корупції.

Іспанія. Іспанія належить до тих держав ЄС, які уособлюють увесь 
комплекс проблем, зумовлених глобальною економічною кризою, що 
розпочалася у 2008 році. Ця держава істотно постраждала від кризи. Зо-
крема, показники безробіття в окремих частинах Іспанії (наприклад, Ан-
далусії) є найвищими в межах ЄС (безробіття по країні за даними Eurostat 
збільшилося з 8,2 % у 2007 році до 22,1 % у 2015-му).

До соціально-економічних додалася низка політичних проблем, осо-
бливо після парламентських виборів-2015. Електоральна кампанія про-

[53] Португалия: 800 уголовных дел…, op. cit. 
[54] Global States of Mind 2014, http://documents.mx/documents/global-states-of-mind-
report-2014pdf.html, [09.10.2015]. 
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ходила на тлі триваючої економічної кризи, корупційних скандалів, що 
зачепили правлячу на той момент Народну партію (Partido Popular), і за-
свідчили зростання недовіри до традиційних партій. Був сформований 
найфрагментованіший іспанський парламент; жодна зі сил не була спро-
можна сформувати коаліцію. За висновками експертів55, після цих вибо-
рів Іспанія в той час опинилася “на порозі політичної кризи” (300 днів у 
країні не було уряду).

Корупція всіх типів стала візитівкою Іспанії в світі, майже нарівні 
з фламенко, тапасами чи коридою. В опитуваннях громадської думки 
близько половини опитаних іспанців традиційно називають корупцію 

“проблемою №1”. Дослідники Д. Дела Порта та А. Ванучі зауважують: Іс-
панія належить до висококорумпованих країн світу56. Як свідчать дані, 
оприлюднені експертами Єврокомісії (лютий 2014 року) щодо корупції 
в країнах ЄС, в Іспанії є надвисокий рівень готовності населення до ко-
рупції ‒ 95 %; 63 % іспанців засвідчують, що корупція істотно впливає 
на їх життя; 87 % сумніваються у прозорості фінансування політичних 
партій57. Такі цифри не виглядають несподіваними з огляду на численні 
приклади різноманітних корупційних проявів в цій країні, як-от: в Анда-
лусії чиновники привласнили фінанси, виділені ЄС на перекваліфікацію 
безробітних; Народну партію викрили у веденні упродовж вісімнадцяти 
років подвійної бухгалтерії; у хабарництві звинувачують низку політиків, 
урядовців і навіть членів королівської сім’ї.

Справи щодо політичної корупції є складними у розслідуванні й роз-
тягуються на роки. Наприклад, довгострокове розслідування, відоме як 

“справа Гюртеля” (Gürtel) щодо корупції Народної партії, тривало майже 
10 років (від 2007 року) і лише наприкінці 2016 року передане до суду. 
У цій справі фігурують 37 осіб, які утворювали корупційну мережу, у т. 
ч. провідні діячі партії. Їх звинувачують у неправомірній фінансовій ви-
годі в обмін на контракти, скеруванні грошових пожертв, зроблених на 
користь партії, окремим чиновникам тощо. Злочинна мережа, очолювана 
бізнесменом Ф. Корреа, утримувала політиків із Народної партії. 

Зауважимо, що коли громадськості (завдяки газеті “El País”) стало ві-
домо про “сірі зарплати” політиків, це викликало хвилю протестів іспан-
ської громадськості58. Вони уможливилися не в останню чергу завдяки 
новим медіа, наприклад, онлайн-петиція на Change.org зібрала у 2013 році 
100 тис. підписів лише за 10 годин на вимогу відставки уряду, а на момент 

[55] А. Мовчан, Іспанія на порозі політичної кризи, https://goo.gl/oe45Dp, [08.01.2016]. 
[56] Д. Дела Порта, А. Ванучі. Брудні оборудки: учасники, ресурси та механізми політич-
ної корупції, Київ 2006, с. 16. 
[57] Summaries of the national chapters from the European. Anti-Corruption Report, https://
goo.gl/FvYnGA, [03.02.2014]. 
[58] Массовая политическая коррупция в Испании вызывает новую волну возмущений, 
https://ru.globalvoices.org/2013/02/07/21288/, [07.02.2013]. 
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завершення кампанії її підписало 1 млн 260 тис. 786 підписантів (очікува-
них 2 млн підписів зібрати все ж не вдалося)59. У Twitter та Facebook теж 
було проведено масові інформаційні шторми з поширення хештегів (на 
взірець #lospapelesdebárcenas, #DondeestaRajoy), інтернет-мемів тощо; у їх 
основі були прізвища та образи тогочасного прем’єр-міністра, лідера На-
родної партії М. Рахоя та скарбничого партії Л. Барсенаса.

Монарша посада завше була сповнена величного символізму; вона 
уособлює державність, і тим прикрішим є корупційні звинувачення про-
ти таких символічних осіб. У контексті нашого дослідження фігурують 
найперше податкові злочини сестри короля Іспанії Філіпа VI, інфанти 
Крістіни (ухиляння від сплати податків; покарана штрафом 265 тис. євро) 
та її чоловіка І. Урдангаріна (підробка документів, відмивання грошей 
(5,8 млн євро) на посаді керівника громадського фонду “Instituto Noos”; 
ця організація була прикриттям для отримання великих сум із бюджетів 
Балеарських островів та Валенсії й їх подальшого привласнення невели-
кою групою осіб; у лютому 2017 року засуджений до 6 років і 3 місяців 
ув’язнення)60. По цій же справі засуджений і колишній очільник Балеар-
ських островів Ж. Мейтас (3 роки і 8 місяців ув’язнення). Опитування 
громадської думки засвідчили: через цю гучну справу репутація іспан-
ських монархів зіпсована, а популярність короля Хуана Карлоса знизи-
лась у кілька разів в останні роки його правління (зрікся влади на користь 
свого сина Феліпе IV 19.06.2014 році).

Саме корупцію експерти (зокрема, Transparеncy International) назива-
ють однією з головних причин кризи в країнах Південної Європи. Так, 
в доповіді Transparеncy International, в якій розглянуто ситуацію в євро-
пейських державах, відзначається, що в Іспанії (як і в Греції, Іспанії, Італії 
та Португалії) “більше неможливо заперечувати зв’язок між фінансовою 
та бюджетною кризою, що тривають, і глибоко вкоріненими проблемами 
недостатньої звітності про бюджетні витрати, неефективність і зловжи-
вання в сфері держуправління, які не контролюються і не караються”61.

Проведені опитування засвідчують, що 88 % іспанців сильно стурбовані 
різким збільшенням корупції в своїй країні починаючи від початку еконо-
мічної кризи-2008, і вважають цю проблему дуже серйозною. 93 % іспанців 
упевнені, що головним епіцентром корупції є саме державні установи, ре-
гіональна влада та муніципалітети. 74 % опитаних іспанців уважають, ко-
рупція ‒ невід’ємна частина культури Іспанії, і що так склалося історично62. 

[59] No más corrupción en España: 2 millones papa que rajoy dimita#RajoyveteYA, https://goo.
gl/GZYDQS, [17.07.2013]. 
[60] Seis años de cárcel para Urdangarin y absolución para la infanta Cristina, https://goo.gl/
Md9fSa, [17.02.2017]. 
[61] М. Олексевич, Проблеми Іспанії не в економіці, а в головах, https://goo.gl/HWPWmX, 
[20.06.2012]. 
[62] Ibidem. 
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У контексті останнього, мабуть, доречно згадати, що ще півтора століття 
тому державні посади в Європі давали в придане, часто передавали у спа-
док, посади в колоніях продавали на офіційних аукціонах63.

Видається, що корупційний скандал щодо іспанської Народної партії, 
а також обвинувачення членів королівської родини, істотно вплинули на 
зниження починаючи від 2013 року Індексу сприйняття корупції, який 
визначає Transparency International. У цьому Індексі за 2016 рік Іспанія 
зайняла 43 місце (58 пунктів зі 100 можливих); водночас, до прикладу, у 
2012 році індекс був значно вищий – 65 пунктів.

Законодавством Іспанії унормовано оприлюднення декларацій про 
інтереси, доходи та майно. Декларації про інтереси членів парламенту та 
місцевих виборних посадовців можуть бути отримані за запитом будь-якої 
зацікавленої особи. Встановлені обмеження на обіймання певних посад і 
заняття певними видами діяльності після припинення повноважень на по-
саді державного службовця: упродовж двох років після припинення таких 
повноважень, особа, що обіймала політичну посаду, не має права працю-
вати у приватній компанії, яка пов’язана контрактними, регуляторними 
зв’язками або через пряме підпорядкування з органом, посаду в якому 
обіймала ця особа. В Іспанії передбачена обов’язковість декларування по-
дарунків для членів уряду й осіб, які обіймають політичні посади. Щодо 
публічного контролю за партійними фінансами, то можна виділити такі 
характеристики, притаманні Іспанії, як: здійснюється фінансовий контр-
оль, передбачається звітування, встановлені ліміти на приватні та корпо-
ративні внески, лімітовані іноземні внески, встановлені ліміти на витрати64.

В Іспанії діє система державного фінансування політичних партій. Фі-
нансова звітність партій повинна публікуватися. Дозволені пожертви від 
профсоюзів і корпорацій. Максимальний розмір аномімної пожертви – 5 
% від обсягу державного фінансування. Іноземні пожертви заборонені. 
Умови надання державної підтримки: 1) представленість партії у парла-
менті; 2) отримання партією не менше 3 % голосів виборців на попередніх 
виборах. Форма державної підтримки виражається у загальному нецільо-
вому фінансуванні. Обсяг державної підтримки: загальна сума державної 
підтримки партій визначається парламентом. 1/3 цієї суми розподіля-
ється між представленими у парламенті партіями залежно від кількості 
місць, що належать їм у нижній палаті. 2/3 загальної суми, що спрямову-
ється на державну підтримку партій, розподіляється між усіма партіями, 
що взяли участь у виборах і відповідають вказаній вимозі, пропорційно 
кількості здобутих ними голосів на свою підтримку. Фінансування парла-
ментської діяльності політичної партії відсутнє.

[63] І. Ревак (red.), Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження, Львів 
2011, с. 220. 
[64]  К. Давиденко (red.), Політична корупція: як розпізнати та подолати, Київ 2016, 
с. 20. 
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Але, як бачимо з іспанської практики політичної корупції, недостатньо 
прийняти антикорупційні закони, спрямовані на уможливлення прозорос-
ті політики, але й необхідна найперше воля та послідовність у їх виконанні 
політичними áкторами. На цьому акцентував глава держави, король Фелі-
пе IV, який у виступі наприкінці 2016 року в іспанському парламенті, наго-
лосив на необхідності остаточного вирішення проблеми корупції у країні. 

“Оновлення державного життя – питання, принципу, волі та рішучості. Це 
питання порядку роботи нашої правової держави та необхідна умова для 
відновлення довіри громадян. У цьому сенсі етичні цінності повинні на-
дихнути наше державне життя. Корупція, яка обурила громадську думку в 
нашій країні, і з якою треба твердо боротися, повинна залишитися сумною 
згадкою про наслідки хвороби, яку ми маємо перемогти”65.

Мабуть, саме для виконання такого надскладного завдання Іспанія під-
тримує та доєднується до різноманітних новітніх антикорупційних ініціа-
тив. Наприклад, у квітні 2017 року 16 державами-учасницями ЄС у т. ч. й 
Іспанією (а також Грецією та Португалією), було оголошено про перспек-
тиву створення прокуратури для боротьби з корупцією (для розслідування 
корупційних злочинів, скоєних проти фінансових інтересів ЄС)66.

Отже, для усіх держав Південної Європи, характерна низка спільних 
проблем, пов’язаних із політичною корупцією, зокрема: 1) непрозорість 
відносин між бізнесом і громадськими діячами, відсутність чітких пра-
вил при пожертві політичним партіям. У демократичних країнах є неба-
жаним, щоб такі пожертви були анонімні чи необмежені, має бути верхня 
межа таких пожертв, щоб уникнути проблеми “повернення боргу” спон-
сорам; 2) відсутність прозорості лобіювання – повного доступу громад-
ськості до інформації щодо того, кого при прийняття рішень вислухали 
керівники державних структур, до кого прислуховувалися парламентарі, 
приймаючи певний нормативний акт.

Випадок аналізованих країн Південної Європи засвідчує, що в полі-
тичних системах “старих” демократій демократичні принципи закріпили-
ся досить міцно, щоб усе ж протистояти політичній корупції та боротися 
з нею. У розвинених демократіях корупція викорінюється самою полі-
тичною системою, яка здатна до самооновлення, самореформування та 
ротації еліт. Але цей процес вимагає високої мотивації громадськості, яка 
має проявляти неабияку волю у викоріненні політичної корупції, адже на 
сьогодні вона ще залишається серед найсерйозніших проблем усіх аналі-
зованих країн Південної Європи.

[65] Фелипе VI: коррупция в Испании должна стать „печальным воспоминанием”,
https://ria.ru/world/20161117/1481590101.html, [17.11.2016].
[66] European public prosecutor’s office: 16 member states together to fight fraud against the 
EU budget, http://www.consilium.europa. eu/en/ press/press-releases/2017/04/03-eppo/, 
[03.04.2017].
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Марта Коновалова1 

ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА 
ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

трімкі зміни, що відбуваються в сучасному світі визначають 
всезростаючу роль публічного адміністрування в розвитку 
країн. Особливий інтерес західних та вітчизняних дослідни-

ків викликає питання інновацій в державному секторі. Наше досліджен-
ня присвячене умовам формування інноваційної культури в публічному 
адмініструванні, конкретно інноваційному процесу в державному секто-
рі, та цілям такої діяльності.  

На основі вивчення літератури було визначено основні напрями до-
слідження:

1. Роль та цілі формування інноваційної культури в публічному адмі-
ніструванні.

2. Стан інноваційного розвитку державних органів влади в Україні.
3. Фактори впливу та процес формування інноваційної культури в пу-

блічному адмініструванні.
Для визначення основних понять, таких як “інновація в державному 

управлінні”, “інноваційна культура в публічному адмініструванні” було 
проаналізовано масив літератури з державного управління, інноваційних 
процесів в публічному управлінні.

За допомогою кількісного аналізу та порівняння було проведено 
об’єктивний, системний і кількісний опис змісту документації на Інтер-
нет-сайтах органів державної влади певних країн. Одним із основних 
методів дослідження визначено контент-аналіз – метод якісно-кількіс-
ного аналізу змісту документів з метою виявлення або вимірювання со-
ціальних фактів і тенденцій, відображених у цих документах, а також 
отримання достовірної інформації про об’єктивну реальність. У нашому 
випадку проаналізовано значний масив документації, розміщеної на офі-
ційних сайтах України, РФ та Німеччини для визначення рівня іннова-
ційності центральних органів  виконавчої влади країн посткомуністич-
ного простору і порівняння їх із країною-членом Європейського Союзу та 
«флагманами» інноваційного розвитку. Вибір РФ пояснюється схожими 
історичними процесами, перехідним станом економіки обох країн. Важ-
[1] Марта Коновалова, кандидат наук з державного управління, факультет соціально-
економічної освіти та управління, НПУ імені М.П. Драгоманова / dr Marta Konovalova, 
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, e-mail: konovalova.
marta@gmail.com

C



260

ливість для України інтеграції до спільного європейського простору та 
долучення до європейської моделі інноваційного розвитку обумовлює 
вибір Німеччини як країни-члена ЄС, що займає лідерські позиції по ін-
новаційному розвитку.

Також було проведено спробу вияснити тенденції розвитку інновацій-
ної культури державної служби в Україні, за допомогою соціологічного 
опитування державних службовців провідної фахової організації Дер-
жавного агентства науки, інновацій та інформатизації України. Метою 
дослідження було виявлення ціннісних орієнтацій та креативного потен-
ціалу державних службовців як фактору формування інноваційної про-
фесійної культури, а також визначення типу організаційної культури як 
сприятливого/несприятливого чинника для формування ІК.

Для визначення факторів впливу та безпосередньо процесу форму-
вання інноваційної культури в системі публічного адміністрування було 
використано метод моделювання і розроблено інноваційно-культурну 
модель розвитку системи державного адміністрування.

Західні дослідники почали вивчати тему інновацій та інноваційної 
культури в розрізі державного сектору з 70-х років. Аналіз зарубіжних 
робіт показує гострий інтерес науковців до інновацій в державному сек-
торі. Дослідники визначають інноваційну культуру державних службов-
ців як основну вимогу для впровадження інновацій в державному секторі 
країни (E. Kamarck 20102, M. Joyce 20073, Ф. Янсен 20074, E.H. Shein 19945, 
S.P. Osborne 20116) а також як фактор глобальних змін (Ch. Demmke 20027).

Питання інноваційної культури в публічному адмініструванні в осно-
вному розглядається науковцями через призму таких понять як інновації, 
державне управління та організація державної служби. Розглядаючи на-
укову літературу в цьому напрямі, можна умовно виділити наступні дві 
окремі тематики: інновації в державному управління та державне управ-
ління інноваціями. Термін “публічне адміністрування інновацій” – стосу-
ється сфери взаємодії органів влади та зовнішніх по відношенню до неї 
процесів та організацій, які діють на території держави. Завдання органів 
державного управління полягає у створенні сприятливих умов для інно-
ваційного розвитку організацій і управлінні інноваційними процесами. 

[2] E. Kamarck, Government innovation around the world, https://goo.gl/PUvhcd, [08.06.16] 
[3] M. Joyce, Performance information and innovation in the Canadian government: paper 
prepared as background for a presentation made at the OECD Asian Centre International 
Conference on Performance Information and Government Innovation, China 2009, p. 56. 
[4]  Ф. Янсен, Эпоха инноваций, Москва 2009, с. 34. 
[5] E.H. Schein, Innovative cultures and organizations, New York 2001, s. 17. 
[6] S.P. Osborne, Innovation, Public Policy and Public Services Delivery in the UK. The word 
that would be king?, 2014, pp. 1335-1350.
[7] Ch. Demmke, European Civil Services Between Tradition and reform, Euroopean Institute 
of Public Administration, Maastricht 2004, p. 121. 
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“Інновації в публічному адмініструванні” – стосується власне сфери дер-
жавного управління, а саме – новаторських підходів, які застосовують 
органи державної влади з метою вирішення покладених на них завдань. У 
цьому випадку розглядаються інноваційні механізми організації та функ-
ціонування державної служби. 

Вчені приділяють увагу аспектам державного регулювання інновацій-
них процесів, визначаючи основну роль держави в формуванні відповідної 
політики8. Гаман М. В. вивчаючи проблеми державного регулювання інно-
ваційного розвитку України визначає два аспекти державної політики в ін-
новаційній сфері: створення нових робочих місць та інноваційна культура9. 

Велику увагу науковці приділяють вивченню інновацій в державному 
управлінні. Хачатурян Х. В. в монографії «Інновації в державному управ-
лінні» розкриває проблеми теорії та практики впровадження інновацій 
в систему державного управління в процесі здійснення адміністративної 
реформи10. В навчальному посібнику «Соціальні інновації в управлінні: 
питання і відповіді, структурно-логічні схеми» науковці описують про-
блеми соціальної інноватики в управлінні, принципи і механізми при-
йняття інноваційних рішень в системі державного управління11. А гру-
пою вчених: М.В. Афанасьєв, Л.Г. Шемаєва, Л.Й. Аведян, Л.Ю. Гордієнако, 
А.Г. Кабанець наведено теоретико-методологічні розробки щодо удоско-
налення інноваційних процесів у сфері державного управління та міс-
цевого самоврядування12. Карпичев В. С. в книзі «Основи інноваційного 
прориву» описує детермінанти, умови інноватики в рамках державного 
управління, визначає особливу роль державних службовців в управлін-
ні інноваційними процесами та формуванні інноваційного управління13. 
Романов В. Л. в роботі «Соціально-інноваційний виклик державному 
управлінню» аналізує сучасні інноваційні процеси і їх значення у процесі 
трансформації державного управління. Вчений зазначає особливі викли-
ки для організації та функціонування державної служби як інноваційної 
організації, а також виокремлює інноваційну професіоналізацію держав-
них службовців як основу їх діяльності в сучасних умовах14.

[8] И. Ганчеренок, Управление инновациями и инновации в управлении, https://goo.
gl/7ZUN7T, [12.05.16]. 
[9] М. Гаман, Державне регулювання інноваційного розвитку України, Київ 2008, с. 87. 
[10] Х. Хачатурян, Інновації в державному управлінні, https://goo.gl/m2zM6g, [30.03.17]. 
[11] Социальные инновации в управлении: вопросы и ответы, структурно–логические 
схемы, [в:] Учебное пособие для вузов, Москва 2004, с. 132. 
[12] М. Афанасьєв, Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого са-
моврядування, ХНЕУ 2006, с. 123 
[13] В. Карпичев, Основания инновационного прорыва в области государственного 
управления, Проспект 2007, с. 53. 
[14] В. Романов, Инновационный прорыв в будуще : диспозиция государственного управ-
ления, 2009, с. 9-24. 
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Варто виокремити роботи А. В. Ліпенцева, який у своїх наукових до-
слідженнях присвячує увагу безпосередньо питанню розвитку іннова-
ційної організаційної культури державної служби в умовах регіонально-
го інноваційного розвитку. Основною функцією інноваційної культури 
вчений називає мобілізацію свідомості службовців на досягненні цілей 
регіонального і місцевого розвитку, підтримку і реалізацію завдань мо-
дернізації державної служби15. 

Значна кількість наукових праць присвячених інноваційним процесам 
в публічному адмініструванні загалом та в організації державної служби 
зокрема свідчить про високу увагу до цих питань. Але в науковій літера-
турі поки немає спеціальних робіт присвячених розробці проблематики 
організації та функціонування публічного адміністрування на інновацій-
но-культурних засадах, а також не визначено конкретні цілі та результати 
публічного адміністрування на засадах інноваційності. 

Група зарубіжних вчених16 на основі грунтовного дослідження літера-
тури в сфері інноваційних процесів у публічному адмініструванні визна-
чила основні цілі інноваційного розвитку публічного управління: підви-
щення ефективності роботи органів влади державного та місцевих рівнів, 
вирішення соціальних проблем (безробіття, адресна соціальна допомога, 
пенсійне забезпечення) в країні; підвищення задоволеності суспільства 
(клієнтів публічних послуг); залучення громадян до вирішення суспіль-
них проблем; залучення приватних партнерів (бізнесу) до реалізації гло-
бальних проектів. Як відзначено в статті, дуже невелика кількість дослід-
ників визначає чіткі цілі та результати розвитку інноваційної культури в 
публічному адмініструванні. 

Варто зазначити, що авторами в статті “Організація та функціонування 
державної служби України в умовах інноваційного розвитку”17 було визна-
чено інноваційну культуру в системі державного управління як основний 
фактор формування національної інноваційної системи (НІС) держави. 
Визначено основні глобальні виклики сьогодення, що постали перед систе-
мою державного управління кожної країни, та шляхи їх вирішення, в осно-
ві яких лежить інноваційний розвиток державного сектору. Основні цілі  
формування інноваційної культури в публічному адмініструванні:

• ефективний розвиток НІС;
• вирішення соціальних проблем;
• підвищення ефективності роботи;
• підвищення задоволеності суспільства.

[15] А. Ліпенцев, Розвиток організаційної культури органів публічної влади у контексті 
завдань реалізації програм регіонального інноваційного розвитку, Львів 2012, с. 34. 
[16] H. de Vries, V. Bekkers, l. Tummers, Innovation in the public sector: a systematic review 
and future research agenda, Public admin, 2016, р. 149. 
[17] М. Коновалова, Організація та функціонування державної служби України в умовах 
інноваційного розвитку, Київ 2013, с. 203-212. 
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Як зазначає професор В. Л. Романов18, дії переважної більшості 
управлінців, що бралися за перебудову суспільства, були, як правило, 
низькоефективними. Причина цього укорінена в абсолютизації моделі 
управління суспільством, «вштовхуванням» її в суспільні відносини без 
зв’язку з еволюційними процесами в вітчизняному культурному про-
сторі». З такою точкою зору погоджується С.В. Алієва19 стверджуючи, 
що домінуючі у свідомості пострадянських державних службовців уста-
новки не взаємоузгоджуються із системною трансформацією, чим уне-
можливлюють втілення в життя вироблених сценаріїв соціально-еко-
номічного розвитку суспільства. У цьому і полягає загальна причина 
соціальних відхилень у діяльності управлінців, яка є закономірним на-
слідком, що відображає суперечність між кількістю і якістю соціальних 
змін в суспільстві і відсталістю культурно-інтелектуальних ресурсів 
управління.

Сучасне публічне адміністрування – механізм здійснення цілей та за-
вдань держави. Реалізуючи свої функції, публічне адміністрування має 
стати таким інститутом, через який реалізується демократична сутність 
держави, підтримується нормальна життєдіяльність суспільства, а дер-
жавний апарат слугує потребам суспільного розвитку20.

Для подальшого дослідження варто визначити термінологічну базу 
поняття інноваційна культура в публічному адмініструванні.

Інноваційна організаційна культура в публічному адмініструван-
ні – це область загальнокультурного процесу, що характеризує ступінь 
сприйнятливості державних службовців різних нововведень в діапазоні 
від толерантного ставлення до готовності і здатності перетворення їх в 
інновації у вигляді механізму управління чи послуги. Інноваційна куль-
тура відображає також рівень розвитку інноваційних процесів в системі 
державного управління, ступінь включеності в ці процеси співробітників, 
задоволеності їх від участі, і в цілому, стан макро- і мікросередовища, що 
вимірюється наступними принципами: заохочення ініціативи і творчого 
пошуку співробітників; заохочення до розвитку і набуття нових знань і 
навичок; націленість на результат; співробітництво між працівниками; 
вільний обмін ідеями та інформацією між співробітниками; толерантне 
сприйняття керівництвом і співробітниками ідей, висловлених іншими 
працівниками; толерантне сприйняття можливих помилок і невдач; деле-
гування повноважень членам команди; участь кожного члена команди у 
процесі досягнення цілей інноваційного проекту, усвідомлення своєї зна-
чущості; свобода творчості й висловлювань; недопустимість нав’язування 

[18] В. Романов, Инновационный прорыв…, op. cit. 
[19] С. Алиева, Профессиональная культура государственных и муниципальных служа-
щих: состояние и условия инновационной трансформации, Ростов-на-Дону 2007, с. 16.
[20] В.Дзюндзюк, Н. Мельтюхова  та ін.,  Публічне адміністрування в Україні, Харків 
2011, с. 306. 
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ідей керівника співробітникам;- захист прав кожного співробітника на 
інноваційні рішення21.

Результати дослідження
З огляду на те, що виміряти реальний рівень інноваційної культури ор-

ганізацій досить важко, було обрано метод кількісного аналізу. Одним із 
інтегральних показників рівня організаційної культури є його кількісна ха-
рактеристика. Серед кількісних показників вчені визначають такі: наявність 
сформульованих документально зафіксованих цінностей, проведення різно-
го роду заходів із популяризації культури, тренінгів, круглих столів, корпо-
ративного навчання, наявність правових актів, інформаційних ресурсів. 

Передбачається, що кількісний аналіз може слугувати підставою для 
визначення рівня культури. Ґрунтуючись на даній гіпотезі, вважаємо, що 
контент-аналіз офіційних ресурсів Інтернет-сайтів державних органів 
виконавчої влади дасть змогу виявити загальний рівень інноваційності 
центральних органів виконавчої влади обраних для аналізу країн.

Польовий етап дослідження методом контент-аналізу проводився у ІV 
кварталі 2016 року. Аналізуючи кількість згадувань означених термінів у 
масиві електронних документів українських міністерств у порівнянні із ана-
логовими міністерствами можемо зробити наступні висновки. По-перше, 
найвища частота згадувань усіх одиниць аналізу прослідковується в ін-
формаційних ресурсах Міністерства освіти та науки України. В німецькому 
міністерстві освіти також найбільше згадувань, а от в Росії найбільше зга-
дувань слова «інновація» має Міністерство енергетики, а «інноваційний роз-
виток» також Міністерство освіти. Такий результат вказує на зосередженні 
усіх країн на науці та освіті як джерелі інновацій та факторі інноваційного 
розвитку. Результати підтверджують пріоритетність розвитку енергетичної 
сфери у РФ. Цікаво, що відповідне міністерство в Україні має найнижчі по-
казники. По-друге, наступний високий показник по згадуванням слова «ін-
новації» визначений у Міністерства зборів і доходів України, що свідчить про 
нещодавню ґрунтовну модернізацію цієї сфери. По-третє, міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України має досить низьку частоту згадувань У 
відповідному органі Німеччини частота згадувань всіх одиниць дослідження 
достатньо висока, щоб стверджувати, що інноваційний розвиток є економіч-
ним пріоритетом країни. По-четверте, частота згадувань терміну «інновацій-
на культура» досить низька на інтернет-ресурсах міністерств всіх країн. Але 
в інтернет-просторі українських органів влади таких згадувань всього два. 
Це свідчить перш за все про низьку поінформованість працівників органів 
влади та про повну незацікавленість керівників у розвитку інноваційної 
культури в державній службі всіх сфер діяльності.

Сумарна середня кількість (середнє арифметичне) згадувань одиниць 
контент-аналізу по кожній країні представлена у таблиці 1.

[21] М. Коновалова, Інноваційність в державній службі як чинник розвитку національ-
ної інноваційної системи України, Київ 2013, с. 96-103. 
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Таблиця 1.
Сумарний середній показник

(Складено автором на основі результатів контент-аналізу)
Країна Інновація Інноваційний 

розвиток
Інноваційна 

культура

Німеччина 620 16,4 4
Росія 117 14,3 0,3
Україна 23,8 2,5 0,16

Проведений аналіз свідчить про загальну позитивну тенденцію інно-
ваційного спрямування країн. Результати, що стосуються органів вико-
навчої влади в Україні мають незадовільні показники і вказують на те, що 
процес інноваційно-культурної організації ще не розпочався як масш-
табна програма дій. Результати досліджень свідчать про те, що державні 
органи виконавчої влади Німеччини як країни-члена ЄС організовані та 
функціонують за інноваційно-культурним принципом. Всі міністерства 
активно використовують у своєму лексиконі термін «інновація», трима-
ють курс на інноваційний розвиток та виокремлюють поняття «іннова-
ційна культура». Росія активно сприяє розвитку інновацій у всіх сферах, 
але говорити про спрямування на інноваційний розвиток та часте вико-
ристання терміну «інноваційна культура» не можна. Тому орієнтація на 
Європейський Союз у контексті модернізації державної служби очевид-
на. Разом з тим  досвід Росії може бути цікавим процесними моментами 
сприяння інноваційності в державній службі, перш за все, тим, що у ході 
трансформації радянської моделі у сучасну РФ пройшла більший шлях, 
просунулась далі, вже зробила певні помилки та має певні досягнення. 

Зауважимо, що проведений контент-аналіз досліджує деякою мірою 
культивування інновацій та спрямованість на інноваційний розвиток, що 
відповідно характеризує інноваційну культуру в державній службі на рів-
ні організацій вищих органів влади (міністерств). 

Для більш конкретного розуміння стану розвитку інноваційної куль-
тури в державній службі було проведено соціологічне опитування дер-
жавних службовців в рамках Державного агентства науки, інновацій та 
інформатизації (на даний час реорганізовано, функції передано Мініс-
терству освіти та науки України). Проведене нами опитування державних 
службовців дозволяє зробити деякі судження стосовно типу організацій-
ної культури Агентства, а також виявити фактори та тенденції формуван-
ня інноваційної професійної культури державних службовців. 

Інструментом соціологічного опитування було обрано метод анкету-
вання. Підготовчий етап дослідження передбачав розробку трьох видів 
анкет. Відповідно, кожна анкета мала свою мету, а саме: 

• анкета 1 – оцінити існуючу та виявити бажану організаційну культу-
ру установи; 
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• анкета 2 – виявити тенденції у сфері формування і розвитку іннова-
ційної організаційної культури установи. 

Перші дві анкети розроблені для усіх працівників Агентства, третя 
– для керівництва. В загальному опитуванні взяло участь 52 державних 
службовці, а в анкеті експертного опитування прийняло участь 16 осіб – 
керівників та заступників керівників департаментів Агентства. Польовий 
етап анкетування проводився у ІІ половині 2014 р. Узагальнення здійсню-
валось у березні-квітні 2015р. Обробка отриманих даних здійснювалась 
також за допомогою комп’ютерної програми ОСА.

Хоча вибірка опитування не дозволяє говорити про репрезентатив-
ність отриманих даних стосовно всього масиву державних службовців 
(масштаб і характер вибірки дає підставу говорити лише про загальні 
тенденції), тим не менш, вектор відношення управлінців до інновацій, ін-
новаційного розвитку організації простежується цілком чітко. 

Перша анкета являє собою загальновідомий інструмент оцінки орга-
нізаційної культури (ОСАІ), розроблений К. Камероном та Р. Куінном22. 
Метод має на меті результативну і ретельну діагностику важливих ас-
пектів організаційної культури і має форму запитальника, що вимагає 
індивідуальних відповідей по 6 пунктам. Призначення інструменту оцін-
ки – здійснення допомоги в ідентифікації існуючої культури організації, а 
також достатньо чіткому визначенні культури, до якої члени організації 
мають намір прийти, щоб відповідати сучасним викликам.

Результати опитування узагальнено у вигляді діаграми із нанесеними 
значеннями наявної та бажаної культури (рис. 1). 

Рис. 1. Профіль організаційної культури
 Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації
 

Згідно із профілем можна простежити явні тенденції у функціонуван-
ні ієрархічної організаційної культури в досліджуваній організації, яка 
відповідно до К. Камерона та Р. Куінна передбачає дуже формалізоване 
і структуроване місце роботи. Це виражається, за авторами методу в на-
ступному: тим, що роблять люди, управляють процедури; лідери пиша-

[22] К. Камерон, Диагностика и измерение организационной культуры, Питер 2001, 
с. 48-503. 
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ються тим, що вони – раціонально мислячі координатори і організатори; 
критично важливо підтримання плавного ходу діяльності організації; 
організацію об’єднують формальні правила і офіційна політика; довго-
строкові піклування організації полягають у забезпеченні стабільності і 
показників плавного ходу рентабельного виконання операцій; успіх ви-
значається в термінах виконання, плавних, календарних графіків і низь-
ких витрат. 

Відповіді респондентів показують, що бажаною є культура кланового 
типу, що передбачає дуже дружнє місце роботи, де у людей багато спіль-
ного; організації схожі на великі родини; лідери або голови організацій 
сприймаються як вихователі і, можливо, навіть як батьки; організація 
тримається разом завдяки відданості та традиції; висока обов’язковість 
організації; вона робить акцент на довгостроковій вигоді вдосконалення 
особистості, надає значення високого ступеня згуртованості колективу 
і моральному клімат; успіх визначається в термінах доброго почуття до 
споживачів і турботи про людей; організація заохочує колективну ро-
боту; такий тип повністю заперечує індивідуалізм, а отже респонденти 
воліють зменшити свою відповідальність в організації і забезпечити собі 
спокійне, незмінне місце роботи.

Адхократична та ринкова культури в обох випадках (наявна та ба-
жана) не користуються популярністю. Хоча саме ці типи організаційної 
культури визначаються вченими як передумови модернізаційних змін у 
суспільстві. Адже адхократична (інноваційна) культура визначає дина-
мічне, підприємницьке і творче місце роботи, де співробітники готові йти 
на ризик, лідери вважаються новаторами і людьми, готовими ризикувати; 
сполучною сутністю організації є відданість експериментуванню та нова-
торству; підкреслюється необхідність діяльності на передових позиціях; 
у довгостроковій перспективі організація робить акцент на зростанні і 
здобутті нових ресурсів; успіх означає виробництво/надання унікальних 
і нових продуктів і/або послуг. Організація адхократичного типу заохо-
чує особисту ініціативу і свободу. При культурі ринкового типу, органі-
зація, орієнтована на результати, головною турботою якої є виконання 
поставленого завдання; співробітники цілеспрямовані і змагаються між 
собою; лідери - тверді керівники і суворі конкуренти; організація пов’язує 
воєдино акцент на прагнення перемагати; репутація і успіх є спільною 
ціллю; фокус перспективної стратегії налаштований на конкретні дії, рі-
шення поставлених завдань і досягнення вимірних цілей; стиль організа-
ції - жорстко проведена лінія на конкуренцію.

Таким чином, можна зазначити, організаційна культура Агентства не 
є і не прагне інноваційності. Визначена працівниками наявна культура як 
ієрархічна через п’ять років за бажанням співробітників може перетво-
ритися на кланову, що ні в якому разі не провокує інноваційний розвиток, 
не орієнтована на зміни, не сприяє креативному мисленню чи ризикова-
ній поведінці.
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Проблема постає не в тому, яка організація сьогодні, а в тому, якою 
її б хотіли бачити співробітники в майбутньому. Важливість змін, ди-
намізму, гнучкості, новаторства, ризику в організації не визнаються 
пріоритетними цілями. Співробітники віддають найменшу вагу альтер-
нативі розвитку нового (знання, методу управління, методу надання 
послуги, методу роботи і т.д.) в своїй роботі. Такий стан речей вимагає 
чіткої скоординованої роботи керівництва, освітніх закладів з форму-
вання позитивного відношення до інновацій, розвитку інноваційного 
середовища всередині організації, що забезпечується поширенням ін-
новаційної культури.

Друга анкета призначена для дослідження проблематики і виявлення 
тенденцій формування та розвитку інноваційної організаційної культу-
ри в Держінформнауки. Дана анкета передбачає експертне опитування. В 
ролі експертів виступили заступники голови Агентства та керівники і з 
департаментів (всього 16 осіб). Для дослідження була розроблена анкета, 
яка включає 4 запитання. Всі запитання закритого типу. Обробка отрима-
них даних проводилась за допомогою комп’ютерної програми ОСА, роз-
робленої Інститутом соціології НАН України. За результатами зроблене 
статистичне узагальнення анкетного масиву.

Значимість інноваційної організаційної культури в умовах розвитку 
вітчизняного державного управління характеризує таблиця 2. 

Таблиця 2.
Відповідь на питання:

«Чи вважаєте Ви заходи спрямовані на розвиток інноваційної 
організаційної культури необхідними в сучасних умовах розвитку 

державного управління України?»

Альтернативи %
Так 33,3
Вважаю актуальним, але не необхідним 66,67
Ні 0

Так, фактично усі експерти погоджуються із необхідністю такої куль-
тури в сучасних умовах, при цьому 67% вважають даний чинник актуаль-
ним, але не вкрай значимим.

Результати наступного запитання «Яке має бути співвідношення між 
направленнями формування і розвитку організаційної культури в дер-
жавній службі?» подано у вигляді діаграми (рис. 2). 
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Рис. 2. Відповідь на питання:
 «Яке має бути співвідношення між напрямами формування і розви-

тку організаційної культури в державній службі?»
 

З’ясовуючи співвідношення 3-х основних джерел формування орга-
нізаційної культури сучасної держслужби, маємо: найбільшої ваги має 
частка зарубіжних традицій, що у еквіваленті середньостатистично-
го розподілу становить 46,6%. Національні особливості управлінської 
культури є другим за значимістю джерелом, її частка при цьому стано-
вить 37%. Найменш вагомою є доля традицій та цінностей радянського 
суспільства – 18,2% відповідно. Бачимо, що експерти чітко визначають 
важливість зарубіжного досвіду, що може пояснюватися курсом нашої 
держави на євроінтеграцію і для формування інноваційної культури має 
позитивне значення. 

Оцінюючи ступінь впливу різних факторів на розвиток сучасної ін-
новаційної культури держслужби, експерти мали поставити бал, де 1 це 
неважливо, а 10 – дуже важливо. За відповідями, маємо конфігурацію ві-
дображену у додатку П.

Потрібно зазначити, що вибірка факторів впливу була узагальнена із 
опрацьованих матеріалів проведення Європейського року креативності 
та інновацій. Доповіді під егідою Pro INNO Europe «Інновації в держав-
ному секторі». 

Серед найважливіших факторів (~ 9) виявились рівень професійної 
кваліфікаційної освіти, виховання та творчі здібності державних служ-
бовців. Дійсно, за підтвердженнями вчених чинники досить вагомі, осо-
бливо для розвитку інноваційної професійної культури, але в рамках 
організаційної культури відсовують роль лідера, тип та засоби управлін-
ня на другий план. Експерти показали свою неготовність брати відпові-
дальність за інноваційний розвиток організаційної культури на себе, від-
даючи відносно менші (~ 6.5) бали таким факторам як лідерські якості 
керівника, стиль управління і спосіб контролю, рівень централізації вла-
ди, практика делегування повноважень, рівень лояльності до співробіт-
ників. Важливими для керівників виявились такі фактори як тип зв’язку 
між співробітниками та поширення комп’ютерних технологій, тобто рівень 
інформатизації і соціальної, і технічної, що свідчить про глибоке розумін-
ня респондентами інформаційного підґрунтя постіндустріального розви-
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тку. Значну вагу (~ 7,5), за думкою, респондентів мають мотивація (проти 
рівень заробітної плати 6,5), створення єдиної внутрішньо організаційної 
ідеології, суттєві покращення рівня управління людським капіталом, люд-
ський капітал, що підтверджує думки вчених про усвідомлення вирішаль-
ної ролі людини в економічній системі суспільства. Зовнішні фактори, такі 
як розвиток міжнародного співробітництва, орієнтація України на вступ 
до ЄС, ЗМІ, значення корпоративного іміджу як фактора конкурентоздат-
ності, загальна державна стратегія місце в ієрархії державного управління 
не були популярними серед респондентів (~ 6,1), що пояснюється непо-
вним розумінням ролі своєї організації в інноваційному розвитку держави. 

Отже, узагальнюючи результати даного анкетування, потрібно зазна-
чити, що опитані експерти чітко визначають вагому роль інноваційної 
культури в публічному адмініструванні. Також респонденти опираються 
на зарубіжні традиції у формуванні організаційної культури і розуміють 
застарілість цінностей та ідеалів організаційної культури радянських ча-
сів. Разом з тим узагальнююче все соціологічне опитування, розуміння 
такого стану речей ще не перетворилося на стійкі концептуальні засади. 
Фактори впливу здебільшого збігаються із висновками вчених стосовно 
факторів інноваційної культури. Хоча вага впливу кожного із факторів 
коливається у респондентів, не надається достатнього значення загально-
організаційним чинникам, нівелюються загальнодержавні фактори. Тому 
важливо відмітити неповне розуміння поняття інноваційна культура ор-
ганізації керівництвом установи. 

Отже, процес формування інноваційної організаційної культури Дер-
жінформнауки та інноваційної професійної культури співробітників 
Агентства відбувається на базі різного роду протиріч. Таке враження, що 
теоретично державні службовці прагнуть розвитку інноваційної культури, 
але на практиці сумбурно та не повністю розуміють, що це поняття вклю-
чає та за рахунок яких інструментів можна сприяти її формуванню, інши-
ми словами, державні службовці ще не повністю ввійшли в інноваційний 
процес. Розроблені Нацдержслужбою методичні вказівки по формуванню 
профілів компетентності серед яких належне місце приділяється впрова-
дженню інновацій та прикладам ефективної поведінки керівників в умовах 
розвитку інновацій являються важливими, але не достатніми для органі-
зації та функціонування державної служби за інноваційно-культурним ти-
пом. Тому важливо розробити комплексні рекомендації та механізми по 
сприянню інноваційній культурі в публічному адмініструванні. 

Для з’ясування суті інноваційної культури в публічному адмініструван-
ні та комплексного підходу до її формування в українських реаліях доціль-
но розробити модель її розвитку як принципу організації та функціонуван-
ня державної служби. Модель дозволяє усвідомити фактори, що сприяють 
впровадженню інноваційної культури в систему державної служби, окрес-
лити проблеми, що виникають в процесі такого впровадження та визначи-
ти практичні дії, які будуть позитивно впливати на її формування (Рис.3).
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Модель включає п’ять елементів: суб’єкт управління (керівник-лі-
дер); структура організації; стратегія організації; організаційна культура; 
суб’єкт управління (публічне адміністрування), інноваційна культура як 
результат. Далі, інноваційну культуру стосовно до інституту державної 
служби слід розглядати на двох рівнях. По-перше, на рівні, що охоплює 
організацію як державний орган – інноваційна організаційна культура 
державної служби. По-друге, на рівні державних службовців - інновацій-
на професійна культура державних службовців.

 

Інноваційна 
професійна 

культура 

Інноваційна 
організаційна 

культура 

Суб’єкт 
управління 
(керівник-

лідер) 

Організаційна 
культура  

Стратегія  

Структура 

Об’єкт  
управління 
(публічне 

адмініструван
ня) 

Рис. 3. Модель формування інноваційної культури 
в публічному адмініструванні

Розглянемо детальніше кожен з елементів Моделі. 
Як зазначає американський дослідник змін організаційної культури 

та інноваційних процесів Е. Шейн, культура є стабільною, консерватив-
ною і стійкою силою, яка може змінитися тільки в результаті вдалого 
управлінського втручання. Інші західні вчені вважають, що створення 
культури, яка сприяє інноваціям, перетворюючи інноваційні ідеї в ре-
альність, і балансування організаційних потреб з потребами майбут-
ніх змін - все це завдання керівників, що вимагають адекватного реа-
гування23. У нашій Моделі суб’єктом управління є керівник-лідер, чия 
діяльність ґрунтується на основах теорії трансформаційного лідерства. 
Трансформаційне лідерство – це процес внутрішньої соціально-психо-
логічної організації, управління діяльністю команди, впливу на пра-
цівників, який супроводжується зміною уявлень і цінностей останніх, 
активізацією вищих потреб у новаторстві, досягненні, творчості, само-
актуалізації. В першу чергу розвивається сам лідер, який є найактивні-
шим агентом позитивних змін, покращується розуміння лідером своїх 
працівників, умов оточуючого середовища, здатність обирати вірний 
варіант реагування на зміни, які відбуваються в організації. Впливу за-
знають також організація в цілому, колектив, середовище, міжособис-
тісні відносини, кожен працівник окремо.

[23] Э. Шейн,  Организационная культура и лидерство, Питер 2002, с. 119. 
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Не менш важлива роль в процесі культурних змін відводиться ме-
неджменту середньої ланки - лідерам змін, діяльність яких координує 
лідер. Рядові службовці в більшій мірі взаємодіють зі своїми безпосеред-
німи начальниками і найчастіше звертають увагу на їх щоденну поведін-
ку, а дії вищого керівництва стають зразками поведінки для менеджерів 
середньої ланки. Тому важливо розвивати лідерство не лише на вищому, 
а й на середньому рівні управління. 

У наведеній вище моделі діяльність лідера спрямована на трансфор-
мацію організаційної культури всієї системи публічного адмініструван-
ня. Здійснення такого роду діяльності є пріоритетним завданням під час 
розробки стратегії і структури державної організації, які максимально 
сприятимуть розкриттю її інноваційного потенціалу. Результатом такої 
діяльності має стати відбір основних інноваційних цінностей, які й бу-
дуть втілюватися в організаційній культурі. Позиція лідера щодо інно-
ваційних цінностей є визначальним моментом формування інноваційної 
культури в системі державної служби. 

Формулювання стратегії організації – це, як правило, завдання, що 
знаходиться в компетенції топ-менеджменту. Стратегію можна розгляди 
як довгостроковий, послідовний, конструктивний,раціональний,підкріп
лений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, який 
супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі реалі-
зації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому 
результаті. Пріоритет інноваційного розвитку України має бути зазначе-
ний в стратегії, цілях та меті кожної державної організації. Так, потрібно 
адаптувати інноваційні пріоритети до контексту кожної установи, почи-
наючи з міністерств і закінчуючи державними службами місцевого рівня. 

У запропонованій Моделі стратегії продукуються керівниками-лідера-
ми, які і визначають можливість створення інноваційної культури. Тим 
самим, сформульовані стратегічні цілі, узагальнені місією організації, на-
бувають ціннісного значення в організації і перетворюються в індивіду-
альні цілі, що орієнтуються на інновації. Також в організації має бути чіт-
ко визначено пріоритет ініціатив співробітників, їх творчого потенціалу 
в окремих сферах діяльності організації. Кожен державний службовець 
повинен розуміти своє призначення і стратегічну місію в інноваційному 
розвитку своєї організації та країни. Так, західні вчені визначають саме 
якість (а не ефективність) особистих та організаційних цілей як важли-
вий фактор підвищення рівня інноваційної культури організації24.

Організаційна структура, в свою чергу, впливає на подальше втілення 
інноваційно-культурної моделі в практику державної служби. Структура 
організації — це її внутрішня побудова, яка характеризує склад підроз-
ділів і систему зв’язку, підпорядкованість і взаємодію між ними. Згідно 
представленої Моделі, організаційна структура відіграє важливу роль 
[24] S. Arad, А framework for the study of relationships between organisational characteristics 
and organisational behaviour, 1997, p. 50. 
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у формуванні організаційних цінностей, що підтримують інноваційну 
практику. Наприклад, такі характеристики оргструктури, як гнучкість, 
автономія робочих груп можуть сприяти інноваціям, а такі, як спеціалі-
зація, формалізація, стандартизація і централізація можуть, навпаки, ці 
інновації гальмувати. До того ж організаційна структура повинна забез-
печити формування інноваційних груп та функціонування таких своїх 
характеристик, як зв’язок, гнучкість, взаємодія та співпраця. 

Важливу роль у формуванні організаційної структури відіграє розмір 
організації. Адже, невеликій організації легше стати гнучкою, інновацій-
ною та швидко реагувати на зміни в середовищі. Складність структури 
і масштабність державних організацій, у тому числі державних органів 
влади, які часто характеризуються надмірним бюрократизмом, негативно 
впливають на розвиток інноваційного середовища та інноваційної орга-
нізаційної культури. Установи державного сектора часто характеризу-
ються усвідомленим небажанням ризикувати, підзвітністю, «культурою 
провини», ієрархічною структурою. Такі характеристики відразу визна-
чають організацію як «контрінноваційну». 

Враховуючи це, основним завданням керівника-лідера є підтримання 
спрощеної організаційної структури та відповідної системи комунікації 
і підзвітності. Тобто, якщо структура органу державної влади, схема її 
підзвітності та її ієрархічна будова визначені у нормативно-правових до-
кументах, важливо використовувати неформальні зв’язки, різні канали 
комунікації, одним словом розвивати «реалістичну» модель бюрократії, 
що виникла внаслідок критики веберовської моделі бюрократії і домі-
нуючої сьогодні у західних демократіях. По суті, ця модель видозмінює 
веберівську з урахуванням соціологічних і психологічних особливостей 
організації державної служби, зокрема недооцінених веберівською мо-
деллю неформальних зв’язків між людьми в системі державного апара-
ту, їх почуттів, орієнтацій і установок. «Реалістична» модель бюрократії, 
визнаючи важливість поєднання в будь-якій організації раціональних і 
ірраціональних, формальних і неформальних, емоційно-нейтральних і 
особистісних моментів і факторів, сприяє створенню інноваційних орга-
нізаційних структур. Останні формуються в рамках конкретних органі-
зацій і являють собою сукупність таких особистісних контактів і соціаль-
них відносин, які не передбачені офіційними правилами і процедурами.

Безпосередньо сама організаційна культура також сприяє організації та 
функціонуванню державної установи на інноваційно-культурних засадах. 

Організаційна культура, втілюючись у деяких типових (впізнаваних) 
характеристиках організації, існує як набір базових цінностей, поведінко-
вих норм, артефактів і моделей поведінки, що регулюють взаємодію чле-
нів організації один з одним і з організацією в цілому. Тим самим, органі-
заційна культура може доповнити формально-раціональні управлінські 
інструменти і впливати на поведінку членів організації, стимулюючи або 
перешкоджаючи їх творчості та інноваційності.
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Вчені стверджують, що організаційна культура є основою організа-
ційних інновацій і впливає на творчість і інновації в організації двома 
способами. По-перше, – регулює внутрішню інтеграцію, в тому числі 
і свого роду організаційну соціалізацію в сенсі залучення нових пра-
цівників до цінностей і правил організації. Орієнтуючись на існуючі 
внутрішньоорганізаційні норми поведінки, люди роблять висновок 
про те, що творчість і інновації – це звичайний (стандартний) робочий 
процес, а тому вони повинні себе вести відповідно.По-друге, організа-
ційна культура забезпечує координацію шляхом встановлення єдиних 
концептуальних схем осмислення членами організації її зовнішнього і 
внутрішнього середовища, а також вироблення єдиної точки зору на їх 
бажану і прийнятну поведінку. 

У пропонованій Моделі організаційна культура є невід’ємною части-
ною функціональної розмірності організації, основою організаційних 
інновацій, оскільки забезпечує формування організаційних цінностей. 
Останні визначаються згідно з пріоритетами організаційної структури та 
організаційної стратегії, які були встановлені керівником. Створена орга-
нізаційна культура базується на цінностях і принципах, які допомагають 
установам рухатися в напрямку розвитку інноваційної культури. 

Таким чином, інноваційна культура в запропонованій Моделі є ре-
зультатом діяльності лідерів, спрямованої на формування відповідної 
стратегії та цілей організації, сприяння розвитку бажаної організацій-
ної структури, та взаємодії ключових цінностей організаційної культури. 
Тому, інноваційний процес - це не окрема відособлена діяльність органі-
зації і не ще один напрям цієї діяльності. Він включений в культуру ор-
ганізації, що містить узгоджений набір дій та цінностей для полегшення 
здійснення інноваційної діяльності.

Висновки
Метою даного дослідження було визначити роль інноваційної культу-

ри в публічному адмініструванні, визначити наявний стан інноваційної 
культури в вітчизняній системі публічного адміністрування та сформу-
вати власний підхід до побудови інноваційного процесу в публічному ад-
мініструванні.

На основі попередніх власних досліджень та огляду літератури вда-
лося визначити наступні результати формування інноваційної культури 
в публічному адмініструванні: ефективний розвиток національної інно-
ваційної системи, вирішення соціальних проблем, підвищення ефектив-
ності роботи, підвищення задоволеності суспільства. Вважаємо, що такі 
результати публічного адміністрування на основі інноваційної культури 
варті подальших наукових та методичних розробок інструментів підви-
щення рівня інноваційної культури.

Проведені емпіричні дослідження показали, що в Україні всеохо-
плюючий процес інноваційно-культурної організації ще не розпочав-
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ся. Як показали дослідження, у державних службовців мало визначені 
установки на інновації. Управлінці не прагнуть формувати організа-
ційну культуру інноваційного типу. Соціологічне опитування прове-
дене в рамках дослідження являється яскравою ілюстрацією дисонан-
су між задекларованим курсом України на інноваційний розвиток, 
виокремленням інноваційної культури держслужбовців в норматив-
но-правових документах та конкретними позиціями нашої держави в 
інноваційних рейтингах.

Системний підхід до процесу формування інноваційної культури в 
публічному адмініструванні реалізується шляхом формування іннова-
ційно-культурної моделі. Запропонована автором інноваційно-культур-
на модель державної служби складається з п’яти основних елементів: ке-
рівник-лідер, стратегія організації, структура організації, організаційна 
культура, суб’єкт управління (публічне адміністрування)  І, як результат, 
інноваційна культура, яка розглядається на двох рівнях: на рівні держав-
ної установи (інноваційна організаційна культура) і на рівні окремого 
державного службовця (інноваційна професійна культура). Відповідно, 
можна простежити певний алгоритм дій: головне завдання керівника-лі-
дера – вироблення стратегії розвитку організації, орієнтованої на іннова-
ційний розвиток, спрощення структури організації з тим, щоб зробити 
її сприйнятливою до нововведень, як результат перетворення існуючої 
організаційної культури в інноваційну культуру. Модель має зворотній 
зв’язок. Адже сформована інноваційна культура на рівні організації та 
кожного державного службовця впливає на подальше функціонуван-
ня керівника, формування стратегії, відповідну структуру організації 
та розвиток організаційних цінностей та традицій, що ґрунтуються на 
сприянні творчого, інноваційного, відкритого до змін простору. А безпо-
середньо формування інноваційних характеристик керівника-лідера від-
бувається за умови становлення його інноваційної професійної культури. 
Інноваційна культура в запропонованій Моделі є результатом діяльності 
лідерів, спрямованої на формування відповідної стратегії та цілей органі-
зації, сприяння розвитку бажаної організаційної структури, та взаємодії 
ключових цінностей організаційної культури. Тому, інноваційний процес 

- це не окрема відокремлена діяльність організації і не ще один напрям 
цієї діяльності. Він включений в культуру організації, що містить узго-
джений набір дій та цінностей для полегшення здійснення інноваційної 
діяльності. 

Подальші дослідження вимагають чіткого визначення інструментів 
формування інноваційних процесів в публічному адмініструванні; роз-
робки чітких алгоритмів роботи державних службовців та керівників. А 
також у подальших дослідженнях у сфері публічного адміністрування 
варто звернути увагу на ефективність модернізаційних процесів та їх 
вплив на стабільний соціально-економічний розвиток держави.
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Лариса Мандрищук1 

ПІД ВІТРИЛАМИ КУЛЬТУРИ 
У ПОШУКАХ НОВОГО КУРСУ

езважаючи на більше, як двохтисячну історію існування слова 
cultura, сама ідея культури, у порівнянні із словом, є доволі 
молодою. Адже слово культура, що виникло у латинській мові 

у першому столітті до нашої ери, до Нового Часу завжди вживалося лише 
у словосполученні з іншими словами і жодним чином не як самостійне, а 
відповідно про ідею чи феномен культури до того часу й зовсім не йшло-
ся. Вперше слово культура як самостійна лексична одиниця, а відповідно 
й питання “що таке культура?” було поставлено лише у кінці 17 ст., і з 
цього часу цікавість до цього феномена тільки невпинно зростала, що 
добре простежується у тому, як це питання набирало своєї популярнос-
ті спочатку у філософії, згодом в культурології, антропології, соціології 
та й інших науках і дисциплінах. Так що вже до середини 20 ст. ми маємо 
ряд нових наук, завдання яких й полягало в безпосередньому вивчен-
ні культури чи культур, а саме – народознавство, етнологія, філософія 
культури, культурологія, культурна антропологія, соціальна антропо-
логія, культурні студії. Така велика кількість дисциплін не викликає 
жодного сумніву в тому, що розмірковування над феноменом культу-
ри є важливим для людини, а навпаки ще й є тільки підтвердженням 
цього: особливо сьогодні, коли постає гостра необхідність розв’язання 
конфліктів зіткнення різних національних культур, їх взаємне співісну-
вання, розв’язання проблеми мультикультуралізму, впливу людського 
творіння – культури – на саму ж людину, а відповідно й постає гостра 
необхідність розуміння відмінності – куди культура може рухатися 
і куди їй варто рухатися. Це й є причиною для того, щоб заново по-
глянути на такі питання, як: що таке культура? і яка її можлива мета? 
Ці питання, звісно, неодноразово піднімалися в історії філософії та й в 
різних культурологічних течіях і, зважаючи на різні школи та підходи, 
давалися на них різні відповіді. Особливо увагу привертає філософське 
пояснення культури і її мети, яке виникло першим і намагалося сутніс-
но пояснити цей феномен. До сьогоднішнього часу в філософії культури 
навіть утвердилася традиція пояснення мети і завдання культури, яка 
починає свої корені ще із Просвітництва і яка мету культури тлумачить 
через добру ціль, де доброю ціллю є вдосконалення людини і розвиток її 
найкращих здатностей.
[1] Лариса Мандрищук, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та істо-
рії культури Львівського національного університету імені Івана Франка / dr Larysa 
Mandryshchuk, adiunkt, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, Lwowski 
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: l.mandryshchuk@gmail.com 
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Вперше про культуру як певний феномен почали говорити у кінці 17 
ст., а саме – німецький історик та мислитель про природнє право Самуель 
Пуфендорф. Як відомо, саме він, розмірковуючи про природній стан лю-
дини, протиставляв status naturalis до status culturae і відповідно до цього 

– поняття природи і поняття культури, де під культурою Пуфендорф ро-
зумів результат суспільної діяльності, а під природою – те, що нестворене 
людиною2. Саме він вперше використав слово культура як автономне по-
няття і, таким чином, заклав підґрунтя для нової традиції філософування 

– філософії культури, яка почала зароджуватися вже в Просвітництві.
Запропоноване Пуфендорфом пояснення культури швидко пошири-

лося і в свій час було дуже добре сприйняте просвітниками, які слідом за 
ним продовжили антагоністичне розмежування культури (як результату 
людської діяльності) та природи (те, що існує саме по собі і підпадає під 
детермінізм). Просвітники, по суті, виявилися також й першими мисли-
телями, які взялися за розмірковування над феноменом культури, а також 

– над метою і завданням культури. Вони побачили тісний взаємозв’язок 
питання про мету і завдання культури з етичною проблематикою, а тому, 
в основному, їх пояснення культури і визначення її мети виходило і зами-
калося питанням про виховання та вдосконалення людини. Це добре про-
глядається у поглядах просвітників на історію, зміст якої тоді дуже часто 
ототожнювався із сучасним значенням поняття культури, що тривало аж 
до 19 ст. до поки виникла необхідність чіткого розрізнення гуманітарних 
та природничих наук, історії та культури, і т. д. Згідно з просвітниками, в 
ході історії людина покликана розвивати всі свої найкращі здібності через 
свої ж здобутки, а відповідно – й вдосконалюватися. Так, наприклад, іта-
лійський просвітник Джамбатіста Віко у своїй роботі «Нова наука» (1725), 
міркуючи про вічну ідеальну історію, відстоює думку про те, що всі нації 
проходять поступальний циклічний рух завдяки освіті та вихованню, а 
тому метою цієї історії вбачав покращення природних задатків людини, 
що, у свою чергу, сприяє поступовому подоланню варварства і досягнен-
ню рівності між людьми. Тобто метою історії, а відповідно й культури, є 
не тільки набуття певних знань людиною та створення покращеного сус-
пільного способу життя людини, але, у першу чергу, вдосконалення її мо-
ральних якостей, що ґрунтується і виходить із її розсудливості.

Ідеї Віко, які він виклав у «Новій науці», неабияк вплинули на іншого 
просвітника – Ґотфріда Гердера, який також міркував про феномен куль-
тури та її мету. Цей вплив відобразився на Гердеровій позиції, по-перше, 
про те, що всі національні культури проходять поступальний циклічний 
рух, оскільки людина залежить від природи і відповідно – й від зако-
ну кругообігу, який діє у природі; а також, по-друге, у його поглядах на 
проблеми історії та культури: Гердер, розглядаючи культуру як постійне 

[2] S. Pufendorf, Eris Scandica: Qua Adversus Libros De Jure Naturali Et Gentium Objecta 
Diluuntur, Frankfurt am Main 1686, s. 219. 
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вдосконалення людини через виховання, освіту та добрі звичаї3, вбачав 
метою культури досягнення людиною справжньої гуманності та кращого 
життя, де природні потреби, які є у людини, у цьому процесі лише спо-
нукають її до того. Однак на ці Гердерові ідеї про культуру, як постійне 
вдосконалення людини, найбільший вплив, все ж, мав Іммануель Кант, 
лекції якого свого часу він відвідував. Оскільки саме Кант, розуміючи під 
історією людства нескінченний лінійний поступальний рух, на відміну 
від Віко та Гердера, робить цим найсильніший акцент на взаємозалеж-
ності проблеми мети і завдання культури та моралі людини. 

Під поняттям культури Кант розуміє “набуття майстерності людиною”4, 
тобто розвиток всіх умілостей людини за допомогою навчання та освіти. 
При цьому мається на увазі будь-які види умілостей, здобуті у процесі 
навчання (читання, писання, музика та ін.), які, за Кантом, самі по собі не 
мають жодних цілей, оскільки ці умілості людина може використовува-
ти як для досягнення добрих, так і поганих цілей. Однак завдяки моралі, 
яка є визначальним елементом культури, людина приходить до усвідом-
лення того, що здобуті вміння повинні набуватися і використовуватися 
людиною лише у добрих цілях, де добрими цілями є ті, які можуть бути 
схвалені, як добрі, та застосовані усіма громадянами суспільства. У своїй 
праці «Ідеї до загальної історії у всесвітньо-громадянському плані» (1784) 
Кант в такий спосіб наголошує на взаємозв’язку культури та моралі: «Ми 
у високій мірі культурні завдяки мистецтву та науці. Ми цивілізовані аж 
до надлишку, у будь-якій суспільній люб’язності та пристойності. Але, 
щоб нас вважати вже моральними, то ще багато чого не вистачає. Бо ідея 
моральності належить ще до культури (Kultur); але застосування цієї ідеї, 
яке зводиться тільки до уподібнення звичаям в прагненні пошани та в зо-
внішній пристойності, означає лише цивілізування (Zivilisirung)»5. Крити-
куючи людину того часу за низьку мораль, при цьому наголошуючи на її 
високій культурі та цивілізованості, Кант розглядає метою культури саме 
мораль, яка повинна сприяти розвитку найкращих здатностей людини і, 
в такий спосіб, сприяти виходу людини через розум із-під влади природи.

У питанні про культуру і її мету від італійських та німецьких про-
світників не відрізняються й французькі. Жан-Жак Руссо, який відомий 
першою різкою критикою культури та культурної людини, піднімає її для 
того, щоб показати певні недуги, які породжує культура і в яких живе та 
якими хворіє культурна людина: наука, метою якої є пізнання світу та лю-
дини, часто використовується у поганих цілях; покращений спосіб життя 
людини часто робить її випещеною та тілесно-хворою; суспільний стан 
[3] J.G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Berlin 2017, s. 202. 
[4] I. Kant, Über Pädagogik, [w:] idem, Die Werke in XII Bänden. Schriften zur Anthropologie, 
Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik. Bd. XIІ, Frankfurt am Main 1964, s. 706. 
[5] I. Kant, Idee zu einer Allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, [w:] idem, 
Die Werke in XII Bänden. Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und 
Pädagogik. Bd. XI, Frankfurt am Main 1964, s. 44. 
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породжує штучну нерівність між людьми, тощо. Міркуючи про недуги 
культурної людини, яку він протиставляв до природної людини, Руссо 
пропонує два шляхи виходу із цих хвороб культури: іти в ліс і залишати-
ся там жити, щоб не бачити перед собою поганих прикладів культурних 
людей і самому їх не наслідувати – тобто уподібнитися природній людині, 
або, перебуваючи у суспільстві, намагатися ці недуги “вилікувати” за до-
помогою розсудливості та виховання в собі чеснот6. Зважаючи на те, що 
людина вже є культурною людиною і давно вийшла із природного стану, 
то саме другий спосіб усунення недоліків культури є й для самого Рус-
со прийнятним. З цього й випливає його бачення мети культури, а саме: 
культура створюється людиною не лише для виживання людини і задо-
волення її потреб, хоча з цього підґрунтя культура й виникає, але й також 
для вдосконалення людини за допомогою виваженої розсудливості та ви-
ховання у собі чеснот.

Після Просвітництва тема взаємозв’язку культури та моралі у питанні 
про мету культури мала своє інтенсивне продовження й в 19–20 століттях. 
Цей період відзначається розквітом виникнення різних концепцій та ідей 
про культуру і її мету, а відповідно – й виникненням багатьох нових наук 
про культуру. Так, наприклад, одним із найвідоміших філософів культури 
у 19 ст. був Ґеорґ Зіммель, який у багатьох коротких роботах про фено-
мен культури представив свою повну концепцію культури, а також одним 
із перших підняв питання про кризу тогочасної культури. Під поняттям 
культури Зіммель розумів синтез суб’єктивного духу чи суб’єктивної 
культури (subjektive Kultur) та об’єктивного духу чи об’єктивної культури 
(objektive Kultur)7, тобто сукупність розвитку кожної окремої людини, яка 
виросла у культурі і є творцем та носієм культури, та спільного суспільно-
го надбання у формі різних об’єктів. За його уявленнями, криза тогочас-
ної культури відзначається саме переважанням об’єктивної культури над 
суб’єктивною, тиснучи на неї і домінуючи над нею, де нормальний роз-
виток культури повинен характеризуватися рівноцінним співіснуванням 
суб’єктивної та об’єктивної частин культури. Метою ж культури Зіммель 
бачить шлях душі людини від себе як невдосконаленої до себе як вдоско-
наленої8. Цей шлях вдосконалення душі людини проходить за допомогою 
спільної об’єктивної культури, яка власне й має свою цінність в тому, що 
вона створюється людиною саме для її вдосконалення та покращення.

Цю ідею ще більше поглиблює в етичну проблематику інший філо-
соф культури – Ернст Кассірер, використовуючи у своєму філософуван-
ні гуманістичний підхід до пояснення феномена культури, за допомогою 
[6] Ж.-Ж. Руссо, Рассуждение о происхождение и основаних неравенства между людьми, 
[в:] idem, Трактаты, Москва 1969, с. 104-105. 
[7] G. Simmel, Weibliche Kultur, [w:] idem, Philosophische Kultur. Gesammelte Essais, Leipzig 
1919, s. 254. 
[8] G. Simmel, Der Begriff und die Tragödie der Kultur, [w:] idem, Philosophische Kultur. 
Gesammelte Essais, Leipzig 1919, s. 253. 
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якого він намагався ще більше наголосити на індивідуальній дії та від-
повідальності кожної окремої людини за культуру. Культура для нього 
є не просто сукупністю символічних форм, а ці створені людиною сим-
волічні форми є світом між Я і Ти, в якому люди пізнають одне одного. 
Через те, що людина створює предмети культури не тільки для себе, а й 
для інших, то основним завданням культури Кассірер бачить “будуван-
ня мостів та переходів між Я і Ти”, а також “формування свобідної особи 
(freie Persönlichkeit), яка несе відповідальність за свої дії, що визначають 
майбутнє культури”9. Тобто Кассірер у своїх поясненнях і поглядах на 
культуру і її мету пропонує свого роду універсальну етику: культура у 
нього постає не просто як результат людської діяльності, а як творіння 
людини, за допомогою якого люди пізнають одне одного, спонукають до 
виховання кращих якостей і розвитку кращих здібностей одне в одному, 
а тому Кассірер наголошує на відповідальності кожної окремої людини за 
творення цього людського витвору – культури.

Ще однією постаттю, про яку хотілося б згадати у контексті поставле-
ної проблематики і чиї ідеї про культуру мають популярність й сьогодні, 
є Альберт Швайцер – німецький філософ та мислитель 20 ст. Поряд з ін-
шими філософами Швайцер також тісно взаємопов’язує культуру і її при-
значення із мораллю людини, що добре помітно вже у його визначенні 
поняття культури, під яким він розуміє “матеріальний та духовний роз-
виток як окремої людини, так і колективностей”10. Швайцерове пояснен-
ня культури ґрунтується на тому, що він визначає культуру через її два 
сутнісні компоненти – матеріальне надбання людства та духовне, чи як 
часто Швайцер його ще називає – етичне надбання, і, розглядаючи ці два 
компоненти як рівноцінні та однаково необхідні у культурі, все ж наго-
лошує на пріоритетності та більшій важливості розвитку саме етичного 
компонента культури. Згідно з Швайцером, матеріальний розвиток забез-
печує комфортне та безпечне життя людини і, тим самим, стає основою 
для духовного чи етичного розвитку людини, який сутнісно для людини 
є важливішим, ніж матеріальний. При цьому в даному випадку йдеться 
про матеріальний та духовний розвиток у всіх сферах людської діяльнос-
ті і, в першу чергу, про етичне вдосконалення кожної окремої людини і 
людства в цілому. Цим й визначається мета та головне завдання культури, 
які, за Швайцером, полягають не тільки у створені та розвитку матеріаль-
них благ, що є необхідним для існування людини, однак які полягають у 

“духовному і моральному вдосконаленні людини”11.
Незважаючи на те, що ідея культури і питання про її мету є ще до-

статньо ранніми, однак за тих три з половиною століття до цих проблем 

[9] Е. Cassirer, Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur, 
Hamburg 1990, s. 345. 
[10] A. Schweizer, Kultur und Ethik, München 1960, s. 35. 
[11] Ibidem. 
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зверталися доволі часто. При цьому більшість філософів сходилися у єди-
ній думці про мету культури, а саме – що культура, як творіння людини, 
служить людині для її виживання і полегшення її способу життя, а також, 
що є найважливіше, для її розвитку і покращення. Те, що в 17 ст. виникає 
ідея культури і зацікавлення до продуктів людської діяльності, було зу-
мовлено нічим іншим, як бажанням людини пізнати саму себе. Звісно, що 
основним поштовхом до цього послужив світогляд Нового Часу і його ви-
нахід “розділення суб’єкта та об’єкта”, завдяки чому результати людської 
діяльності почали чітко протиставлятися природі як тому, що нестворене 
людиною. Значну роль відіграли також й нові географічні відкриття, за-
вдяки яким були відкриті нові, невідомі до того часу Європі, народи і їх 
здобутки, що тільки збудило інтерес до культури, як творіння людини, і її 
впливу на саму ж людину. Як і раніше, людиною Нового Часу рухало ба-
жання пізнати себе і питання: що таке культура і яка її мета? їй допомага-
ло у цьому. Адже, якщо культуру розглядати як все те, що створила люди-
на протягом історії свого існування, або іншими словами, культура – це 
надбання людства протягом його історії, то нічого не дає найповнішого 
бачення того, що таке людина, як її власний витвір – культура. Оскільки 
створюючи, людина в такий спосіб проявляє через свою діяльність свою 
сутність і водночас за допомогою результатів цієї діяльності вона формує 
та змінює себе. Тому так часто, коли говорять про культуру, то мають на 
увазі й певний рівень розвитку людини, а саме – мова йде про знання, 
умілості, цінності, якими володіє та чи інша людина, які вона отримала 
у межах культури як певного суспільного надбання. Так, наприклад, му-
зика, література, деспотичні закони чи зброя несуть в собі різні цінності 
та значення, які й по-різному впливають на людину і по-різному вихову-
ють її. Цього не могли не помітити просвітники, тому, звісно, важливою 
темою для їх розмірковування і для багатьох інших мислителів було не 
лише питання про те, що таке культура, як результат людської діяльнос-
ті, а й питання про те, якою є чи якою мала б бути мета цього творіння 
людини, бо від останнього питання залежить одне з найважливішого: яке 
майбутнє чекає людину і якою вона буде у ньому?

Ці питання сьогодні є особливо важливими, враховуючи те, в яких 
умовах сьогодні перебуває людина і нею створена культура. Так, напри-
клад, техніка, як один із культурних елементів, що створений людиною у 
19 ст., сьогодні є для людини однією з найбільших порятунків, але, вод-
ночас, й однією з найбільших небезпек: завдяки техніці людина дедалі 
швидше покращує і полегшує свій спосіб життя, має можливість збері-
гати і підтримувати життя тих, які у природніх умовах, чи наближених 
до них, загинули б; однак техніка також й згубно впливає на саму людину, 
послаблюючи її здоров’я і викликаючи різні катаклізми. Стрімкий розви-
ток техніки, метою якої було полегшити спосіб життя людини, приховує в 
собі сьогодні велику небезпеку. І оскільки давні філософи не знали такого 
явища, як техніка, то ця проблема залишається для нас новою і в цьому 
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вона є ще небезпечніша. Саме в образі техніки можна побачити, як власне 
творіння людини отримує над нею такий вплив, який їй важко самій про-
контролювати і який дуже часто призводить до найгірших наслідків та до 
не найкращих змін самої людини.

Культура виникла із прагнення людини вижити у природі, яка до неї 
є досить агресивною. Але сутність культури вже давно не вичерпується 
лише цим, бо досвід довгої історії людства добре показує, як людина змі-
нюється і формується під впливом культури. А звідси й виникає важли-
вість постановки питання: яка чітка мета того, що людина створює і що 
її змінює – культури? Однак, міркуючи над цим питанням, напрошуєть-
ся думка, а чи взагалі можна дати відповідь на нього, щоб не скотитися 
до якогось догматизму чи лише до абстракції, яка з реальним досвідом 
буде мало мати спільного? і чи не є це питання подібним до тих “одві-
чних” філософських питань, які не мають чітких остаточних відповідей, а 
є важливими саме через їх постановку і спробу намітити певний вектор? 
Особливо, якщо брати до уваги той факт, що вся сукупність людських 
творінь приховують у собі як і спроби принести благо, істину та красу (як 
для кожної окремо людини, так і для людства в цілому), так і водночас 
всі вони містять у собі небезпеку і можуть бути використаними навіть 
в цілях руйнування чи спотворення. Це добре підмітив ще Кант, коли 
визначав культуру як набуття людиною майстерності різних умілостей, 
але які можуть бути використаними як у добрих цілях, так і в поганих. 
До прикладу, та сама наука, основна мета і завдання якої є добрими, а 
саме – пізнавати світ і людину, даючи людині знання і полегшуючи її спо-
сіб життя, може бути використаною й в інших цілях – винайдення нових 
хвороб, а не ліків; винайдення нових видів зброї, а не засобів захисту; 
нераціональне використання природніх ресурсів, що призводить до ката-
клізмів різного роду і т. д. Зрештою, на це ще перед Кантом звертав увагу 
у своїй критиці наук Руссо, наголошуючи, що науки, які самі по собі були 
створені з добрими намірами і для добрих цілей, часто використовуються 
із злою метою. Також деякі творіння культури можуть вже від початку 
містити в собі злу мету – наприклад, атомна бомба. Тому доцільніше пи-
тання: яка чітка мета культури? перефразувати на: в яких цілях кожна 
конкретна людина повинна використовувати творіння культури і твори-
ти культуру? І відповідь на це питання криється в багатолітньому досвіді 
існування людини і в розмірковуваннях багатьох філософів на цю тему, а 
саме – творіння культури повинні використовуватися кожною конкрет-
ною людиною лише в благих цілях, де благом є те, що є добрим чи бла-
гим для всіх. Звісно, що людина створює продукти культури у першу для 
себе, щоб розкрити свої задатки, щоб користуватися цими результатами 
своєї діяльності у своєму житті, але вона їх створює також й для інших, 
щоб показати свої вміння іншим, щоб інші краще розуміли її і, зрештою, 
вона ділиться своїми знаннями та досвідом через продукти культури, які 
вона створює, щоб в такий спосіб збудувати зв’язок з іншими людьми. 
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Часто будування зв’язків між людьми через культури відбувається через 
антагоністичний процес – шляхом боротьби, що виливається у війни, 
тероризм, насилля, ідеологію. Але такі досвіди використання продуктів 
культури у злих цілях вчать людину на болючому досвіді, що в такий спо-
сіб вона не зможе не те, щоб подбати про свій розвиток, а не зможе навіть 
вберегти своє життя. Тому використання і творення продуктів культури 
повинні сприяти лише спільному благу та збереженню життя як кожної 
окремо людини, так і людства у цілому, оскільки культура й була створе-
на людиною для її ж виживання. Зрештою, Зіґмунд Фройд влучно під-
мітив, що культура захищає людей від природи і регулює відносини між 
ними12 . Але хочеться доповнити думку Фройда й тим, що культура – це те, 
створене людиною, середовище, у якому людина формує для себе не лише 
комфорт і безпеку від природи та інших людей, а завдяки культурі люди 
ще й спонукають одне одного до вдосконалення (у найширшому значенні 
цього слова) та розвитку кращих задатків, бо в протилежному випадку на 
людство чекатиме невтішне майбутнє.
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Ольга Ліщинська1 

СМІХОВЕ НАЧАЛО В ПРОСТОРІ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА РОЛЬ HOMO RIDENS
учасний культурний простір України позначений різноманіт-
ними впливами: новітні течії загальноєвропейського формату 
накладаються на традиційні культурні зразки і духовні засади 

минулого. Одним з ментально вкорінених культурних кодів українців є 
сміхове начало, яке актуальне і сьогодні. У другому десятилітті ХХІ ст. укра-
їнці далі є Homo ridens (люди, що сміються). Підтвердження актуальнос-
ті міркувань знаходимо в нещодавніх культурних подіях. Так, фокус-тема 
сьомого Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» (травень 2017 
р.) – «Сміх. Страх. Сила». Згідно з програмою фестивалю, планували об-
говорення природи сміху, його багатогранність і вирішальну роль під час 
кризи, осмислення того, як ми сміємося сьогодні. Фокус-тема об’єднала 
дискусії про політичний карнавал, чорний гумор і явища, над якими смі-
ються українці в Інтернеті. Приводом для вибору теми стала 175-річна річ-
ниця виходу повного видання «Енеїди» Івана Котляревського.

Сміх як соціокультурний феномен являє собою невичерпне джерело 
наукового осмислення, актуальне вчора, сьогодні і завтра. Заслуговують 
уваги праці дослідників сміхової культури: М. Бахтіна, А. Бергсона, Л. Ка-
расьова, В. Проппа, а також В. Табачковського, В. Малахова, Н. Бєльської, 
О. Бондаренко, О. Голозубова, В. Даренського, О. Дмитрієва, О. Колісник, 
Г. Коробки, М. Красикова та ін. Варто відзначити сформовану українську 
«школу сміху» в м. Одесі й проведення щорічних міжнародних науково-
теоретичних конференцій. Представники цієї школи (О. Золотарьова, Н. 
Іванова-Георгієвська, В. Левченко, Л. Панкова) вивчають соціокультурні 
параметри сміху, семантику й герменевтику сміху, філософські, культу-
рологічні й лінгвістичні аспекти сміху2.

Осмислюючи витоки і джерела формування сміхової культури в укра-
їнську духовному просторі, заглиблюємося в минулі культурні пласти. 
Сміхове начало пронизує всі історико-культурні щаблі духовного по-
ступу українців. Особливо рельєфно виділяється епоха бароко. Культура 
бароко – доба плідного і повномірного розгортання усього культурного 

[1] Ольга Ліщинська, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та істо-
рії культури, філософський факультет, Львівський національний університет ім. І. 
Франка / dr Olha Lishchynska, adiunkt, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, e-mail: olha_lim@ukr.net 
[2] Л. Панкова, Сміхова культура України в контексті сучасних трансформаційних 
процесів, http://referatu.net.ua/referats/7569/177021, [08.07.2017]. 

C



288

масиву на українських землях. Бароковість – це архетип української куль-
тури. Підтвердження цієї тези знаходимо у наукових працях цілого ряду 
дослідників: С. Кримського, А. Макарова, М.Ольховик, Б. Парахонського, 
М. Сулими, Л. Ушкалова, Д. Чижевського та ін.

Сміхове начало співмірне з бароковим характером української ду-
ховності. Таку суголосність вважаємо причиною глибокої і органічної 
вкоріненості сміхового начало в нашу культуру. Бароковість, як провід-
на ідея культури, відтворюється в актуальних формах у кожну наступну 
культурну епоху. Сучасна доба культури, постмодерн, також позначена 
впливом бароковості. Бароко, яке на думку мислителів, уособлює міф 
про прекрасне минуле, наділене потужною притягальною і життєдайною 
енергією, постає в іпостасі необароко. Концепт українського необароко 
осмислювали С. Кримський, М. Ольховик, Т. Гундорова та ін. 

За С. Кримським, бароко – це епоха великого культуромоделюючого 
ресурсу. М. Ольховик виділяє три етапи еволюції українського бароко: 
класичне (XVII–XVIII ст.), модерна «перша хвиля» необароко (10–20-ті 
рр. ХХ ст.), постмодерна «друга хвиля» необароко (90-ті рр. ХХ ст.)3. До-
слідниця вважає, що необароко «першої хвилі» вводить принципи ін-
тертекстуальності, креативності форми засобами буфонади, іронії, гри. 
«Друга хвиля» найбільш інтегрована в західноєвропейські процеси по-
стмодерністської культури, основними її принципами є іронічність, кар-
навальність, образно-чуттєва синестезія. Т. Гундорова у праці «Післячор-
нобильська бібліотека: Український літературний постмодерн» називає 
необароко «поверненням барокової гри», вводить поняття «карнаваль-
ний постмодерн»4. Дослідниця називає бароко чи не єдиною естетично 
плідною й органічно-самоцінною формою творчості, вповні розвиненою 
в українській культурі. Зрозуміло, що звернення і нове прочитання пито-
мих ідей барокової духовності має велику загальнокультурну значущість.

Українська бароковість доби постмодерну (чи доби необароко) роз-
кривається через нову іпостась сміхової культури. Вона репрезентована 
світоглядно-естетичними ідеями та принципами віталізму, дивовижнос-
ті, містеріальності, карнавальності. У цих рисах простежується бароко-
ва театральність, що постає в актуальній формі перформативності – по-
тенційної спроможності бути розіграним у формі мистецького дійства. 
Сміхова культура є універсалією нашої духовності. Вона не лише відо-
бражає ментально вкорінену національну сутність українства, а й здатна 
відігравати провідну соціокультурну роль. Сміхове начало реалізується в 
таких суспільних функціях: гедоністична, захисна, самоідентифікаційна, 
функції самоусвідомлення та ідентифікації, самовдосконалення, долання 

[3] М. Ольховик, «Бароковий універсалізм» в українському художньому мисленні, http://
disser.com.ua/contents/6975.html, [06.04.2017]. 
[4] Цит. за Р. Харчук, Хранителька післячорнобильської бібліотеки, http: //dt.ua/ 
CULTURE/ hranitelka_ pislyachornobilskoyi _biblioteki-45788.html, [04.02.2006]. 
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суперечностей і поборення страху, розширення меж творчості. Саме уні-
версальність сміху породжує його поліфункціональність.

Глибоке опрацювання цієї тези здійснив М. Бахтін у своїй відомій 
концепції сміхової культури5. Філософ підкреслює ідею універсальності 
як провідну ознаку феномену сміху. Вважає, що сміх всенародний і ам-
бівалентний (веселий і викривальний, він і заперечує і утверджує). За 
словами філософа, справжній сміх універсальний, він не заперечує сер-
йозності, а очищує і доповнює її. Очищує від догматизму, однобічності, 
закостенілості, фанатизму, категоричності, страху, дидактизму, наївності, 
ілюзій і т.ін. Сміх долає страх, дає відчуття перемоги над страхом, сміх 
звільнює. М. Бахтін тлумачив універсальність як найважливішу функцію 
сміху в історичному розвитку культури. 

Певні паралелі можна провести з сміхоантропологічною концепцією 
В. Табачковського6, вичерпний аналіз якої провели І. Голубович та І. Ні-
кіфорова7.  Український філософ, як і М. Бахтін, універсалізує категорію 
сміху, надає їй глобального значення. Розглядаючи сміх в онтологічно-
антропологічному контексті, В. Табачковський вважає його особливим 
виявом екстатичності людської істоти, що засвідчує міцну вітальніть 
свого носія, втілює життєвий інстинкт. Філософ називав сміх екзистен-
ційно-рефлексивною іпостассю, невіддільною від cogito картезіанського 
сумніву8. Сміх не поступається, а нерідко й перевершує рефлексивно-спе-
кулятивний сумнів, або, принаймні, випереджає його – як передумова 
кантівської ідеї про здатність світовідношення суб’єкта до продуктивної 
уяви. Підсумувати коротке звернення до сміхоантропологічної концепції 
В. Табачковського можна його тезою про антропорятівність як важливу 
характеристику сміху.

Універсалізм, вітальність і антропорятівність сміху визначають специ-
фіку його соціокультурної ролі. Соціокультурну роль сміхового начало 
можна звести до тріади: виявлення/препарування/лікування. З допомо-
гою сміху Homo ridens виявляє проблеми, суперечності, негаразди; очи-
щує/препарує соціокультурну дійсність і лікує/оздоровлює себе і соціум, 
утверджуючи життя, свободу, добро, гармонію і єднання. Реалізація со-
ціально значущої ролі сміху здійснюється через посередництво питомих 
складників сміхової культури: іронію, гумор, пародію, сарказм, гру, теа-
[5] М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса. Введение. постановка проблемы, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/
Baht/intro.php, [02.03.2017]. 
[6]  В. Табачковський, Сміх як антропорятівний чинник та як особлива форма кри-
тичної рефлексії, «Δόξα / Докса» 2003, вип. 3, http://doxa.onu.edu.ua/Doxa3/90-95.pdf, 
[02.03.2017]. 
[7]  І. Голубович, І. Нікіфорова, Феномен сміху у філософсько-антропологічній рефлексії 
В.Табачковського, «Δόξα / Докса» 2011, вип. 16, http://doxa.onu.edu.ua/Doxa16/30-39.pdf, 
[08.04.2017]. 
[8] В. Табачковський,  Сміх як антропорятівний чинник…, op. cit. 
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тральність, перформативність, карнавальність. Саме вони становлять 
єство нинішньої сміхової культури.

Соціокультурні функції в нинішньому культурному просторі роз-
глянемо на прикладі потрійної ролі сміху: виявлення/препарування/лі-
кування. Аргументи для підтвердження знаходимо в царині візуального 
мистецтва. Сміх фіксує різного роду суперечності і є способом подолання 
соціокультурних проблем і негараздів. У цьому руслі доречними є мір-
кування дослідника Б. Шумиловича про критичний характер сучасного 
українського мистецтва, яке критикує себе, соціальний устрій, культуру; 
виступає проти культурного консерватизму, заідеологізованості естетич-
них теорій, поверховості і анахронізмів9.

Чи не найкращим художнім засобом для «розтину» соціальної реаль-
ності є фотомистецтво, де правдивість і об’єктивність присутні перма-
нентно. Показовими і на сьогодні вже хрестоматійними є фотопроекти 
А. Савадова і О. Харченка «Дипінсайдер», «Донбас-шоколад», «Мода на 
кладовищі», що висвітлюють злободенні проблеми історичного зламу 
епох в 1990-х: гостре розшарування суспільства, життєві реалії шахтарів, 
гротескне зіставлення розкоші/гламуру й убогості, поширення псевдо-
цінностей масової культури.

Цариною нещадної критики соціокультурної реальності є так званий 
«іронічний жанр» (за термінологією Б. Шумиловича). Творцями «візу-
альної іронії» в живописі називають А. Савадова, В. Цаголова О. Кулика, 
І. Чичкана10. Цей список можна продовжити. Одним з яскравих самобут-
ніх адептів візуальної іронії вважаємо О. Ройтбурда. Так, в серії картин 
«Танго» в різних образах фігурують політики В. Ющенко і Ю. Тимошенко. 
Активний учасник Революції гідності він створив серію картин «Мантру 
геть!», де в дадаїстській манері і з типовою для художника інтелектуаль-
ною іронією представлені знакові події 2013-2014 рр.: протестний дух, на-
ціональна символіка, силовий розгін Майдану, повалення пам’ятника Ле-
ніну, «зелені чоловічки». Великий інтерес представляє проект «Ройтбурд 
в музеї», виставлений в 2016 р. в Київському національному музеї. Це сво-
го роду гра з музеєм. Картини являють собою колажування фантастич-
них сцен за участі великих філософів минулого (Кант поряд з тапірами, 
Лейбніц прогулюється з павичами,  Вольтер з лісовою німфою, Спіноза 
верхи на зебрі). 

В. Цаголов також в основу свого творчого методу ставить іронію і гу-
мор. Митець, якого називають співцем чорного гумору, шукає різні твор-
чі способи викриття і розвінчування маскультури і маслюдини, що пливе 
за течією споживацтва і потурання пристрастям. Показова у цьому відно-
шенні його серія картин «Українські Х-файли». Тонка іронія і безконечні 

[9] Б. Шумилович, Візуальна іронія та укр-суч-мистецтво, http://www.academia.
edu/2564109, [12.04.2017]. 
[10]  Ibidem. 
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смисли нон-фінітизму проступають в картинах митця, де в звичних укра-
їнських краєвидах чи буденних обстановках виринають несумісні образи 

– сині інопланетяни. 
Прикладом мистецького виявлення проблем і негараздів сучасності, 

а також препарування соціокультурної реальності є феномен гоп-арту. 
Цей оригінальний стиль заснував Микола Небилиця. Митець вважав, що 
в гоп-арті проявлений дух свободи, нестримна фантазія, пустощі, епатаж, 
карнавальні фарби та веселі персонажі. І все це на тлі спустошення, не-
влаштованості, труднощів нашого сьогодення. Вважає, що гоп-арт відпо-
відає душі кожного українця. За словами митця, картина-анекдот – це те, 
що безумовно корелює з національним характером11.

У цьому контексті варто згадати також про творче об’єднання Вольних 
Художників «Воля або Смерть», що проіснувало з 2009 по 2014 рр. (Іван 
Семесюк, Сергій Коляда, Андрій Єрмоленко, Олекса Манн, Антін Мухар-
ський та ін.). Цей проект стартував 1 квітня, в День сміху, що також є 
свідомим проявом іронії. Куратор проекту Антін Мухарський (згадуючи 
про відзначення в той день 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя) 
у промові наголосив: «За аналогією з Гоголем, який казав «я весь час на-
магаюся ухопити чорта за хвіст, щоб виставити його на посміховисько», 
так само хочемо зробити і ми. Провести асенізаційну роботу з візуалізації 
жлобства, зняти з нього шапку-невидимку, аби кожен […] унаочнював це 
явище»12.

Поняття «жлоб» співмірне з пересічною масовою людиною, особою, 
яка керується лише емоціями, агресивною і примітивною; що є жертвою 
телевізійного виховання та освіти, яка врешті стає невільником власної 
пересічності13. Митці  «Жлоб-арту» «препарують та сміються із ненай-
кращих феноменів вітчизняної ментальності», за допомогою іронії та сар-
казму здійснюють «діагностику» реальної ситуації сучасного суспільства 
і  відображають це у мистецьких творах, акціях, демонструючи готовність 
до відкритого діалогу з публікою14. Найбільш резонансний проект «Жлоб. 
Жлобство. Жлобізм», що тривав впродовж усієї діяльності групи і завер-
шився грандіозною виставкою в Мистецькому Арсеналі у листопаді 2013 
р. Тоді ж побачила світ енциклопедія «Жлобологія», що містить роздуми 
сучасних діячів культури на цю тему. Митці взяли активну діяльність у 
Революції гідності, що документально засвідчено у фільмі «Майдан. Мис-
тецтво спротиву». 

[11] М. Небилиця, Інтерв’ю “Українському радіо. Вісті”, http://gop-art.blogspot.com/p/
blog-page.html, [21.05.1995]. 
[12] Цит. за В. Малинка, Іван Семесюк: «скандалізація або смерть!», https://goo.gl/
zpHkLT, [21.05.1995]. 
[13] Г. Трегуб, Кусати і жалити. Яким є місце перформансів, хуліганства й епатажу у 
вітчизняному візуальному арті, http://tyzhden.ua/Culture/184497, [02.02.2017]. 
[14] Ibidem. 
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Препарування і очищення соціокультурної дійсності відбувається 
через мистецьке свободотворення. Сміх і свобода нерозривно пов’язані. 
Український філософ, етик В. Малахов підкреслює ідею реалізації свобо-
ди за допомогою сміху, і вказує, що сміх є виразом свободи, що творить 
перспективу солідарності у свободі15.

Питомою ознакою культури необароко є перформативність, де мис-
тецька свобода проявляється сповна. Перформанс належить до мис-
тецтва дії. В його основі живі візуально-процесуальні композиції, при-
свячені певній темі чи проблемі, що розігруються за досить вільними 
правилами перед глядачами у будь-якому місці. Дуже часто перформанси 
є імпровізаціями. В перформансі яскраво проявляється ігрове начало смі-
хової культури: неочікуваність, провокативність, епатаж. Епатаж, на дум-
ку О. Баршинової, не є самоціллю, це одна зі стратегій сучасного мисте-
цтва; його завдання в миттєвому приверненні уваги до теми чи проблеми, 
удар по стереотипах, що стосуються будь-чого16. За словами дослідників, 
у перформансі важливими є дві складові: зміст і форма, якщо в західноєв-
ропейському мистецтві домінує роль форми, то в українському – зміст17. 
І причиною цього називають реалії сьогодення, насамперед, стан війни, у 
якому перебуваємо.

Прикладами проведення численних перформансів є щорічні Гогольfest 
у Києві. Заслуговує уваги мистецька активність Dakh Daughters за під-
тримки Влада Троїцького – гурту, що виступає в жанрах «фрік-кабаре» 
і театрального перформансу. Ще один мистецький проект, що охоплює 
цілу низку перформансів, – Тижні актуального мистецтва у Львові. Час-
тиною Тижнів є фестиваль під назвою Школа перформансу, де крім 
перформансів відбуваються ще й лекції, дискусії, майстер-класи. Обмін 
думками, дискусії і обговорення вносять у роботу фестивалю теоретизу-
вання і концептуалізують актуальний мистецький процес.

Проявом сміхового начала, що сприяє очищенню/препаруванню со-
ціокультурної дійсності поряд з перформативністю вважаємо карна-
вальність. Карнавальна культура містить барокові риси: ігрове начало, 
театральність, перформативність, іронічність, пародійність; стирає межу 
між мистецтвом і навколишнім простором, творить нову картину ре-
альності. Доречним в даному контексті є звернення до концептуального 
осмислення карнавалу М. Бахтіним18. Аналізуючи середньовічну куль-
туру, філософ переконує, що головне карнавальне ядро знаходиться на 
межі мистецтва і самого життя. Вважає, що карнавал і є самим життям, 
оформленим особливим ігровим чином. Карнавал не розділяє виконав-

[15] В. Малахов, Феномен прикол, „Δόξα / Докса” 2003, вип. 3, http://doxa.onu.edu.ua/
Doxa3/116-120.pdf, [12.03.2017]. 
[16] Цит. за Г. Трегуб, Кусати і жалити…, op. cit. 
[17] Г. Трегуб, Кусати і жалити..., op. cit.
[18]  М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле..., op. cit. 
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ців і глядачів; карнавал не споглядають, в ньому живуть на законами кар-
навальної свободи. У карнавалі саме життя грає, розігрує іншу свобідну 
(вільну) форму свого існування, своє відродження і оновлення на кращих 
началах19. Ці ідеї накладаються на карнавальну культуру сьогодення.

Чи не найкращим прикладом карнавалізації життя в сучасній Укра-
їні вважаємо феномен Євромайдану. Тут переплелися м’який гумор і 
в’їдливий сарказм, зникли межі між мистецтвом і життям, елітарним і на-
родним, професійним і аматорським. Учасники Революції гідності гостро 
усвідомлювали дисгармонійність тогочасного українського політичного 
і соціального життя і свою рефлексію та оцінку реальності виплеснули у 
сміхову стихію. На Майдані в Києві діяла Мистецька сотня та Мистець-
кий Барбакан. Митці називали себе «суспільним постом креативної ін-
телігенції», готовим у мистецький спосіб очолили бунт креативу проти 
безглуздя. За Л. Панковою, принцип карнавалізації спрямований на пе-
ревертання знакових полюсів соціальної дійсності, з тим, щоб зняти ре-
пресивну щодо людини дію встановленого соціального порядку20. Якщо 
відштовхнутися від цих міркувань і застосувати їх до подій Революції 
гідності, то можна сказати, що карнавалізація абсурдної соціальної дій-
сності посприяла піднесенню людей Майдану та утвердженню їх свободи 
і гідності. 

Сміхове начало стає порятунком в часі нинішньої війни на сході Укра-
їни. Тут доречно звернутися до сміхоантропологічної концепції В. Табач-
ковського. Філософ окреслив функцію сміху як чинника спасіння людини 
у трагічному контексті історичного буття, коли комічне і трагічне пере-
плітаються в неймовірний клубок людського існування. За словами фі-
лософа, вже досвід Першої світової війни народжує не тільки літературу 
«втраченого покоління», але й феномен «швейкизму», котрий нещадно 
висміює передумови цієї втраченості. Починаючи з 1914 року, упродовж 
півтора-двох десятиліть з’являються не тільки твори Е. Хемінгуея та Е. М. 
Ремарка, але й «Пригоди бравого вояка Швейка» Я. Гашека. У кіностріч-
ках Чарлі Чапліна («Вогні великого міста», «Нові часи» та ін.) яскраво 
змальовано трагікомізм і комітрагізм людського існування. Досвід «со-
ціалістичного тоталітаризму» зображений у сатиричному романі І. Іль-
фа та Є. Петрова. Трагікомічною візитівкою Другої світової війни стають 
«Великий диктатор» Чарлі Чапліна та «Внутрішній досвід» Жоржа Батая21.

Нинішня гібридна війна знову актуалізує ідею людинорятівності смі-
ху. У цьому руслі варто згадати мистецькі проекти Алевтини Кахідзе. Так, 
в 2015 р. в Кельні художниця презентувала перформанс «Дзвінки з кладо-
вища», створений на основі її особистого досвіду розмов з мамою, що ли-
шилася на підконтрольній «ДНР» території, а єдиним поблизьким місцем 

[19] М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле..., op. cit. 
[20] Л. Панкова, Сміхова культура..., op. cit. 
[21] В. Табачковський,  Сміх як антропорятівний чинник..., op. cit. 
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з наявним зв’язком із зовнішнім світом, виявився цвинтар. Перформанс 
привідкрив перед західною публікою страшні реалії життя на Донбасі22. 
У трагікомічній перспективі постають акції художника Сергія Захарова, 
який створював у Донецьку карикатури на одіозних діячів «ДНР», за що 
змушений був відсидіти у підвалі «МГБ ДНР»23. Часом митцям доводить-
ся в прямому сенсі ризикувати життям, щоб художнім висловлюванням 
виразити наболіле. Людинорятівність сміху, який оздоровлює і лікує, де-
монструє Андрій Приймаченко, автор мотиваційних плакатів для АТО 
«Українська весна». Невипадково митець назвав своє мистецтво «мораль-
ним вітаміном для солдатів», адже воно дієво підтримує і мотивує воїнів. 
Святослав Пащук також створює постери для українських військових 
(у стилі пін-ап). Патріотичні, гумористичні, творені в легкій грайливій 
формі, плакати стали доволі ефективним способом підняти бойовий дух, 
утвердити вітальність і віру в добро.

Сміхове начало, ментально вкорінене в українській культурі і її ба-
роковому характері, розкривається сьогодні в новій актуальній іпоста-
сі. Універсалізм, вітальність і антропорятівність сміху визначають його 
сучасну соціокультурну роль, яку можна звести до тріади: виявлення/ 
препарування/ лікування. Прикладами слугують «іронічний жанр» візу-
ального мистецтва (А. Савадов, О. Ройтбурд, В. Цаголов), течії гоп-арту 
і жлоб-арту, карнавальна культура Євромайдану, людинорятівність смі-
ху в умовах нинішньої гібридної війни. З допомогою сміху Homo ridens 
виявляє проблеми, очищує/препарує соціокультурну дійсність і лікує/
оздоровлює себе і соціум, утверджуючи життя, свободу, добро, гармонію 
і єднання.
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Тетяна Власевич1 

ДУХОВНО-МЕНТАЛЬНІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

сучасному глобалізованому світі актуальними питаннями 
залишаються проблеми духовності та національної ідентич-
ності людини, експлікації духовно-ментальних екзистенці-

алів національної культури. Духовно-ментальні визначення забезпечу-
ють ідентичність нації на різних відтинках історії. Саме вона становить 
те спільне, яке є у всіх народів, що їх об’єднує в один людський тип, а у 
відношенні до інших народів, до всього людства – тим, чим народи від-
різняються один від іншого. За допомогою екзистенціалів можна іденти-
фікувати народ, націю, а також розкрити визначальні риси автентичності 
особи та спільноти. 

Духовне буття людини можна інтерпретувати як перетворення видів 
людської присутності у світі в певні екзистенціали її існування. Відповід-
но виникає питання щодо визначення поняття екзистенціалу. На думку 
В. Глєбкіна, “екзистенціал – назва об’єктів, що належать до особливого, 
відмінного від матеріальних предметів та ідеальних сутностей, онтологіч-
ного пласту оточуючої людину дійсності”2. Близьким за змістом поняттю 
екзистенціалу є поняття ідентичності, хоча між ними є принципові від-
мінності. Культурна ідентичність передбачає ототожнення індивіда з пев-
ною культурною групою, культурною традицією. Причому статус реаль-
ності, що стоїть за поняттям “культурна група”, також як і безпосередній 
зміст слова “ототожнення”, залишаються незрозумілими. Поняття екзис-
тенціалу дає змогу описати цей процес як взаємодію двох екзистенціалів 
особистості та культури, у цьому разі кожен з них зберігає свою цілісність 
та індивідуальну структуру. Як зазначив, С. Кримський екзистенціал іс-
нування кожної нації можна розкрити через концепти: Дім–Поле–Храм3 
У визначенні сакрального простору національного буття С.Кримський 
спирається на вчення М. Гайдеґера про “життєвий світ людини”, онтоло-
гію “тут-буття”, які складають Земля, Небо, Дім-Поле-Храм. Німецький 
філософ усталює буттєву вкоріненість людини у рідні краєвиди, у «труди 
і дні” на своєму обійсті, серед землі і неба, що є вічними і часовими, са-
кральними і профанними горизонтами людського існування. На думку 

[1] Тетяна Власевич, кандидат філософських наук, асистент кафедри теорії та історії 
культури, філософський факультет, Львівський національний університет імені Івана 
Франка / dr Tetiana Vlasevych, asystent, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: tanyavla7@gmail.com 
[2]  В. Глебкин, Ритуал в советской культуре, Москва 1998, с. 17. 
[3]  С. Кримський, Під сигнатурою Софії, Київ 2008, с. 291. 
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М. Гайдеґера, будь-яке справжнє творіння коріниться у грунті своєї рідної 
землі. Для підтвердження М. Гайдеґер цитує поета Йогана Гебела: «Ми 
рослини, які – чи хочемо ми усвідомити це чи ні – повинні корінитися у 
землі, щоб підвівшись, квітнути в етері й приносити плоди»4. М. Гайдеґер 
стверджує, що вкоріненість сучасної людини перебуває під загрозою, а 
втрата вкоріненості виходить із самого духу часу. Засоби масової інфор-
мації «вже сьогодні ближчі людині, ніж лани навколо її двору, ніж небо 
над землею, ближчі, ніж зміна ночі днем, ніж звичаї та норови її села, ніж 
перекази її рідного світу»5. За М.Гайдеґером, Дім-Поле-Храм – це топоси 
дійсного буття людини, що визначають горизонти її вкоріненості, «край» 
її особистого і родового, національного існування. 

Відмінні культурні практики дають цим концептам різне духовно-
екзистенційне наповнення. Розглянемо національну ментальність укра-
їнського народу через запропонований ним символіко-тематичний ряд: 
Дім-Поле-Храм. 

З давніх-давен людина поділяла простір на «свій» і «чужий», тобто не-
знаний, а тому ворожий. Проте і «свій» простір поділяли на кілька зон, 
які концентричними колами розходилися від центру – людини. Перша, 
найближча, зона – це сама людина, її тіло, яке прикрашали татуюванням, 
та одяг, оздоблюваний вишивками-оберегами, всілякими амулетами та 
намистом. В Україні існувала і подекуди збереглася й сьогодні своя систе-
ма прикрашання та пошиття одягу. 

Далі йшла зона опізнаного довкілля, тобто дім та садиба. Зведення 
дому стародавні слов’яни уявляли як акт упорядкування початкового 
хаосу. Початок будівництва був пов’язаний з так званою будівельною 
жертвою, в яку приносили священних тварин, а ще раніше – саму людину. 
Стародавня слов’янська землянка, чотирикутна в своєму плані, була зо-
рієнтована боками або кутами за частинами світу, де північну вважали 
осередком зла, а тому стіна, проти входу (півдня), була обладнана піччю-
каменкою із священним вогнем-захисником. За дослідженнями І. Мойсе-
єва, хату будували за подобою людини. Вона нагадувала голову з очима-
вікнами, дверима-ротом, стріхою-волоссям6.

Стріха-дах пов’язана з небом, космічним ладом, тому її оздоблювали 
солярними знаками. Головними атрибутами дому були піч, яку в україн-
ських хатах пишно розмальовували, та стіл з хлібом-сіллю, який ставили 
в «червоному кутку» під іконами. Стіни дому мали огородити власний 
простір господаря від «ворожого» оточення. Тому всі отвори в будівлі 
(вікна, двері, димохід тощо) на Зелені свята (свято Трійці) обкладалися 
святим зіллям, а після збирання врожаю – в’язанками часнику та «злого» 
перцю.

[4] М. Хайдеггер, Разговор на проселочной дороге, Москва 1991, с. 105. 
[5] Ibidem, с. 106. 
[6] І. Мойсеїв, Храм української культури (Філософія семіосфери), Київ 1995, с.125. 
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Концепт «Дім», зазвичай позначає для людини щось святе, пов’язане 
з її батьківщиною та родиною, а також є символом тепла і доброти. Дім 
завжди був проміжною ланкою між людиною та хаосом – лісом, диким 
полем, степом – третьою зоною, яку людина поступово опановувала, роз-
ширюючи межі власного проживання. У цьому разі Дім ставав цариною 
порядку, частиною впорядкованого космосу.

«Дім», на думку О.В. Лівінської, «у системі символічно-екзистенцій-
них вимірів буття людини в світі концентрує в собі все розмаїття значень, 
пов’язаних із сімейним життям, подружнім коханням, любов’ю батьків до 
дітей та дітей до батьків, спільною працею та життям у всіх його буденних 
та святкових виявах за стінами, що бережуть родинне тепло»7. Зрештою 
символ дому застосовують і щодо народу загалом, коли йдеться про «наці-
ональний дім» як передумову та гарантію збереження нації. C.Кримський 
зауважив: «“Дім” – це ніша людини в Універсумі»8.

В Україні оселю не уявляли без прилеглої ділянки землі, яку засаджу-
вали садом і квітником, – так званої садиби, яка теж входила в сакральне 
середовище людини. Український дім постав і як осередок свободи осо-
бистості, наявності окремої, власної думки («У своїй хаті кожен пан», 
«Своя хата – своя правда»). В українських прислів’ях та приказках понят-
тя «Дому» є своєрідним виміром щастя людини, її душевного прагнення, 
символом спокійного, налагодженого життя, що стає противагою козаць-
кої вольності. 

У давньоруській літературі ХІІ ст. («Повчання Володимира Мономаха» 
– 1125 р., «Слово о полку Ігоревім» – 1187 р.) символ «Дім» розглядали 
як символ міці та єднання, як той центр, точку, навколо якої гуртується 
«руська земля». Звичайно, до уваги брали саме княжий дім, княжу роди-
ну. На думку Дмитра Чижевського, «Мономах, безперечно, був видатним 
та популярним політиком, позитивним ідеалом якого було мирне спів-
життя окремих князівств та спільна боротьба проти спільного ворога – 
половців»9.

В українській ментальності концепт «Дому» породив низку архетипіч-
них уявлень. Найвагомішим з них був архетип свободи. З огляду на те, що 
українська держава виборювала своє право на існування та незалежність 
упродовж багатьох сторіч, можна вважати архетип свободи провідним 
для української нації. Варто виділити борців за свободу українського на-
роду: козаки, січові стрільці, воїни української повстанської армії та інші, 
які поклали своє життя на вівтар української свободи. Духом свободи 
пронизано всю творчість українських титанів – Тараса Шевченка та Івана 

[7] О. Лівінська, До свого дому не пізно й опівночі, або архетип дому в українській худож-
ній літературі, http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_44/Livinska.htm, [15.06.2017]. 
[8]  С. Кримський, Під сигнатурою Софії…, op. cit., с. 292. 
[9] Д. Чижевський, Історія української літератури : Від початків до доби реалізму, Тер-
нопіль 1994, с. 100.
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Франка, які є духовними батьками нації. Отже, свобода у минулі та в те-
перішні часи є основним архетипом української ментальності.

Незважаючи на постійні глобалізаційні зміни, які відбуваються у су-
часному світі, концепт «Дім» і надалі залишається для українця чимось 
святим. Пояснюється це не тільки віковими традиціями, що склалися в 
українського народу, а й постійним пересуванням людей у світі. Стирання 
кордонів, спрощення переїзду з країни в країну призвело до того, що зна-
чна частина людей відірвана від «малої вітчизни». Перебуваючи на інших 
континентах, українець подумки завжди у своїй хаті. Це поняття символі-
зує для нього і державу. Отже, «Дім» в українському розумінні уособлює 
в собі національні риси та буття українського народу, його ментальність. 

Концепт «Дім» тісно пов’язаний з концептом «Поле». Символіка кон-
цепту Поле встановлює зв’язок природи з хатнім столом, розкриває зміст 
харчування як джерела життєдіяльності людини. Поле – це не тільки 
степ, а й ліс, гори, природа загалом. Цей концепт ми розуміємо як поле 
життя, джерело існування, спосіб виживання. Для українця «Поле» за-
вжди ототожнювалося з рідним краєм, батьківщиною. Український народ 
не усвідомлював себе без хати і поля. Образ “Поля” також асоціює ар-
хетип землі як джерела достатку та національного єднання. Як зазначив 
О.Кульчицький, «для українського колективного несвідомого найбільш 
характеристичний є архетип “Магна Матер” – тип “доброї”, “ласкавої”, 

“плодючої” Землі українського чорнозему»10. Землю розуміли як материн-
ську силу, а в загальному випадку – як життєдайну силу, що породжує 
жіноче начало.

Як джерело життя, мати сира земля водночас пов’язана й зі смертю, 
хоча й не обов’язково в її безжалісній нищівній формі. Українці сприйма-
ли землю крізь призму християнської притчі про зерно, яке, потрапивши 
в землю, може вижити (але тоді, свідчить Євангеліє, «залишиться одне»), 
а може й померти і «стати багатьма», тобто новим урожаєм. 

Ментальний портрет українського народу дуже тісно пов’язаний із 
землею: «Системи символів етнокультурних спільнот мають у своєму 
арсеналі концептуальні центри, які творять ментальний портрет народу. 
Одним із таких центрів, що здавна впливав на формування ментальнос-
ті українців, є концепт землі»11. Прив’язаність до землі деякі дослідники 
вважають однією з провідних рис українського національного світогляду, 
адже наш народ – «це народ хліборобський, усе буття і мислення якого 
крутиться довкола “землі – ниви”»12. 

У наших предків одним із давніх і основних був культ землі, який «по-
родив цілий пантеон земних богів: Триглава, Велеса, Діанну, божеств вес-

[10] О. Кульчицький, Світовідчування  українця, Українська душа, Київ 1992, с. 55. 
[11] Н. Лобур, Культ землі в українській мові, “Дивослово” 1996, №3, с. 22. 
[12] І.Мірчук, Етнопсихологія і культура українського народу, “Народна творчість та 
етнографія” 2000, №1–2, с. 45. 
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ни, зими, літа й інших. У Землі-Матері є багато вищих сил, яким вона на-
казує бути посередниками між нею та людьми. Ці сили родять із землі все, 
що росте на ній»13. Отже, земля – це духовна субстанція, з якою пов’язані 
релігійні уявлення та вірування українського народу.

За язичницьких часів землю ототожнювали з богом Велесом, симво-
лами якого, зокрема, були змія та кінський череп. Показовою є оповідь 
про смерть князя Олега — він помер від укусу змії, яка виповзла з черепа 
коня. Інакше кажучи, Олег, як загарбник Києва, гине від Велесової сили. 
Символічно це означає, що українська земля є джерелом життя для сво-
їх господарів і смертельна для своїх ворогів. Як зазначив С. Кримський, 
«земля – це не тільки грунт, а й соціальне явище».

В українських прислів’ях і приказках відображений багатовіковий до-
свід взаємин селянина із землею («Земля дає все і забирає все», «земля 

– мати», «Держись землі, то не впадеш» та ін.). Як зауважив В.Філатов, об-
раз землі – «це один з найнасиченіших образів, які застосовують люди для 
вираження їхнього світобачення. Це і грунт, який обробляє і на котрому 
проживає людина, і субстрат, який годує все живе і в який це живе, завер-
шуючи свій життєвий цикл, повертається знову. Це і локальний ландшафт, 
що оточує людину, де вона народилася і проживає»14. Тобто архетип землі 
можна розглядати у трьох асоціативних полях: екзистенційному (земля – 
годувальниця), релігійному (земля – мати, яка породжує все і після смер-
ті приймає назад до свого лона) і державницькому ( земля – Батьківщина).

Земля України зберігає й передає своєму народу силу предків. 
Придніпров’я всипане курганами, в яких, за народними переказами, 
спить слава й міць України. Вона, як співає кобзарська ліра, рано чи піз-
но прокинеться і заявить про себе повною мірою. Цікавими є міркуван-
ня щодо ставлення до землі різних верств українського суспільства, ви-
словлені основоположником «інтегрального націоналізму» Д.Донцовим 
у праці «Дух нашої давнини». Він підкреслює відмінність між підвлад-
ною верствою і володарською «кастою», яка випливає із характеристик 
їх духу: «Відношення перших – відношення орача до свого лану, відно-
шення других – відношення оборонця або здобувця тої землі, як терену 
експансії меча, без якого нема і праці плуга»15. 

Отже, менталітет українця поєднує два типи душевної вдачі, духовної 
націленості – «дух плуга» і «дух меча», два типа українця – «войовника-
мисливця» та «продуцента-хлібороба». Така бінарність, взаємодоповню-
ваність забезпечують цілісність, самодостатність нації і морально-етичну 
стійкість до постійних екзистенціальних випробувань. Без певної долі 
пасіонарності, виправданої конфліктності щодо зовнішнього агресивно-

[13] В. Войтович, Українська міфологія, Київ 2002, с. 189. 
[14] В. Филатов, Живой космос: человек между силами земли и неба, “Вопросы филосо-
фии” 1994, № 2, с. 11. 
[15] Д. Донцов, Дух нашої давнини, Дрогобич 1991, с. 250. 
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го оточення неможливе виживання нації у світі, зміцнення державності, 
відстоювання прав на самовизначення. На жаль недооцінення цього гли-
бинного архетипу української ментальності як в теоретичному так і в по-
літико-практичному плані в українській історії було причиною поразок 
національно-визвольних зусиль. 

В українському менталітеті людина і природа міфологічно зводяться 
до єдиної символічної першооснови буття. Аналогією тут можуть слугу-
вати хіба що Упанішади, освячені тисячолітньою традицією індоєвропей-
ців, історичне формування яких охоплює й ареал України. Український 
архетип Землі відображає досвід світової історії. І це невипадково. До-
слідження показали, що найдавнішим словом у Біблії є «еres» – земля, з 
якою пов’язані основи цивілізації. Справді, чотири тисячі років тому за 
низького рівня продуктивних сил цивілізаційний процес міг здійснитися 
лише в зонах найродючішої землі. А таких зон було кілька; до них на-
лежить і українське Трипілля. Таким чином, генезис українського образу 
землі виявляється причетним до цивілізаційної матриці всесвітньої істо-
рії. Більше того, цей образ асоціює єднання нації через спільну материн-
ську землю. Знавець українського менталітету В. Липинський вважав, що 
земля як етнічна алегорія має особливу енергетику, що впливає на долю 
та вигляд етносу. Тут доречно пригадати, що українська історія свідчила 
про ту рідкісну обставину, коли осіла культура витримала натиск агре-
сивних сил кочового степу. Україна відповідає на цю агресію перетворен-
ням степового прикордоння на українське поле. Виник особливий фено-
мен козацького хутора, що породив людину — хлібороба-воїна. У цьому 
сенсі слід розуміти місію хутора, яку вбачав в українській історії П. Куліш. 
З нею пов’язане не хуторянство, а національний варіант утвердження 
цінностей особисто відвойованої у степу та особисто обробленої землі, 
освяченої подвигом та потом. 

В українському національному менталітеті в архетипі землі прогляда-
ється, (користуючись сучасною термінологією), ноосферна печать. Адже, 
згідно зі слов’янськими віруваннями, земля зрощує «світове дерево», 
тобто космічний порядок сущого. Не випадково в мистецтві українсько-
го бароко земля стає ознаменуванням світу як квітучого саду. Ось чому 
українському менталітету цілком відповідає розуміння Вольтером сенсу 
життя як завдання обробляти свій сад.

Природа для українства завжди оброблена – чи то працею, чи то піс-
нею. Вона уквітчана, поетизована, тобто стає садом, в якому і відбуваєть-
ся етнонаціональна ідентифікація. У такому розумінні «Сад» збігається 
з «Культурою», як «другою природою» – облаштованою людиною, рукот-
ворною. Мрія кожного українця жити в Саду, що естетично відтворилося 
не лише в численних казках і піснях, але й в історичному побутуванню, 
повсякденній життєвій реальності нашого народу. Архетип «Саду» є 
спільним для України і всієї культурної Європи. Наприклад, ренесансний 
живопис у сцені «Благовісту» часто використовував мотив «зачиненого 
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саду» як символу цнотливості Матері Божої Марії. «Садом божественних 
пісень» назвав свою збірку віршів на біблійні сюжети Григорій Сковорода. 
Образи саду, садово-паркового мистецтва надихали барокових і класи-
цистських поетів, митців, архітекторів. Ідея «регулярного саду» перейшла 
від класицизму до авангардизму й постмодернізму. «Садівниками світу» 
називають сьогодні людей майбутнього сучасні західні інтелектуали. 
«Сад» – це глибинний архетипний образ української кроскультурної мен-
тальності, який має духовне коріння в етнонаціональній та європейській 
традиції, у фольклорі та релігії, в мистецтві та екологічній свідомості. Він 
поєднує в собі уявлення про природу і культуру, життя і казку, історію і 
майбуття, естетичне і сакральне. 

Отже, образ Поля та архетип Землі проходить крізь всю історію укра-
їнської духовності, від найдавніших часів до сьогодні і є невід’ємною час-
тиною української ментальності. Поняття “Поля” і “Землі” і надалі дуже 
важливе для українця. Тепер кожний селянин має свій клаптик землі, 
який його годує і тримає у цьому світі. З огляду на урбанізацію та постій-
ні міграції людей частина селян стала відірваною від землі. Економічна 
ситуація в країні змушує тисячі людей шукати працю за кордоном, бути 
далеко від рідної землі та дому. Сучасний світ з його динамікою порушив 
віковий зв’язок українця з землею, хоча поняття “Поля” залишається у 
свідомості українця таким, що символізує рідний край.

Однією з найістотніших рис української ментальності дослідники на-
зивають релігійність. «Релігія завжди посідала значне місце в житті укра-
їнського народу»16 – пише В.Москалець, звертаючись до релігійності як 
риси українського національного характеру. В. Храмова, розглядаючи 
проблему української ментальності, наголошує на «релігійній формації 
душі української нації»17.

Ґрунтовну характеристику духовності українців подав М. Костомаров, 
який підкреслив їх внутрішню релігійність, прагнення одухотворити весь 
світ, національну толерантність. Його висновки співзвучні з спостережен-
нями В. Антоновича: українці стосовно віри живуть інтимним почуттям; 
вони досить мало зважають на обрядовість; їхнім релігійним почуттям 
притаманні тепло і щирість; вони терпимі до віри інших людей на відміну 
від росіян і поляків з їхнім фанатичним ставленням до обрядів та нетер-
пимістю до інших релігій.

У дослідженнях релігійності як риси національної ментальності 
окреслились дві лінії: більшість вчених дотримувались ідей, висловлених 
М. Костомаровим, а інші (прихильники Д.Донцова) відкинули євангель-
ську етику як «мораль слабких», протиставили їй моральний релятивізм 

[16] В. Москалець, Релігійність як риса українського національного характеру, “Філо-
софська і соціологічна думка” 1993, №1, с. 67. 
[17] В. Храмова, До проблеми  української ментальності, Українська душа, Київ 1992, 
с. 29. 
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волі до життя, влади та експансії. До проблеми специфіки українського 
«народного християнства» звертався і М. Грушевський. На його погляд, 
особливостями української релігійності є певна духовна свобода, зв’язок 
обрядової практики з господарським життям, толерантне ставлення до 
світського мистецтва і словесної творчості. 

Український вчений першої половини XX століття Г. Ващенко називав 
релігійність українців «вродженою», зазначаючи, що «це не була лише зо-
внішня релігійність; вона у нашого народу завше поєднувалася з глибоки-
ми релігійними почуттями. Християнська віра глибоко увійшла в побут 
і психіку нашого селянства. Всяку більш-менш важливу працю україн-
ський селянин завше починає з молитви. Так само молитвою він закінчує 
працю»18. Цю вроджену релігійність він пов’язував насамперед із хлібороб-
сько-селянським типом господарювання, властивим українському народо-
ві з прадавніх часів. Адже успіх селянської праці залежав від природних 
умов, не завжди сприятливих. Тому сподіватися можна було лише на ласку 
надприродних сил і тільки у них просити підтримки. Та й сама природа, се-
ред якої живе українець, своєю красою, таємничістю, недоступною людині, 
переконливо засвідчувала про існування вищого творчого начала. 

Найбільш вичерпну характеристику релігійності українців дав В. Янів 
у дослідженні «Релігійність українця з етнопсихологічного погляду». У 
ній автор називає чотири джерела релігійності: селянська структура укра-
їнського народу, вплив геополітичного розміщення, історичних фактів, а 
також вплив літератури та мистецтва. В.Янів довів, що селянською на-
цією ми були не тільки у результаті історичного процесу, а й психологіч-
ного ( із вдачі ), а «для психіки селянина, зв’язаної з природою та землею, 
саме релігійність дуже своєрідна та властива»19. Стосовно геополітичного 
положення В.Янів дотримується погляду Г.Ващенка, котрий вважає, що 
межове положення України породжувало межові ситуації постійної за-
грози, а це спонукало до роздумування про смисл буття і вище Буття. Іс-
торія (а саме – історичні катастрофи), на думку дослідника, призвела до 
того, що єдиний шанс самовияву нації давала церква. Література і мисте-
цтво, віддзеркалюючи духовне життя народу, формують також світогляд 
наступних поколінь. Таким чином, це дає змогу залучити їх до найважли-
віших джерел української «побожності». 

“Храм” – це уособлення святинь для кожної людини, пов’язаних з її 
національними особливостями та етнічними традиціями. Це небесне 
заступництво за певну людину, спільноту, націю. Його поєднання з на-
ціональною ідеєю і є тією ідеологією буття нації. Однак концепт “Храм”, 
який декларує національні святині в українській ментальності, не може 
обмежуватися рамками православної церкви. Християнство в Україні не 

[18] Г. Ващенко, Виховний ідеал, Полтава 1994, с. 137. 
[19] В. Янів, Релігійність українця з етнопсихологічного погляду, [в:] Нариси до історії 
української етнопсихології, Мюнхен 1993, с. 41. 
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є одноконфесійним і не може бути моноцентричною сферою національ-
ної ідеї. Зазвичай святині українського народу були пов’язані з національ-
ною ідеєю, з архетипом Слова (мови) та з архетипом софійності, знаками 
мудрості самого життя, осяяного благодаттю. Храм для українців завжди 
був осередком віри та святості.

Із становленням України відбувалося духовне відродження нації. Було 
відновлено багато старих храмів та збудовано нові. Сьогодні ставлення 
молоді до релігії змінилося. Якщо раніше основними прихожанами хра-
мів були люди середнього та похилого віку, то тепер з’явилось багато мо-
лоді. Це означає, що концепт “Храм” набирає все більш вагамого значення 
для українця. Становлення української держави нерозривно пов’язане з 
поняттям храму та духовності. Водночас храм несе не лише церковно-ре-
лігійне означення, а передусім духовно-моральні, традиційно-консерва-
тивні імперативи як ціннісно-субстанційну (не предметно-матеріальну) 
укоріненість і самототожність спільноти і людини.

Важливо, що концепти «Дім» і «Храм» у Г. Сковороди – речі тотож-
ні, синонімічні, відрізняються лише відтінком значення. І перше, й друге 
означають місце перебування людської душі. Відмінність між поняттями 
лише у рівні якості «помешкання”. Поняття «Дім» у Г. Сковороди – це не 
місце для замешкання, а той духовний первень, колиска, з якої виходить 
весь рід, в якій прищеплювали життєві ідеали, з якої починається доро-
га пізнання. «Дім» - символ ладу, порядку в душі людини. Тому повчає Г. 
Сковорода: «Коли ставиш дім, будуй його для обох частин свого єства – 
душі і тіла. Коли вдягаєш і прикрашаєш тіло, не забувай і про серце […]»20. 
Г. Сковорода вважав, що людина повинна впродовж життя прагнути «по-
будувати» всередині себе храм для душі, тобто самовдосконалюватися, 
самовиховуватися. У цьому він убачав щастя людське, адже високомо-
ральна людина є вільною.

На нашу думку, поняття Дім та Храм майже рівноцінні у свідомості 
українця. І в оселі, і в церкві він відчуває себе захищеним, має душевний 
спокій. Звісно, якщо враховувати духовні аспекти, то Храм у цьому від-
ношенні стоїть над Домом, тому що храм і є місцем духовного очищення 
людини, її спілкування з Богом. Щодо концепту Дім, то у нашій свідомос-
ті він виступає у ролі певного берега, від якого людина відштовхується, 
але завжди прагне туди повернутись, джерелом тепла та захищеності, чи-
мось надзвичайно рідним, що напевне вкладається в поняття Батьківщи-
на. Дім-Поле-Храм – це триєдність одного духовного стану людини, яка 
опредметнюється в трьох іпостасях. Ці концепти настільки пов’язані між 
собою у свідомості українця, що в них він вбачає щось єдине, нероздільне, 
що символізує його Батьківщину. Рідна хата, земля та церква завжди були 
і є надійною опорою для українського народу. 

[20] Г. Сковорода, Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті, [в:] Вибрані 
твори: в 2 т., Київ 1994, т. 1, с. 355. 
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Отож, концепти «Дім-Поле-Храм» і надалі залишаються головними 
екзистенціалами, які дають змогу розкрити сутність власної національ-
ної самототожності ментальності українського народу. Вони відіграють 
важливу роль у творенні єдиного ментального поля української нації, 
розкриваються в її ідейному житті певними схильностями чи архетипа-
ми. Ці схильності мають історичне походження, що нерідко виходить за 
хронологічні межі існування нації. Тому символ «Дім-Поле-Храм», окрім 
загальнолюдських означень, стає орієнтиром пошуку певних архетипів 
нації. Варто зазначити, що найбільш репрезентативним виявом націо-
нальної ментальності є культура. Вона не може виразити усе різноманіття 
ментальності, але вона є основною формою її функціонування.
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Марія Кашуба1 

МОВА І ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ
удрий Сократ, знайомлячись з людиною, казав: «Заговори, 
щоб я тебе побачив». Подібно пізнавав людей наш україн-
ський Сократ – Григорій Сковорода: він просив незнайомця 

назвати своє ім’я – і цього було досить, щоб відчути «істинного чоловіка», 
його потаємну, приховану від ока, але справжню природу. Так за допомо-
гою кількох слів розкривали мудреці духовний світ людини, її справжнє 
єство, яке часто люди намагаються приховати красномовством, пишними 
шатами чи навіть завченими позами й рухами. Проблема пізнання «іс-
тинності» людини, прихованої у її внутрішньому світі, не зникла донині, 
вона, на наш погляд, досі є актуальною.

 Спроби збагнути внутрішній, духовний світ людини, принаймні фі-
лософами ХХ ст., виявили, що цей феномен є багатозначним і таємни-
чим. Як би ми його не називали – свідомість, несвідоме (індивідуальне 
та колективне), дух, совість, самість, світ уяви й фантазії, чи сновидінь, 
здатність до трансценденції, тощо – він не стає виразним і до кінця зрозу-
мілим. Єдина характеристика всіх його проявів – це ідеальне, яке можна 
тільки помислити і уявити. Матеріальним, отже відчутним його виразом 
і носієм, є мова, яка виступає в цьому випадку не так засобом передачі 
інформації, як відчутним виразником внутрішнього, духовного світу в 
усіх його барвах. Мова насамперед є знакова система, але це не є звичайна 
система серед багатьох, створених людиною, вона є особливою знаковою 
системою, бо тільки мова може виражати й передавати іншому стан і ба-
гатство духовного світу людини, а також впливати на його формування.

Таємницю мови намагалися збагнути багато мислителів Античності 
й Середньовіччя, особливо активно це відбувалося в епоху Романтизму. 
Наведемо тут кілька цікавих, на наш погляд, думок німецького просвіт-
ника Йогана Гердера (1744-1803), який є автором поняття «дух народу», 
пов’язаного з мовою, насамперед із народною піснею. Осмислюючи іс-
торію людства, вивчаючи фольклор, мислитель запримітив, що поезія не 
могла бути створена навмисне, за певним планом. Ідея природного ви-
никнення поетичного мистецтва привела його до думки про таке ж при-
родне виникнення мови. Історію суспільства Гердеp порівнює з життям 
людини і знаходить між ними певну подібність. Це дає йому підставу го-
ворити про різні віки мови. Молодість мови, багата синонімами, образни-
ми виразами, метафорами – це поетичний вік. На зміну йому йде вік ху-

[1] Марія Кашуба, доктор філософських наук, професор, кафедра теорії та історії 
культури, Львівський національний університет імені Івана Франка / prof. dr hab. 
Mariya Kashuba, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, Lwowski Uniwersytet 
Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: m.kashuba777@gmail.com
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дожньої прози – зрілість мови: тут ще не втрачена поетична краса слова, 
але мова набула певної строгості й стрункості. Останній період наступає 
тоді, коли на зміну красі приходить точність, – це філософський вік мови. 
У цій досить наївній і довільній схемі виражена ідея суперечливого роз-
витку мови: вона прогресує як засіб виразу абстрактного мислення, але 
це призводить до втрати її поетичного багатства.

Виникнення мови Гердеp пов’язав із розвитком культури. Основний 
зміст його праці «Про походження мови» (1769), за яку він отримав пер-
шу премію на конкурсі Берлінської академії наук, присвячений розгля-
дові природних законів, які визначили необхідність появи мови. Якщо 
розглядати людину тільки як тварину, то вона постане у надто безпоміч-
ному й жалюгідному вигляді. Проте слабкість людини стає джерелом її 
сили. Людина, позбавлена інстинктів, розвиває іншу даровану їй приро-
дою здатність - «мисленнєвість», тобто інтелект в потенції. Людині при-
таманне безперервне вдосконалення, яке є її винятковою здатністю, і цей 
розвиток, подібного якому не знає жодна тварина, ніколи не закінчується. 
Людина ніколи не буває завершеною в собі. Виникнення й розвиток інте-
лекту є виникненням і розвитком мови. Ланцюг думок стає потоком слів. 
Таким чином, висновує Гердер, безперервний розвиток мови витікає із са-
мої природи людини. Слабкість людини спонукає її об’єднуватися з інши-
ми людьми, людина завжди включена у свій рід. Розвиваючись, спільнота 
вдосконалює і мову. Це відбувається в процесі вивчення й викладання 
мови, в процесі розвитку літератури. Прогрес творення мови так само 
безконечний, як і розвиток суспільства, - впевнений Гердер. Кожен новий 
оригінальний автор, чи мислитель збагачує і розвиває мову.

Мова живе, у мовленні кожної людини вона набуває неповторних ін-
дивідуальних особливостей. Як немає двох людей з однаковими рисами 
обличчя, так немає двох цілком однакових способів виразу думки. Від-
мінності в кліматі та в інших зовнішніх умовах життя накладають свій 
відбиток на вимову звуків. Та й не тільки на вимову: основний зміст мови 

–словниковий запас – багато в чому залежить від способу життя людей. 
Тварини прив’язані до певного середовища, а люди проживають повсюди 
на землі. Вони творять різні нації зі специфічними особливостями націо-
нального характеру й мови. Та мови розвиваються не відокремлено одна 
від одної, а в щільному зв’язку. Подібно як одна мова є певна цілісність, 
так і всі мови людства становлять єдність.

Німецький просвітник переконаний, що людина є «митець за своєю 
природою», тому вона одвіку керувалася утилітарними й естетичними 
мотивами одночасно. Особливий розвиток у первісної людини емоційної 
сфери й уяви призвів до поетичного одухотворення усіх її практичних 
справ – від будівництва й діловодства до війни і мови. Так з’явилося пер-
ше вільне мистецтво – архітектура, потім садове мистецтво, мистецтво 
одягу і в кінці цього ряду – на базі мови, яка була спершу поезією, склався 
епос, а ще пізніше – образотворче мистецтво й музика.
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 Нам особливо цікава думка мислителя про те, що на основі мови 
склався епос, бо мова, на його переконання, була поетичною від самого 
початку її зародження. Поставивши собі за мету вияснити земні корені 
мови-поезії, Гердеp не погоджується з поширеною в його часи думкою, 
що поезія виникла в одного народу, а потім перейшла до інших. Він про-
слідкував, що в різних народів, які населяють віддалені куточки нашої 
планети і взагалі не пов’язані між собою, самостійно виникали досить 
подібні за змістом поетичні твори. Це відбувалося, на його погляд, вна-
слідок дії аналогічних причин, однакових потреб і здібностей. Першими 
віршами-поезіями були піснеспіви, які розповсюджували новини, місти-
ли молитву, благання, звернення до богів, а також міфи про виникнення 
світу, передання й повчання предків; передаючись від покоління до по-
коління, ці пісні побуджували в людях думку, у воїнів – хоробрість, про-
славляли чесноти, кохання, любов, вірність. У цьому, переконаний Гердер, 
немає нічого надприродного.

Кожен з нас може підтвердити слушність такої гіпотези мислителя. 
Нині, як і тисячі років тому, людина відчуває, що спів очищує наше тіло й 
душу, заряджає нас світлою доброю енергією, зміцнює впевненість і дух. 
Ми співаємо, щоб висловити свій внутрішній стан, проявити нагрома-
джені в нас переживання. Співати – означає жити, відчувати, виражати 
й проявляти свої емоції. Співаємо, коли у нас радісно «на душі», коли все 
вдало складається й виходить, співаємо, коли кохаємо. А коли нам добре 
й ми співаємо, то нам стає ще краще! Співають всі – і ті, хто володіє цим 
мистецтвом, має слух, і ті, хто про це не знає, співають дорослі й діти. За 
допомогою співу можна знімати «душевну напругу», заспокоювати нерви 
й «посміхатися світові». Так робила первісна людина, і відтоді нічого не 
змінилося, бо мова, насамперед пісня – це «крик душі», це вираз внутріш-
нього світу в усіх його барвах і нюансах.

Гердер вважав, що поезія-мова створена людиною не навмисне, хоча 
будь-який винахід з’являється тоді, коли в ньому відчувається особлива 
й нагальна потреба. Мова і на її основі епічна поезія виникла у зв’язку 
з релігією, і це не був результат цілеспрямованої діяльності, a гострих і 
болісних переживань. Первісна людина, як і людство в цілому, набувала 
поняття бога не в умовах спокійного й розважливого споглядання сві-
ту, філософського проникнення в порядок речей чи глибоких роздумів 
про причини сутнього, а внаслідок суворих явищ дійсності, які навіюва-
ли страх і жах. Звідси висновок – перші молитви були зверненнями до 
вищої сили, і це були піснеспіви. Релігійні молитви й обряди мали сус-
пільний характер, вони здійснювалися багатьма людьми одночасно, отже, 
повинні були бути короткими, легкими для запам’ятовування. Оскільки 
вони стосувалися буденних справ і були звернуті до бога як могутньої, 
чуттєво-oсяжної істоти, то повинні мати чуттєво-емоційний характер. А 
що таке коротка, чуттєво-емоційна молитва, складена зі спеціально піді-
браних слів? Це і є поезія. Нe випадково у всіх народів світу священні 
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гімни є першою формою поезії. Так виникла мова. Отже, на думку Герде-
ра, вона є виразом внутрішнього, духовного світу, переживань людини 
насамперед. Він, як уже згадувалось, ввів у культурологію поняття «дух 
народу» на основі вивчення фольклору, народної творчості багатьох на-
родів, насамперед німецького, а також прибалтійських і слов’янських 
народів. Старанно збираючи й записуючи народні пісні англійців, нім-
ців, шведів, ісландців, латишів, поляків і навіть українців, фольклор різ-
них народів, він їх порівнював і встановлював загальні закономірнос-
ті розвитку народної творчості. Учений знаходив спільність сюжетів, 
прагнення виразити в поетичній формі життєвий досвід, знання про 
природу, космогонічні здогади тощо. Водночас він ствердив, що кожен 
народ втілює у своїй творчості власну неповторність, свої особливос-
ті, свою психологію. Пісні – це справжній «архів народів». Всюди світ 
фантазії відображає клімат і характер народів, - переконаний Гердер. У 
народній творчості відображене духовне життя нації, що формується у 
практичній діяльності. Тому войовничий народ оспівує подвиги, лагід-
ний, який живе спокійно серед мальовничої природи, оспівує кохання; 
кмітливий народ складає загадки, народ, що володіє уявою – алегорії, 
притчі, живі картини. Народ з бурхливими пристрастями може вира-
жати лиш афекти, як народ, оточений небезпекою, творить собі грізних 
богів.

 Такі думки німецького просвітника привернули увагу до національ-
них особливостей кожної мови в епоху Романтизму, коли розпочався пе-
ріод інтенсивної самоідентифікації європейських націй. Про це написані 
численні сучасні праці українськими вченими, серед них можна виділити 
дослідження харківської школи філософії мови, а також Флорія Бацевича, 
Романа Кіся, Ольги Федик, Леоніда Ушкалова та ін.

Справу Гердера продовжив світової слави німецький мовознавець 
Вільгельм Гумбольдт, який розглядає мову як традицію культури і спад-
щину народу, у ній минуле присутнє в теперішньому, адже у мові зафік-
сований весь життєвий досвід народу. Кожен індивід упізнає в мовній 
оповіді свою спадщину, знайому й рідну як свою сутність, бо вона є суб-
станційною формою самоідентифікації, спосіб самоствердження самості 
індивіда. Подібно до Гердера, В. Гумбольдт ствердив, що мова кожного на-
роду повинна бути розглянута як особливе світорозуміння й світобачен-
ня. Він трактував мову як відображення духу народу, як втілення духо-
вної енергії, духовної еволюції. «Мова,- пише В.Гумбольдт, – це не просто, 
як інколи вважають, відбиток ідей народу, оскільки багатство її знаків не 
дає можливості виявити жодних окремих від неї ідей; мова – це об’єднана 
духовна енергія народу, що дивовижним способом закріплена у відповід-
них звуках, і в цьому вияві та через взаємозв’язок своїх звуків і зрозуміла 
всім мовцям, що збуджує в них приблизно таку ж саму енергію»2.

[2]  В. Гумбольдт, Язык и философия культуры, Прогресс, Москва 1985, с. 213. 
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У трактуванні В. Гумбольдта мова є не просто назви предметів – слово 
є знаком доти, поки його використовують замість речі й поняття. Але за 
способом побудови й дією слово є специфічною самостійною сутністю. 
Система слів як мова – це особливий світ, проміжний світ, що лежить між 
світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини. Людина, перебуваю-
чи у світі мови, виявляє своє ставлення до процесів і явищ, своє їх розу-
міння. Відповідно й кожна культура є своєрідною й неповторною, ствер-
джуючи себе у мові й традиції, у спадщині й способі мовлення народу.

З легкої руки Й. Гердера доба Романтизму пов’язує з «духом народу» 
своєрідність національної мови. Виявлений у мові, «дух народу» також 
проявляється у моральності, звичаях, учинках, законах, традиціях, співах, 
тому що вони є продуктами «духу народу». На думку Гумбольдта, «мова є 
неначе зовнішній прояв духу народу; мова народу є його дух, а дух народу 
є його мова – важко уявити собі щось більш тотожне»3. Більшість мовоз-
навців епохи Романтизму переконані, що міфо-образ «дух народу» міс-
тить у собі зміст, який сучасна філософська мова називає «символічно-
смислові інваріанти», матриці колективного несвідомого, що об’єднують 
народ у націю і зумовлюють її життєдіяльність і ставлення до світу. Згідно 
з думками В. Гумбольдта і Олександра Потебні, люди, які перебувають у 
сфері національної мови, за допомогою її лексем торкаються ланок «лан-
цюга чуттєвих уявлень» і несвідомих структур духовного життя, завдя-
ки чому в свідомості їх «спалахують» відповідні, але не тотожні змісти. 
Те, що виражає мова, являє собою своєрідність національного бачення 
об’єкта, але вона водночас і передає успадковане, тобто є носієм духовної 
спадщини. Тому той же світ у баченні іншої мови буде інакшим, відмін-
ності між мовами є відмінностями світобачень. Наприклад, дослідники 
нарахували в російській мові лише 2000 слів на позначення індивідуаль-
них рис особистості (общинний спосіб мислення), тоді як в німецькій їх 
4000, а в англійській аж 17 000. В англійській мові, де виражена повага до 
особистості людини, немає займенника «ти», навіть до дитини там звер-
таються на «ви». У російській мові, яка відображає «общинний» спосіб 
світорозуміння, немає форми дієслова «перемагати» в майбутньому часі 
доконаного виду першої особи однини, тоді як в українській чітко знаємо 

– «я переможу», бо в менталітеті народу переважає індивідуалізм.
Форми національної мови – це не просто звукове чи лексичне позна-

чення того самого предмета, а різні бачення цього предмета, чи процесу. 
Мова покриває весь життєвий досвід людини і нації, виражає все, що пе-
реживаємо й чим живемо. У такому сенсі мова є весь життєвий світ лю-
дини. Все, що не охоплює мова людини, не є її світом, не цінується, не пе-
реживається, не усвідомлюється. Людина підпорядковується світу мови, 
в якому перебуває. Цей світ опосередковує її сприймання, pозуміння 

[3] В. Гумбольдт, Характер языка и характер народа, [в:] idem, Язык и философия 
культуры, Прогресс, Москва 1985, с. 88-89. 
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дійсності, також впорядковує, структурує цю дійсність. Ідеї, ідеали, цін-
ності певної культури є тими мовленнєвими смислами в структурі мови, 
що визначають моделі й зразки сприйняття та розуміння дійсності. Вони 
формують культурно-історичний досвід народу, національно-самобутні 
«риси способу мислення» (О. Потебня), специфічне світобачення.

Провідну ідею Й. Гердера, В. Гумбольдта, О. Потебні, що мова народу 
в національній культурі має основне значення, тобто впливає на світоро-
зуміння й діяльність людини і нації, розвинули теоретики «лінгвістичної 
відносності» Е. Сепір та Б. Ворф. На думку Б. Ворфа, культуру можна озна-
чити як те, що в суспільстві продукують і думають, а мову – як думають. Е. 
Сепір переконаний, що значення, які містить в собі цілісна система мови, 
не так розкриваються в досвіді людини й нації, як накладаються на цей 
досвід. Мова, стверджує дослідник, за своєю формальною структурою 
визначає для нас досвід, ми несвідомо переносимо усталені мовою норми 
на сферу досвіду. Е. Сепір, подібно як В. Гумбольдт і О. Потебня, особливо 
наголошує на формі мови, яку ці дослідники вважають виразом базової 
матриці національної ментальності: «Те, що робить конкретний народ на-
родом, полягає не в тому, що виражає мова, а в тому, як виражає»4. Це зна-
ходить вираз в особливостях народної пісні, прислів’ях, приказках, леген-
дах, замовляннях, повір’ях, тлумаченнях слів і образів, ідіомах, молитвах 
тощо. В. Гумбольдт привернув увагу до «внутрішньої форми мови», яку 
треба досліджувати за змістовими параметрами, бо вона не є ні логічна, 
ні психологічна категорія, а власне «чисто інтелектуальна» частина в мові, 
є внутрішня форма саме мови, а не «позамовного змісту».

Такі дослідження мовознавців-романтиків привернули увагу до націо-
нальної мови як до автентичного для певного народу засобу задоволення 
духовно-культурних потреб, що стало підвалиною формування націо-
нальної самосвідомості, а для України – демонстрацією самодостатності 
українського народу.

Палким прихильником тези В. Гумбольдта про мову як втілення 
«об’єднаної духовної енергії народу» був український мовознавець Олек-
сандр Потебня (1835-1891). Мова у його трактуванні визнана творінням 
народу, прирівняна до художньої творчості, вона є аналогом і прообра-
зом будь-якої творчої діяльності. На його переконання, мистецтво за сво-
єю структурою подібне до слова, яке приховує в собі таємницю твору. Як 
слово є єдністю форми і змісту (образу і значення), так і твір мистецтва 
є нерозривною єдністю форми і змісту, образу й ідеї. Подібно до слова 
мистецтво виникає не для образного виразу готової думки, а як засіб тво-
рення нової думки, причому такої, яка не завжди доступна теоретичному 
мисленню. Це випливає зі слів ученого у його праці «Мысль и язык»: «Ис-
кусство есть язык художника, и как посредством слова нельзя передать 

[4] А. Потебня, О национализме, [в:] idem, Мова. Національність. Денаціоналізація, 
Нью-Йорк 1985, с. 118. 
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другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, 
так нельзя ее сообщить и в произведении искусства, поэтому содержание 
этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а 
в понимающих»5. Варто замислитись, що тут привернута увага до глибин-
ного зв’язку внутрішньої форми слова, яка є втіленням духу самої думки, 
і змісту художнього твору, прихованого за його зовнішньою формою (об-
разом). Підтверджує таке припущення й інший фрагмент: «Слово только 
потому есть орган мысли и непременное условие всего позднейшего раз-
вития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и 
имеет все свойства художественного произведения»6.

Із наведених фрагментів (цитовано в оригіналі, щоб перекладом не 
спотворити зміст думки автора) чітко видно, що український учений вва-
жав мову творінням людини і прирівнював сотворення слова до худож-
ньої творчості, насамперед поезії, солідаризуючись із Гердером. Тут до-
речно згадати також Миколу Бердяєва, який ствердив, що людина самим 
актом свого сотворення Богом приречена творити разом зі своїм Твор-
цем, збагачуючи й вдосконалюючи цей світ. Кожен крок людини у світі 

– це творчість, адже вона тоді усвідомлює свою причетність до Творця, 
вкладаючи у своє творіння часточку свого духу.

Тезу Й. Гердера, що мова виникла як поезія, підтверджує думка О. По-
тебні стосовно особливостей мови поезії і прози. Згадаємо, що німецький 
просвітник переконував, ніби мова кожного народу виникла під вражен-
ням чуттєвих образів як поезія, а розвивалася до абстрактного мислен-
ня (прози) як фіксації наукової думки. О. Потебня також дотримується 
такої концепції: «По мере того, как мысль посредством слова идеализи-
руется и освобождается от подавляющего и раздробляющего ее влияния 
непостредственных чувственных восприятий, слово лишается исподволь 
своей образности. Тем самым полагается начало прозе, сущность коей – в 
известной сложности и отвлеченности мысли»7.

 Усі мовознавчі праці О. Потебні утверджують щільний взаємозв’язок 
мови і духовного світу, мови і мислення, де мова не є пасивною формою 
думки, а виступає активним засобом її формування. Людина, - переко-
наний учений, - пізнає й осмислює світ за посередництвом почуттів, ви-
словлених у мові, отже, мова є органом, який формує, сотворює думку8. 
Зароджуючись як суб’єктивна діяльність людини, ініційована впливом 
об’єктивного світу, думка лише в слові може стати чимось зовнішнім і 
об’єктивним. При цьому думка не втрачає своєї суб’єктивності. О. Потеб-
ня переконаний, що така суб’єктивність виступає як «вихідна точка» для 

[5] А. Потебня, Мысль и язык, [в:] idem, Теоретическая поэтика, Высшая школа, Мо-
сква 1990, с. 40. 
[6]  Ibidem. 
[7] А. Потебня, Слово и миф, Правда, Москва 1989, с. 51. 
[8] Ibidem, c. 32. 
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наукових занять, це обов’язково рідна мова, щось глибоко інтимне, вну-
трішнє, духовне. У листі до чеського славіста А. Патери від 11 грудня 1886 
р. учений визнає: «Обстоятельствами моей жизни условлено то, что при 
научных моих занятиях исходной точкой моей, иногда заметной, иногда 
незаметною для других, был малорусский язык и малорусская народная 
словесность. Если бы эта исходная точка и связанное с ней чувство не 
были мне даны и если бы я вырос вне связи с преданием, то, мне кажется, 
едва ли я стал бы заниматься наукой»9. Отже, Потебня як учений визнає, 
що саме українська мова, якою він оволодів з колиски, стала для нього за-
собом творити думку. А вже зовнішньою її формою стала російська мова, 
яка була в той час мовою офіційної науки.

Аналізуючи слово-мовлення у своїх мовознавчих працях, О. Потебня 
поділяє його на три складові частини: зовнішню форму (артикульований 
звук), зміст (саму думку) і внутрішню форму, яку, як пояснює вчений, 
треба розуміти як найближче етимологічне значення слова, тобто це є 
той спосіб, яким висловлюється зміст. Коментатор творів О. Потебні до-
слідник А. Топорков, пригадуючи історичний контекст поняття внутріш-
ньої форми слова від Античності аж до ХХ ст., переконаний, що учений 
знає кілька тлумачень внутрішньої форми слова. Їх сукупність дозволяє, 
пише коментатор, витлумачити внутрішню форму як притаманний мові 
прийом, спосіб вираження й позначення за допомого слова нового зміс-
ту думки, або інакше - як вироблену модель, мовну формулу, за якою з 
участю попередніх слів і їх значень здійснюється формування нових слів і 
значень. Це є своєрідний мовний механізм, що включається кожного разу, 
коли треба уявити, зрозуміти й закріпити в індивідуальному значенні 
нове явище, тобто виразити словом новий зміст10.

Одне із визначень цього поняття (внутрішньої форми) знаходимо у 
праці «Мысль и язык», коли О. Потебня детально пояснює, що у слові є 
два значення: одне об’єктивне, тобто найближче етимологічне значення 
слова, воно завжди має лише одну ознаку; друге – суб’єктивний зміст, у 
якому може бути безліч ознак. Перше є знак, символ, який для нас за-
мінює друге. Перше значення слова є та форма, в якій наша свідомість 
уявляє зміст думки. Тому, якщо виключити друге, суб’єктивне значення, 
то в слові залишиться лише звук, тобто зовнішня форма. Етимологічне 
значення, яке також є формою, але внутрішньою, визначає слова мови: 
«Внутренняя форма есть отношение мысли к сознанию, она показывает, 
как представляется человеку его собственная мысль»11.

Учений підкреслив, що внутрішня форма кожного слова завжди ви-
значається специфікою народної мови, оскільки кожна мова має свій, 
притаманний тільки їй специфічний погляд на світ, або «неповторну 

[9] Ibidem, c. 4. 
[10] Ibidem, c. 510. 
[11] А. Потебня, Мысль и язык…, op. cit., c. 98. 
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перспективу бачення» (В. Горський). Таке розуміння внутрішньої форми 
слова зближує українського мовознавця з В. Гумбольдтом, який спирав-
ся у своєму трактуванні внутрішньої форми слова на вчення Й. Герде-
ра і Й. Фіхте про тотожність мови з духом народу. Кожна мова формує 
своєрідний «проміжний світ» і закодовує в його структурах особливий 
національний менталітет, навіть спосіб організації суспільного життя, як 
переконані представники структурної лінгвістики на чолі з Фердинандом 
де Сосюром.

Проблема рідної мови, крім трактування внутрішньої форми слова, 
пов’язана у вченні О. Потебні ще й з розумінням внутрішньої супереч-
ності між чуттєвим образом і абстрактним значенням слова, що визна-
чає ґенезу мовно-мисленнєвої діяльності. Чуттєвий образ (внутрішня 
форма), на думку вченого, є «ближче значення» слова, яке виникає в сві-
домості мовця і сприймається слухачем, якщо вони належать до одного 
народу. На цьому заснована специфіка міфічного світогляду, де немає 
розчленування образного й понятійного аспектів мови. Значення в тако-
му художньо-поетичному мисленні подається через образ, виражається 
в образі, тоді як абстрактне, наукове мислення характеризується пере-
важанням значення над образом. У науковому мисленні значення від-
даляється від образу, воно абстрагується, тому семантично розпорошене. 
Звідси висновок, що і мова в науковому мисленні може бути не рідною, а 
чужою, абстрактною, суттєво віддаленою від мови духу. Мова науки – це 
мова передусім логічного мислення, мова інтелекту, а не почуттів.

 Зв’язок слова-мови з духовним світом людини О. Потебня намагався 
глибоко осмислити у розділі «Язык чувства и язык мысли» своєї фунда-
ментальної праці «Мысль и язык». Ствердивши, що у мові людини душев-
ний настрій виражений тоном мовлення, де тон відіграє дуже важливу 
роль, часто замінюючи зміст мовленого, учений привертає увагу до від-
мінностей між словами-вигуками і словами-думками. У словах-вигуках, 
які були першими, бо виражали чуттєве реагування на події, які вразили 
первісну людину, головними є тон, і лише він дає можливість здогадатися 
про почуття, викликане в людини, мови якої не знаємо. Звукова напо-
вненість видається другорядною. Слово-думка пов’язане зі звуками, які 
супроводжуються вираженим у тоні почуттям, але ним не вичерпується. 
У слові-думці звукова наповненість перевершує тон. Отже, тільки мова 
вигуків тоном, як і мімікою, якою вигук часто супроводжується, є єдина 
мова, яка зрозуміла всім. Учений переконаний, що це була мова первісних 
людей, і з неї розвинулися всі мови світу. 

Вигуки, як і сформована на їх основі мова, мають спільну основу – по-
чуття, душевні хвилювання, переживання ситуацій і процесів, неодмін-
но пов’язані з духовним світом. Проте О. Потебня вбачає глибоку вну-
трішню відмінність між вигуком і словом мови. Думка, з якою колись 
пов’язувалося слово, викликається в свідомості звуками цього слова. 
Вона відновлюється або в попередньому вигляді, або в новому, ще важли-
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вішому, але основне її значення залишається незмінним. Зовнішня форма 
слова проникнута об’єктивною думкою, і це дозволяє слову передавати-
ся від покоління до покоління, хоча воно може набувати й іншого зна-
чення. Спадкоємність слова є наче друга сторона його здатності мати 
об’єктивне значення для людини. Вигук, весь зміст якого становить по-
чуття, не відтворюється так, як думка. Найменша, будь-яка зміна умов 
породжує нове почуття, яке в свідомості не знаходить слідів попере-
днього. Думка має своїм змістом ті сприйняття, чи ряди сприйнять, які 
в нас були, тому може старіти; почуття ж завжди є наявною оцінкою 
змісту й стану нашої душі, тому завжди нове. Звідси зрозуміло, чому 
вигук як відголосок миттєвого стану душі щоразу твориться заново і не 
має об’єктивного життя, притаманного слову. Вигук знищується звер-
нутою на нього думкою, подібно як почуття руйнується самоспостере-
женням, що з необхідністю додає щось нове до того, чим була зайнята 
свідомість під час самого почуття. 

Мова тварини й людини у ранньому дитинстві, вважає О. Потебня, 
складається з рефлексій почуття і звука. Взагалі не можна собі уявити 
іншого джерела звукового матеріалу мови. Людська сваволя застає звук 
уже готовим, слова повинні були утворитися з вигуків, – тут учений 
солідаризується з В. Гумбольдтом, тому що лише в них людина могла 
знайти виразний звук. Отже, первісні вигуки розпадаються на такі, що 
назавжди залишилися вигуками (виражають лише почуття), і такі, що 
назавжди втратили свій вигуковий (почуттєвий, інтер’єкційний) харак-
тер. Перші – це відчуття фізичного болю й утіхи, а другі – відчуття зо-
рові й слухові.

Вигук під впливом звернутої на нього думки перетворюється на слово, 
що й починає процес творення мови. Вимовлений людиною звук сприй-
мається нею, і образ звука, що слідує постійно за образом предмета, асо-
ціюється з ним. Асоціація сприйняття предмета і звука, яка заміняє без-
посередній рефлексивний рух голосових органів таким, в якому вимова 
звука опосередковується його образом в душі, є одна з умов сотворення 
слова. Та вона ще не дає розуміння, бо може бути непомічена самою лю-
диною. У сотворенні слова має повторитися те, що відбувається з люди-
ною на вищих щаблях розвитку: не на самоті, а в суспільстві людина зви-
кає дивитися за собою. Зовнішнє спостереження випереджає внутрішнє. 
Стосовно мови це буде означати, що слово лише в устах іншого може ста-
ти зрозумілим для мовця, що мова створюється лише спільними зусил-
лями багатьох, що людська спільнота випереджає початок мови. Учений 
так уявляє процес сотворення слова: «Итак, образование слова есть весь-
ма сложный процесс. Прежде всего – простое отражение чувства в зву-
ке, такое, например, как в ребенке, который под влиянием боли неволь-
но издает звук «вава». Затем – сознание звука; […] наконец – сознание 
содержания мысли в звуке, которое не может обойтись без понимания 
звука другими. Чтобы образовать слово из междометия вава, ребенок до-
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лжен заметить, что мать, положим, услышавши этот звук, спешит удалить 
предмет, причиняющий боль»12. 

Отже, процес сотворення мови супроводжується глибокою душев-
ною й інтелектуальною працею, що вдосконалює саму людину як таку, як 
homo sapiens. 

О. Потебня переконаний, що при сотворенні мови немає сваволі, тут 
кожен звук відповідає певному сприйняттю зовнішнього світу і певно-
му хвилюванню душі, викликаному таким сприйняттям. Для вияснення 
питання, чому певний стан душі вимагає для свого виразу певного по-
руху душі із усіх можливих, треба знати, вважає учений, який вигляд ма-
ють порухи самої душі і як вони між собою пов’язуються. Це завдання не 
під силу всім, тому він радить «принять за факт соответствие известных 
чувств известным звукам и ограничить задачу перечислением тех и 
других»13.

Вирішення такого завдання, переконаний учений, могло би показати, 
де закінчується подібність мов, що засвідчує одноплемінність народів, які 
ними розмовляють, і де починається подібність та, яка доказує лише єд-
ність людської природи взагалі. Але таке завдання виглядає невирішаль-
ним, бо вимагає насамперед звести всі слова до первісної внутрішньої 
й зовнішньої форми, а також, що взагалі неможливо, означити першу 
внутрішню форму кожного слова і, що найважче, визначити властивості 
первісних звуків, та не лише їх виразність, а й складне поєднання тонів. 
Щоб вияснити значення звука в певному слові, треба шукати відповід-
ність цього звука певному почуттю, яке супроводжує сприйняття, а не 
подібність звука й самого сприйняття. О. Потебня переконаний, що сло-
ва мови зароджуються в глибинах духовного світу людини як почуття, 
викликані враженнями від спостереження зовнішнього світу. Це є сло-
ва рідної мови, якою людина від народження сприймає й намагається та 
вчиться розуміти світ. 

Своїми спостереженнями над процесом сотворення мови й володін-
ням нею учений дійшов висновку, що в ранньому віці не варто навчати 
дитину чужої мови, це дуже шкідливо, адже впливає на загальний психіч-
ний і емоційний розвиток дитини. Двомовність може завадити в подаль-
шій шкільній освіті, яка розвиває набуті в дитинстві уявлення про cвіт 
на основі міфів та казок. Чужі поняття, які дитина засвоює поряд з рідно-
мовними, не додають нічого до знання, а заплутують дитину, подібно як 
чужорідне тіло в організмі заважає його нормальному функціонуванню. 
У прагненні своїх сучасників-дворян навчати дітей іноземної мови мало 
не з пелюшок задля засвоєння чистоти її вимови О. Потебня вбачає лише 
хворобливе честолюбство батьків та засіб вивищитися над посполитими. 
У чужій мові, твердить мовознавець, засвоюють звуки, а не думки й по-

[12] А. Потебня, Мысль и язык…, op. cit., c. 97. 
[13] Ibidem, c. 100. 
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чуття, вона не хвилює душу, свідченням чого є велика кількість недоумків 
серед дворянських дітей, – переконаний учений. Такі діти є, на його по-
гляд, «живим пам’ятником безглуздя й душевного рабства родичів».

 Чужі мови можна й необхідно вивчати тоді, коли людина вже усвідо-
мила поняття рідної мови, якими вона сприймає навколишній світ, коли 
це випливає з практичних життєвих потреб, коли людина відчуває, що 
її рідної мови недостатньо для порозуміння в тих колах, де вона прагне 
самореалізуватись і проявити себе, або для знання тонкощів справи, якою 
вона займається. Тоді знання чужої мови природно гармоніює з її рідною 
мовою, не вимагаючи її забуття. Різні мови в одній людині водночас спі-
віснують по-різному, служать різним цілям, втіленням різного змісту 
діяльності. О. Потебня вважає, що людина, яка говорить двома мовами, 
переходячи від однієї мови до іншої, водночас змінює характер і напрям 
плину своєї думки.

Стверджуючи, що кожна мова є виразом душевних хвилювань і по-
чуттів, викликаних сприйняттям світу, учений вважає обов’язком матері 
якомога більше спілкуватися з дитиною рідною мовою – це є запорука 
душевного здоров’я дитини і її духовного розвитку. Згодом дитина за по-
треби оволодіє тими мовами, які найповніше сприятимуть її становленню 
й реалізації як мислителя, вченого, дипломата, державного діяча, торгів-
ця тощо. Знаменно, що такі думки вченого ХІХ ст. цілком співпадають з 
висновками сучасних психологів і педагогів. У статті «Мовам підвладний 
кожен вік» В. Вітвицького14 стверджується, що «психологи рекомендують 
вивчати іноземну мову у віці, коли систему рідної мови дитина вже до-
сить добре засвоїла, а до нової мови ставиться свідомо». Єдина умова – у 
дитини не повинно бути проблем з рідною мовою. Таки період наступає 
у віці п’яти років, коли ще мало штампів мовної поведінки, дитині легко 
по-новому «кодувати» свої думки, немає великого бар’єра перед контак-
том з чужою мовою. Взагалі ж педагоги зробили висновок про негатив-
ний вплив раннього навчання іноземної мови на подальший перебіг ви-
вчення мови.

Український мовознавець був глибоко переконаний, що немає мови й 
наріччя, які би не були здатні стати знаряддям необмежено різноманітної 
й змістовної думки. Специфіка кожної національної, чи народної мови й 
зумовленого нею світосприйняття, яке відображається в різноманітних 
продуктах народної творчості, зумовлює внесок кожного народу й нації 
в розвиток духовної культури людства. Мова є головною й обов’язковою 
ознакою єдності народу, а поняття «народ» для О. Потебні є виразом ви-
щого щабля самостійного національно-культурного життя. Мова у його 
розумінні є знаряддям формування й розвитку національної свідомості, 
а духовний розвиток нації нерозривно пов’язаний з розвитком її мовного 
багатства. Кожна мова як «глибоко відмінна система прийомів мислен-

[14] В. Вітвицький, Мовам підвладний кожен вік, „Дзеркало тижня” 2007, № 37. 
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ня», зумовлюючи специфіку національного світосприйняття, в діалозі з 
іншими мовами збагачується сама й збагачує інші мови, подібно як квіти 
живлять комах, а комахи запилюють квіти.

Отже, у трактуванні проблеми рідної мови О. Потебня виходить із ду-
ховної природи кожної мови, з того неповторного мовомислення, яке є 
природним середовищем самоідентифікації людини. Згодом це красно-
мовно засвідчив Іван Франко, ствердивши, що «в якій мові вродився і 
виховався, тої без скалічення своєї душі не можеш покинути, так як не 
можеш замінятися з ким іншим своєю шкірою»15.

Багатий і розмаїтий внутрішній світ людини, як його уявляють фі-
лософи ХХ ст., аж ніяк не зводиться до поняття свідомості, як це вва-
жалося донедавна. Проте, весь спектр проявів цього внутрішнього світу 
ми окреслюємо поняттям «ідеальне», а його відчутним виразом є мова, 
знаками-символами якої людина спілкується з іншими, висловлює своє 
світовідчуття й світорозуміння. Тут треба нагадати, що є мови – штучні 
знакові системи, створені для спілкування й передачі інформації у різ-
них сферах життєдіяльності людини, а є природна мова, що супроводжує 
людину від народження, і її виникнення поряд з іншими європейськи-
ми мислителями намагався збагнути, зокрема, український мовознавець 
Олександр Потебня. Природна мова – матеріальний носій внутрішньо-
го, духовного світу, спосіб його виразу, збереження й передачі іншим. 
Це система знаків, якою користуються люди для оформлення й передачі 
своїх почуттів і знань, спосіб їх відчутного виразу. Мовні знаки не вка-
зують безпосередньо на себе, а на вкладений у них зміст. Знаки і зміст 
тисячоліттями поєднувались у природних мовах, і це відрізняє їх від мов 
штучних, де знаки чисто умовні.

 Природна мова виникла тому, що людині не вистачало чисто біологіч-
них знаків, якими користуються тварини, – ці знаки зумовлені інстинкта-
ми. Людина, яка створила світ культури, не задовольнилась біологічними 
знаками, їй необхідно було домовлятись на теми абстрактні, не пов’язані 
з природними, біологічними інстинктами. Отже, щоб виразити позабіо-
логічне, соціокультурний зміст буття, сформувалася людська мова. Вона 
є чимось більшим, ніж звичайна знакова система для передачі інформа-
ції, адже насамперед передає стан душі, багатство духовного світу, знання 
людини про світ і про себе саму.

Людська природна мова ніколи не була лише засобом спілкування, збе-
реження й виразу інформації, вона насамперед була засобом розуміння сві-
ту. Ми не можемо міркувати про речі, якщо у мові немає відповідних слів. 
Мова безпосередньо виражає наше світорозуміння, наш стан духовного 
розвитку: бідна словами мова, або забруднена лайливими, чи «вставними» 
словами – це стан нашого духовного світу, наше справжнє людське обличчя.

[15]  І. Франко, Двоязичність і дволичність, [в:] idem, Мозаїка: Із творів, що не ввійшли 
у Зібр. тв. у 50 т., Каменяр, Львів 2001, с. 265. 



320

Реалії світорозуміння у кожній мові спричиняють труднощі при пере-
кладі текстів з мови на мову, oсобливо художніх та філософських творів. 
Ідіоми (сталі звороти), специфічні вирази кожної мови, як і прислів’я чи 
приказки, взагалі не можна перекладати – потрібно шукати подібний ва-
ріант у рідній мові, пам’ятаючи, що їх зміст можна лише приблизно пере-
дати засобами іншої мови. Кожна мова – це специфічний «дім буття» (М. 
Гайдеггер), людське буття живе в мові і само себе через мову розуміє. При 
цьому варто пам’ятати, що слова не лише привідкривають зміст думки, 
а й можуть його приховувати. Непорозуміння можливі навіть між тими, 
хто говорить однією мовою, адже це є результат того факту, що мова кож-
ної людини втілює її світорозуміння. 

Самосвідомість народу, кожної людини, її самобутнє світорозуміння 
виражене у рідній мові. Кожна мова унікальна, у цьому переконували всі 
видатні мовознавці світу, тому не можна забороняти, чи знищувати й за-
бувати будь-яку мову на Земній кулі – у кожній з них відображене уні-
кальне світовідчуття, яким вона збагачує світорозуміння всього людства. 
Для України проблема рідної мови постає особливо гостро: кількастоліт-
ні заборони, або нехтування рідною мовою спричинилися до викривлен-
ня свідомості. Багато людей в нашій країні пишуть в анкетах: «українець» 

– рідна мова «російська». Це неприродньо, бо свідчить про нерозвинуту 
національну свідомість, роздвоєний духовний світ, в якому немає місця 
українському національному духові. Не може іншомовна людина мисли-
ти українськими національними категоріями, таке своєрідне роздвоєння 
можна подолати лише напруженою, впертою духовною працею, потуж-
ними зусиллями духу. 
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Роман Кордонський1 

ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:
МАГІЯ ТА МАГІЧНИЙ ФОЛЬКЛОР НА ПОКУТТІ

ід давна сфера магічних вірувань супроводжувала народну 
культуру. Це надзвичайно важливий компонент світогляду та 
існування народу, який в ХХІ ст. знаходиться в стадії занепаду. 

Практикована сотнями років „магічна традиція”, поступово відходить в 
забуття, поряд з повільним вимиранням найстарших мешканців села.

Магію можна розуміти як сукупність практик і технік, які базуються 
на специфічному світогляді, для досягнення бажаних змін у навколиш-
ньому світі. Ці заходи характеризуються високим рівнем ритуалізації, що 
виникає з необхідності їх підтримки силами „іншого світу”.

Магічні практики, тобто чари, використовувались людьми, які були 
особливо до цього схильні (які на думку суспільства мали особливий дар, 
надзвичайну силу та своєрідні магічні здібності), зокрема, відьми, чаклуни, 
ворожбити. Магічні практики також застосовувалися звичайними людьми, 
які, згідно з традицією та переданими їм знаннями використовували ма-
гію у різних життєвих ситуаціях та щоденних заняттях: під час випікання 
хліба, орання, збирання врожаю, полювання, в тваринництві і рослинни-
цтві тощо. Магія також використовувалася у випадку певної загрози – в 
небезпеці перед стихійними лихами, під час хвороби, у перехідних етапах 
життя, таких як хрестини, весілля, смерть і т. д. Народна магія дає ілюзію 
контролю над світом, життям та певними явищами. Вона базується на при-
пущенні про істотні відносини між людиною та зовнішнім світом, а також 
на вірі в здатність впливати на природу за допомогою відповідної системи 
практик. Якщо ці практики виконуються у правильному місці та часі, за до-
помогою визначених для цієї мети предметів та у необхідній формі, то вони 
спричинять до появи бажаних наслідків.

Покуття, у фольклорній традиції якого збереглося чимало архаїчних 
явищ, віддавна привертав увагу дослідників2. Утім магія та магічний 

[1] Роман Кордонський, аспірант Вармінсько-Мазурського університету в м. Оль-
штин / mgr Roman Kordonski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: 
r.kordonski@gmail.com 
[2] Див. А. Bielowski, Pokucie, t. VI, Kraków 1857 (s. 653-736); Я.Ф. Головацкий, Об иссле-
довании памятников русской старины, сохранившихся в Галичине и Буковине, „Труды 
I археологического съезда в Москве” 1869, т. 1, с. 219-242; О. Kolberg, Pokucie. Obraz 
etnograficzny, т. I, Kraków 1882, т. ІI, Kraków 1886, т. ІІI, Kraków 1888; Я. Головацкий, 
Путешествие по Прикарпатской Руси и в Венгрии, Литературный сборник, вып. 1, 
Львов 1886, с. 89-100; S. Mroczko, Sniatyńszczyzna. Przyczynek do etnografii Krajowej, 
cz. 1, Lwów 1897, (84 s.); А. Зарембский, История и техника тканья украинских

В
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фольклор, як складова духовної культури, в науковій літературі не отри-
мав належного осмислення. Дослідники більше уваги приділяли фіксації 
зразків пісенності або ж зосереджувались на етнографічному досліджен-
ні Покуття. Вивчення магії та магічного фольклору відбувалося прина-
гідно, а відтак досить поверхово.

Магічний фольклор як складова народної культури
Магічний фольклор є найглибшим і найстаршим фактором фор-

мування моделей життя, співіснування з людьми і природою, вираз 
будь якої діяльності, яка також є вираженням культури. Він завжди 
був і досі залишається присутнім в житті людини в різних обстави-
нах, створюючи ілюзію контролю над невідомими силами через ри-
туальне слово і дію. Магічний фольклор виражається у специфічних 
діях замовляння – закляття, ціллю яких є реверсування зла (чорна 
магія) і засвоєння хорошою (біла магія), хоча іноді метою є також 
протилежний ефект. Магічний фольклор є невід’ємною складовою 
народної культури, який з давніх давен супроводжує здебільшого 
жителів села3.

Народна магія є певною дією на зовнішній світ – на людину, тварину, 
рослину чи якийсь предмет. Цей вплив може бути безпосереднім (пря-
мий), тут мова про магію природню (натуральну), або посередній (по-
бічний) – через прикликання, чи також змушування до діяння сил демо-
нічних, які сприяють у досягненні бажаного ефекту. Магія натуральна є 
більш первинною і простою, а магія яка впливає на духи є вищою фор-
мою, базується на концепції управління світом і залежить від надприрод-
них сил4. 

килимов, Материалы по этнографии, Этнографический отдел Государственного рус-
ского музея, т. III, вып. 1, Ленинград 1926, с. 3-19; J. Falkowski, Zachodnie pogranicze 
Huculszczyzny. Dolinami Prutu, Bystrzycy Nadwórniańskiej, Bystrzycy Sołotwińskiej i Łomnicy, 
Lwów 1937, (170 s.); М. Марунчак (ред.), Городенщина. Історико-мемуарний збірник, Ві-
нніпег: НТШ, Нью-Йорк – Торонто 1978; Галицькі приповідки і загадки, зібрані Г. Іль-
кевичем, Наукова бібліотека Львівського національного університету, Львів 2003; А. 
Королько, Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки XX – початок XXІ 
ст.), Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність, Ювілейний 
збірник на пошану Богдана Якимовича, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 
Львів 2012, с. 436-448; О. Кольберґ, Покуття, Львівський національний університет 
ім.І.Франка, Львів 2014, (270 с), та інші.
[3] Див. A. Brzozowska-Krajka, Między magią a religią. O modlitewnikach ludowych, [w:] J. 
Bartmiński, M. Jasińska-Wojtak (red.), Folklor – sacrum – religia, t. 2, Lublin 1995. 
[4] J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVII, t. 1, Warszawa 1994; J.S. 
Bystroń, Etnografia Polski, Poznań 1947; S. Czernik, Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań 
i zaklęć, Łódź 1968, F. Czyżewski, Sposoby zażegnywania burzy, „Twórczość Ludowa” 1993, 
nr 1-2; A. Engelking, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej, [w:] J. Anusiewicz, 
J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 1, Podstawowe pojęcia i problemy, Wrocław 1991. 
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Народні вірування, звичайно, не можна назвати цілковито магічною 
системою, але деякі його елементи є продовженням магічного бачення 
світу. Одним з них, безсумнівно, є слово наповнене силою. Слово, яке є 
реальним буттям, має реальну силу впливати на світ – може призводити 
до змін чи створювати новий порядок перебігу обставин. Магічний світо-
гляд надає слову творчу силу, яка є наслідком онтологічного статусу слова 
і характеру його взаємозв’язку з реальністю5.

Мова як інструмент магії
Мовний знак через свою бінарну структуру є посередником між фізич-

ною дійсністю та сферою думки – між матеріальним та духовним світом. 
Відносини цих двох аспектів є звичайно арбітральні6. Слово, яке скла-
дається з набору звуків, означає певний зміст в конвенціональний спо-
сіб, а його значення залежить від звичаю, який може змінюватись. Також 
відомо, що слово може змінюватись, як і те, що може мати різну звукову 
форму, не змінюючи значення. Проте такі висновки формувались про-
тягом багатьох років, а характер зв’язків між мовним знаком та позамов-
ною дійсністю не завжди був настільки очевидним. Автори класичних 
антропологічних творів про первісні культури, які часто характеризують 
як культури магічного типу чи культури для яких характерне магічне 
мислення, приділяють значну увагу мові таких суспільств7. В наукових 
працях стверджується і те, що мова та реальність є нерозривно пов’язані. 
У житті людей, яких характеризувало первісне мислення, не було місця 
для «порожніх слів», тому що кожне з них могло стати реальністю, кожне 

– мало свою специфічну силу викликати окреслені наслідки. Отже, окрім 
символьної (комунікаційної) функції, мова виконує також утилітарно-
технічну функцію.

Вираження думок, як і дія є важливим. Вимовляння якогось слова 
означало також вплив на названий об’єкт або явище. Цей специфічний 
зв’язок мовного знаку з реальністю, в якій він функціонує, є також ха-
рактерний для народної культури. Слово є пов’язане з навколишнім 
світом в природній спосіб, є реальним, матеріальним буттям, має силу 
впливати на реальність. Це знаходить своє походження в дописемному 
мисленні, яке лише в незначній мірі було підпорядковане окресленим 
правилам логіки. Як подає Х. Бегелейсен «Слово, вираз має силу вчини-

[5] F. Kotula, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa 1976; Z. 
Kossak, Rok Polski. Obyczaj i wiara, Warszawa 1958; P. Kowalski, Leksykon znaki świata. 
Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa – Wrocław 1998; J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, 
t. 1, Z teorii i dziejów folkloru, Kraków 1980; K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 
2, Kultura duchowa, Kraków 1934. 
[6] E. Vasiliu, Elementy semantycznej teorii języków naturalnych, tłum. R. Wyborski, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1981, s. 22. 
[7] Див. J. Rybarczyk-Dyjewska, Język jako narzędzie magii na przykładzie zaklęć rosyjskich, 
Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 1, Kraków 2013. 
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ти те, що означає [...]. В самому слові є таємна магічна сила, отже, і слово, 
якого сенсу ми не знаємо, сильно діє»8.

Про те, що магічна функція мови одна з найдавніших, свідчить теорія 
мови К. Бюлера. Називання речей їх «справжнім» ім’ям в такій моделі сві-
ту перетворюється на могутній (рятівний або небезпечний) засіб апеляції 
мовця до самого світу речей9. Через призму магізму теорії номінації магічна 
функція мови постає як основна, сутнісна, адже тоді сама сутність мови 
має магічний характер і її значення пронизано сутністю всього і всіх в охо-
пленому мовою світі. Подібної думки дотримується С. Булгаков, вважаючи, 
що магічне вживання слова інше ніж смислове, логічне, бо основною ме-
тою тут є не висловити думку, а розвинути енергію, тобто проявити прихо-
вану енергію слова. Зрозуміло, що вона невіддільна від значення слова, від 
його смислу, однак тут слова не виражають думку, але розвивають силу10.

Деякі дослідники, розкриваючи суть магічної функції, акцентують 
увагу на жанровій її реалізації. Тому до проявів магічної функції мови на-
лежать: замовляння, прокльони, клятви, у тому числі «божба» (від «божи-
тися»), присяга, магічні «передбачення» (ворожіння, чари, видіння), обіти 
мовчання в деяких релігійних традиціях і т.д. Спільною рисою ставлення 
до слова як до магічної сили є неконвенціональне трактування мовного 
знака, тобто уявлення про те, що слово – це не умовне позначення деякого 
предмета, а його частина, тому, наприклад, проголошення ритуального 
імені може викликати присутність того, хто ним названий, а помилитися 
у словесному ритуалі – це образити, прогнівити вищі сили або нашкоди-
ти їм. Витоки неконвенціонального сприйняття знака знаходяться не в 
первісному фідеїзмі (вірі) свідомості, але в первинному синкретизмі ві-
дображення світу в людській психіці – це одна з фундаментальних осо-
бливостей дологічного мислення. Таким було мислення первісної людини. 
При цьому справа не у відсутності логіки – просто ця логіка інша11. 

Причинно-наслідковий зв’язок має деяку метафорично-метонімічну 
особливість. Ототожнюючи знак і позначуване, слово і предмет, ім’я речі 
і сутність речі, міфологічна свідомість схильна приписувати слову ті чи 
інші трансцендентні (чудесні, надприродні) властивості12. Народна онто-
[8] H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, „Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii 
Umiejętności”, nr 12, Kraków 1929, s. 35-36 [авторський переклад]. 
[9] К. Бюлер, Теория языка. Репрезентативная функция язика, Прогресс, Москва 1993, 
502 c., http://www.classes.ru/grammar/111.Karl_Buller_Teoriya_yazika/ [10.02.2017]. 
[10] С. Булгаков, Сочинения в двух томах. Философия имени. Икона и иконопочитание, 
т. 2, Искусство, Москва 1999, с. 13-175, http://krotov.info/library/02_b/ul/gakov_s_030.
htm [12.02.2017]. 
[11] Див. С. Секундант, Язык и ритуал: религиозно-магические функции сакральной речи, 
Збірник наукових праць з філософії та філології, Вип. 6: Мова, текст, культура, ОНУ 
ім. І.І. Мечникова, Одеса 2003, с. 146-155; Н.Б. Мечковская, Язык и религия: пособие для 
студентов гуманитарных вузов, Агенство ФАИР, Москва 1998, 352 с. 
[12] Ibidem, с. 74-102. 
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логія, як зауважує В. Павлючук, здається, ґрунтується на переконанні, що 
всі речі в світі мають субстанціональний характер і що у всіх предметах 
(об’єктах) є психічний елемент. Тому також релігійний чи філософський 
дуалізм, який поділяє світ на сили природи та надприродні сили, світ ма-
терії та світ ідей – на ґрунті народного мислення немає жодної основи13.

Перед світом – згідно з віруваннями і забобонами – повним злих духів, 
яким керують головно стихії, будучи одночасно справжнім, як і реальний 
світ, людина мусіла не тільки захищатися, але також намагалася віднай-
тися в ньому і підкорити його. Одним зі способів боротьби та водночас 
захисту, а також запевненням собі добробуту є магія, яка, за словами 
Х. Свенка, є одним із найпоширеніших і найстійкіших елементів кожної 
культури14. Народна магія, яка, як підкреслює І. Адамовський, «є одним 
з найважливіших способів створення реального світу, посилаючись на 
надприродні сили»15, складається з дій та словесних формул. Останні, 
за словами М. Познанського є вторинними у відношенні до магічних ді-
янь і початково тільки доповнювали дії. Згодом слово прийняло основну 
функцію в магічному акті16. Природним наслідком переконання про мож-
ливість викликати зміни в фізичній реальності за допомогою відповідніх 
мовних форм є свідоме використання діючого слова.

Антропологи, які в своїх дослідженнях займалися первісними суспіль-
ствами, твердять, що мова, яка використовується в магії, має деякі специ-
фічні особливості. Однією з найважливіших був специфічний формалізм, 
що супроводжує словесні магічні формули. Ці слова можуть бути навіть 
незрозумілі, але мають відповідну форму. Певний порядок визначених 
слів, які формувалися у т.зв. формулу, у фразу з конкретним значенням, а 
потім промовлялися з абсолютною точністю і ретельністю17. Про це згаду-
ють у своїх працях науковці, які досліджують значення мови в первісних 
суспільствах, а також слов’янські етнографи. Наприклад, Х.  Бегелейсен 
зазначає: «слово, заклинання може вчинити все, аби тільки використа-
ти його вчасно та в спосіб, вказаний чаклунами»18. Подібно є і у випадку 
[13] W. Pawluczuk, Perspektywy kultury ludowej, [w:] M. Waliński (red.), Teoria kultury. 
Folklor a kultura, Katowice 1978, s. 291-293. 
[14] H. Swienko, Magia w życiu człowieka, Warszawa 1982, s. 14.
[15] J. Adamowski, Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych, „Etnolingwistyka. 
Problemy języka i kultury” 2001, nr 13, s. 247. 
[16] Н.Ф. Познанский, Заговоры. Опыт исследования, происхождения и развития 
заговорных формул, Москва 1995, s. 113-125. 
[17] C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 2000; B. 
Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów 
towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Język magii i ogrodnictwa, Warszawa 
1987; J.S. Bystroń, Tematy, które mi odradzano, Warszawa 1980; idem, Dzieje obyczajów w 
dawnej Polsce, wiek XVI–XVIII, t. 1, Warszawa 1994. 
[18] H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, „Prace Komisji Etnograficznej Polskiej 
Akademii Umiejętności”, nr 12, Kraków 1929, s. 36. 
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народних заклинань, які становлять приклад «обробленого» слова, вико-
ристаного як спосіб дії, що стає предметом досліджень, представлених у 
завершальній частині статті.

Сила слова і дії в магічному фольклорі
Заклинання, замовляння, вроки та інші магічні дії, відображають зна-

чне переконання щодо значення слова, його божественного та чудодійно-
го елементу. Ця магічна частина фольклору нерідко асоціюється з ліку-
ванням (зціленням), любовними справами, запобіганням різноманітним 
небажаним ситуаціям і т.д. Ці дії, як правило були призначені для обра-
них – чарівників, ворожок, знахарів, «мудрих бабів і дідів», і передавалися 
з умовою збереження таємниці, захищені, як і всі первісні магічні дії. У 
зв’язку з їх таємничістю, зовсім не велика їх кількість описана в етногра-
фічних матеріалах, тому це, мабуть, найменш досліджена частина фоль-
клору.

Вважається, що через слова, а навіть думки можна досягнути бажаного 
результату. Ефективність даної магічної дії підсилюється тим, що під час 
її виконання вона одночасно описується або виражається словами. Така 
непохитна віра в силу слова призводить до розвитку всіх видів замовлянь. 
Магічний вислів має тривалу внутрішню послідовність. Висловлювання 
супроводжується вірою в їх причинну силу, тобто віра в замовляння. 

Cловесний текст у магічному фольклорі це лише частина повно-
го «сценарію», якому він підпорядкований. Одночасно, весь обрядовий 
сценарій підпорядкований певній, конкретній ситуації. Виконавець ри-
туальної ролі, як передбачено в сценарію, на свій і загальний для даної 
спільноти погляд, наділений авторитетом творця, – тому очікувано, що 
після виконання певного акту відбудеться бажана зміна (припиниться 
або почне падати дощ, людину залишить певну хворобу або страх і т.д.). 
Такий сценарій характерний для старих вірувань і звичаїв, що в даний час, 
з відсутністю наслідників занепадає. З усього магічного сценарію можли-
вість прийняття може мати лише ритуальний спів, загальноприйнятий як 
мотив фольклору, що відповідає також моді поп-культури.

Іноді ритуал «зачарування» проводився без слів, був включений в сце-
нарій магічних дій, в інших випадках, вся рушійна сила концентрувалася 
в сказаних словах, які здійснювалися без дій. Такі замовляння можна оха-
рактеризувати як психотропні, що заспокоюють психіку людини. Особа, 
Людина, яку вважали такою, що володіє «особливою» силою, скоріш за 
все не зупинить бурі, ані не «викличе» дощу, але людина могла надіятись 
на це, шукати в цьому певного заспокоєння і вірити, що є якийсь шанс. 
Очевидно, це є краще, аніж почуття безпорадності та безсилля. Також іс-
нують заклинання з метою лікування, які впливають на психічний стан 
особи, яка відчуває страх.

Якщо людина успадкувала від своїх предків ефективне магічне мис-
тецтво, то також в своєму сценарію використовувала рушійну силу 
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слів і властиву техніку їх застосування. Замовляння від страху цілко-
вито опираються на словах, тому вони повинні бути наділені власти-
вою рушійною силою, які можуть заспокоїти переляканих, оскільки до 
цієї пори існують в традиції. Промовлене слово в магічній практиці 
є однозначне прикликанням названого. Тому, певні категорії слів за-
лишаються серед табу, щоб випадково не викликати нещастя до ре-
альності.

Замовляння та магічні формули на Покутті
Замовляння спрямовані на усунення негативних явищ, на відміну від 

заклинань або зачарування. Найчастіше застосовуються при захворюван-
нях як людей, так і тварин. Замовлянню притаманні словесні магічні фор-
мули, при чому, слово вважається головним чинником, яке є ефективним 
при правильному його вираженні. Замовлянням найчастіше займалися 
знахарі, «фахівці народної медицини», які були впроваджені своїми по-
передниками у магію замовлянь, часто успадковану від батьків або най-
ближчих родичів.

Магічні словесні формули замовляння іноді є пов’язані з певними ре-
лігійними символами – знаком хреста, молитвою чи проханням про за-
ступництво небесного патрона, а також майже завжди пов’язані з жеста-
ми, діями: дмуханням, плесканням, плюванням через плече, кропленням 
водою, палінням, поколюванням тощо.

Натомість заклинання найчастіше спрямовані на протидію злу – хворо-
би, нещастю, чарам, врокам тварин та людей. Вони також могли приносити 
різного роду вигоди – заклинано на добру погоду, урожай, або негативний 
ефект – відьми за допомогою заклять могли, наприклад, забрати молоко 
коровам сусідів. Це часто могло бути виразом кари, санкції – родинної або 
релігійної. Часто особи, які вміли замовляти були останнім порятунком і 
до них зверталися за допомогою при різних ситуаціях, наприклад:

До одних з найбільш відомих та поширених замовлянь на Покутті на-
лежать ті, що використовуються для звільнення від страху. В народі вірять, 
що переляк (страх) може бути викликаний якоюсь обставиною, найчас-
тіше твариною – конем, коровою, собакою, котом, мишею, півнем, гускою 
і т.д., що може налякати людину, а найчастіше малу дитину. Важливим 
методом боротьби з страхом на Покутті є замовляння страху пов’язані 
з переливанням яйця, зливанням олива та воску а також обкадженням. 

Замовляння страху в дитини
В селі то як сі жиє то не раз є шо дитина сі напудит будь чого і де не 

ступит всього сі боїт, спати в ночи не годно, кидаєсі, а буває шо кричит 
[…] добре шо в селі в нас такий дідо ше жиє то він вміє страх відтинати. 
Го дідо навчив, тато не хтів, казав шо він до того не надаєсі [...] а він коло 
діда ходив, тай той го навчив. Тай відилам дитину до діда. Раз памнітаю 
ми прийшли, а він замашчений з стайні від корови війшов і все як кого 
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на подвірі вздрів то сі питав: – А за чим с ти прийшли? Я му кажу, шо 
дитина страх має, би с ти помогли. То він руки вмив і дитину на порозі 
поставив, пішов до хатчини по ніж і над дитинов тим ножем махов [...] 
бив тим ножем раз по порозі, потому по одвірках, знов по порозі [...] і шось 
шептов. Я добре не чула шо він там балаков, бо він все казов збоку чекати 
аж він скінчит. Тай так з пів години на тім порозі страх відтинов [...] і 
помогло. В ночи дитина вже добре спит, вже сі не кидає [...] Видите, так 
воно є, шось він знав і то помічне було19. 

Подібно в с. Палагичі (Покуття).
В нас в селі на Горинци [назва вулиці – Р.К.] жив дідо шо вмів страх від-

тинати. Хто страх мав, то до него ходили. Люди розказували не раз шо як 
сі йшло до него, то казав сідати на таборетці серед хати, а як хтось мав 
сильний страх то казав такому сі розбирати і в самих портках на табо-
ретці сідати [...] Не раз ім чула шо люди казали, шо водили дитину до него і 
помагав. Відтьив страх і вже сі дитина не бояла [...] Шо він там балакав то 
я не знаю, але люди казали, шо він страх сокиров відтинав [...] Нагадалам 
си, як колись на пасовиську люди приповідали, шо одного разу чтось сі там 
напудив пса, якийсь хлопчина з села, не памнітаю хто то був, тай казали 
його мамі аби відвела на Горинец до Анішевського [прізвище знахаря – Р.К.] 
тай хлопец пішов. Тай путому люди розказували, шо як прийшов аби му 
страх відтьив, то казав йому сідати на таборику серед хати. Тай той си-
дів. Дідо пішов по сокиру [...] Тай дитина розказувала як то було. Каже шо 
як той влетів до хати з сокиров в руках, зачьив бити обухом по порозі, по 
одвірках а потому коло него над головом мати тов сокиров, шо хлопец ше 
гіше сі напув, як того пса, шо як йшов подорозі то згарчьив на него. Так від 
того діда тікав шо аж сі не міг спамнітати. Казав шо в житю вже більше 
не піде страх відтинати. То по тому люди приповідали не раз приповідали, 
шо так сі Анішевського напудив, ше гірше як пса20.

Польовий матеріал занотований в селі Палагичі (тлумацький район) 
містить формули замовляння страху в дитини.

Замовляли переважно на порозі вхідних дверей або коло порога і то 
переважно ножем, а деякі сокиров то колись робили. В Попелеві [сусідне 
село, тлумацький район – Р.К.] як булам ше молода, то така баба мене 
навчила. Бере сі ніж і так: Буду відтинати ноги, ноги аби страх не роз-
ходивсі, аби кости не ломив, би гет відійшов з божою поміччю, наприклад 
Петра лишив і так три рази, аби на гори, на ліси, на тверду землю там 
собі гуляй, а Петрови спокій дай. Потому так само три рази – буду від-
тинати руки, руки аби страх не розходивсі, аби кости не ломив, би гет 
відійшов з божою поміччю Петра лишив, гет на гори, на ліси, на тверду 
землю там собі гуляй, а Петрови спокій дай. А потому – буду відтинати 
кіло, кіло аби страх не розходивсі, аби кіло не крутив, би гет відійшов з 

[19] Ганна Крищук, 1924 р.н., c. Олеша (записано 2008 р.). 
[20] Марія Польнюк, 1923 р.н., с. Палагичі (записано 2013 р.). 
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божою поміччю Петра лишив, гет на гори, на ліси, на тверду землю там 
собі гуляй а Петрови спокій дай. А на кінец – буду відтинати голову, голову 
аби страх не розходивсі, аби головочку лишив, би гет відійшов з божою по-
міччю Петра лишив, гет на гори, на ліси, на тверду землю там собі гуляй 
а Петрови спокій дай. За каждим разом треба ніж тримати коло того 
місці яке замовлює сі потому кінчиком ножика треба до порога і так за 
каждим разом, аби той страх відтьити. На кінец треба помолитисі три 
рази Отче наш і Богородице Діво і ножем перехрестити. Приходили до 
мени абим помогла. І казали потому шо то помагає. Одним страх відти-
нала, другим на віск зливала і такі помагало21.

Переливання яйця на страх 
Страх намагалися відганяти також за допомогою яйця – символ життя, 

життєздатності, плодючості, яке переливано над головою перестрашеної 
особи. 

[...] баба казали, шо були колись люди і яйцем переливали від страху. Я 
того не памнітаю, але чулам шо яйці розбивали і переливали […] якось 
розбивали їх так би жовток був цілий а потому разом з білком в мисці 
переливали над людинов шо сі напудила. Мусіли в якісь мисці переливати 
[…] я того ніколи не виділа, але нераз ім чула, шо колись переливали. Ко-
лись то старі люди зналиші шо помічне, а були й такі шо мали чорного 
кота на стриху, то вміли і нашкодити людині і тварині22. 

Зливання воску на страх
Зливано також на віск, який через набрану форму міг відображати те, 

чого перелякалась дитина. Польовий матеріал занотований в селі Палаги-
чі містить опис замовляння страху в дитини за допомогою воску. 

Як дитина сильно напудит сі і не годно спати в ночи, маленьке чи вже 
більше, то приходили до мене абим воску зільлила. Як вже більше то на 
таборик сідало, а як маленьке то мама тримала на руках [...] треба віск 
поставити на вогонь би сі розтопив. Принести води з кірниці або з ведра 
свіжої води [...] мусит бути свіжа, така шо ше ніхто не починав. Набра-
ти водички в мисочку, і тоди треба перехреститисі і змовити молитву 
над дитинов [...] я молюсі Отче наш і Богородице Діво, молюсі до світого 
Миколая і до ангела хоронотелі [...] як віск вже сі розтопит, дитину треба 
накрити фустков, аби віск не хляпнув на тіло і тоди зливати над головов 
по три рази [...] так аби разом то девять було. І за послідним разом всьо 
вілліти треба до води [...] той віск є нечистий, і нім вже всі страхи. Чого 
дитина напудиласі – чи пса, чи кота, чи миши, чи якої людини – то всьо 
буде на тім воску [...] тай воно як на фодиграфії всьо показане, чого сі на-
пудило [...] вже як той віск зільлила, то треба фустку забрати і дитину 
тов водов, дитину вмити. Перше чоло вмити, личко, путому шию, руки з 

[21] Марія Телепчук, 1939 р.н., с. Палагичі (записано 2012 р.). 
[22] Параскевія Сухарська, 1937 р.н., с. Братишів (записано 2013 р.). 
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двож боків [долоні – Р.К.], а путому ноги [стопи – Р.К.]. Руку намочити в 
воді і так пальцима тов водов мити [...] путому дати дитині напитисі 
тої води три рази [...] а решту води в слойочок відольлити, аби собі дудо-
му забрали і ше з самого рані, наще як тилько встане тої води сі напити. І 
перестає сі бояти. Вже сі не боїт, добре спит в ночи [...] То правда. Якби не 
помагало то люди би не приходили. А то помічне тай просіт аби помогти 
[...] на оливо я не зливаю, бо то гріх, так колись ксьондз казав [...] а за віск 
то нічо не казав. Я сі молю над дитинов, віск маю з Церкови з стрітенської 
свічки, тай як просіт мене то помагаю. Є шо на оливо зливают, я знаю – в 
нас в селі багато таких є, тай по районі є. Багато вже повмирало, але по-
передавали своїм дітям, тай вже вони тепер зливают [...]. Знаю багато23. 

Зливання олива на страх
Зливано також на оливо, яке через набрану форму могло відображати 

те, чого перелякалась дитина. Польовий матеріал занотований в м. Тлу-
мачі та селі Палагичі містить опис замовляння страху в дитини за допо-
могою олива, що в більшості є подібний до зливання на віск. 

[...] Зливают на оливо, щоб страх перейшов у оливо. Для зливання 
олива беруть воду з криниці – вода мусить бути свіжа. Набрану воду ви-
лають в миску. Оливо кладуть на вогонь, щоб розтопилося. В тому часі 
над дитиною щось промовляють. Одні моляться а дехто щось шепче над 
головою дитини. Потім звають і дають доду до дому, що другого дня ди-
тина попила цю воду. І то в якийсь спосіб допомагає24. 

Подібно:
Треба набрати свіжої води, ножем – три рази перехрестити воду і 

тоди змовити молитву до Ісуса, матки Божої і до світого Миколая. Пу-
тому кажемо так: Весь страх, весь переполох, вся скуса, з голови, рук, ніг, 
тіла, з серця, з-під серця, з усього раба Божого най перейде в оливо. Треба 
три рази дмухнути на ту воду і вже тоди платиною [хустою – Р.К.] на-
крити дитину і зливати оливо над головов. Зливати так аби на три рази 
і за послідним третим разом все оливо злити до воли [...] Як дитина має 
сильний страх то оливо дуже стрільтє, як до води сі ллє. Потому видно 
як на долони чого сі напудило [...] Як фист сі напудило то все серце велике 
на тім оливі видно – таке велике шо мало не вілетіло зі страху. То пес сі 
відльє, чи якась людина [...] того чого сі напудило. По відливаню оливо з 
миски забрати і дати дитині випити три рази і обливати рукою, лівою 
стороною, так на навіглі, з голови до ніг – личко, чоло, шию, долоні і ноги 
аби све кіло було чисте. Потому воду пересипати з миски у пляшку чи 
який слойок, аби чистий [...] а буває шо вже зо своїм начинім прийдут [...] 
і на другий день ше раз сі напє тої води і вже сі не боїт25. 

[23] Марія Телепчук, 1939 р.н., с. Палагичі (записано 2012 р.). 
[24] Ярослава Марчук, 1949 р.н., м. Тлумач (записано 2012 р.). 
[25] Марія Телепчук, 1939 р.н., с. Палагичі (записано 2012 р.). 
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Подібно:
По тому як злили на оливо треба перевернути на собі верхній одяг – со-

рочку, чи майку або светр і віднести воду у таке місце, де ніхто не ходить, 
якийсь кут, чи яр і там кинути і йти до додому, не оглядаючись. А як при-
йде до дому, тоди розібратисі і лігти спати хоть на годину26. 

В часі польового дослідження було занотовано, що примовляння над 
особою переляканою під час зливання олива чи воску на воду супрово-
джується і такими словами: 

Ти заклятий, затятий, збриджений, напуджений, наврочений, я тебе 
відтинаю і відсилаю там, де пси не гавкають, де кугути не піют, гет там 
де громи, громовиці, блискавиці, послідна тобі вже година. Фур, гур – щезни, 
пропади (ім’я) лиши на все його життя27. 

Слід сказати, що примовки часто поєднані з молитвами. Перед при-
мовлянням говориться 3 рази „Отче наш”, і „Богородице Діво”. З однієї 
розповіді мешканки хутора Березина, що біля Палагич – Домки Опарки, 
виникає, що примовляли в народі і так:

В одному селі жив бідний чоловік, і хтось його нарадив аби на оливо 
почав зливати. Він послухав і так зробив. Але шо не було кому його навчи-
ти як то сі робит, то над напудженим так примовляв: Біг пес через овес, 
то не шкодит ні псови ні вівсови. А далі: Біг пес через міст, чотири ноги, 
п’ятий хвіст. І так то балакав поки оливо сі розтопит. І ходили до него 
люди. Казали шо помагало28. 

Обкаджування від страху
На Покутті також поширеною є практика обкаджування дітей від 

страху, які занотовано в часі польового дослідження. 
Обкурували від страху і від вроків. Як дитина плаче, то стрижуть 

трохи волосся з голови, підпалюють і обкаджують навколо голови. Одні 
вірять в то що допомагає, інші не вірять29.

Подібно:
Як сі напудит дитина то плаче і спати не годно і люди колись старі 

казали що дитину треба обкадити зіллям. Я не памнітаю яке зіллі брали, 
шо м памнітаю, то палили то зіллі, троза подиміли коло дитини і шо то 
помагало. А як би не помогло то йдут на оливо зливати або віск30. 

Старші люди, а також і деякі молодого покоління переконані в тому, 
що на протидію страху допомагає також відвар з сушеного зілля. 

Людина як напуди сі, то незнає шо з нив є. Гей би то всього бої сі. Зри-
ває сі в ночи, десь би ходи бо спати не годен. То колись ходили, тай тепер 

[26] Марія Олійник, 1939 р.н., с. Попелів (записано 2013 р.). 
[27] Ганна Шевчук, 1937 р.н., с. Хотимир (записано 2013 р.). 
[28] Записано 2003 р. в розмові з Ганною Овчарчин, с. Палагичі. 
[29] Олена Козак, 1951 р.н., м. Тлумач (записано 2013 р.). 
[30] Марія Польнюк, 1923 р.н., с. Палагичі (записано 2013 р.). 
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ходіт до таких шо вміют страх відтинати, на оливо зливают, на віск. А 
я памнітаю шо колись старші люди казали, шо добре на страх зіллі від-
варити і потому то пити три рази в день, і шо то помагає. Не памнітаю 
яке то зіллі варили. Памнітаю шо варили і потому пили31.

Iз вище поданого дослідження можна констатувати, що одним із 
невід’ємних компонентів в народній магії є «заговірне слово». Особливість 
замовляння полягає в тому, що його символічно «проковтували», «випива-
ли», «пропускали в себе». Замовляння найчастіше нашіптували на воду, яку 
людина мала випити. Таким чином, вода ставала ніби транспортним засо-
бом для доставлення слів до місця призначення. Слово «оживляється» і є 
концентратом того змісту, який в нього «вклали». Важливо зазначити, що 
на початку шептання, замовляння обов’язково виголошується особлива 
вступна частина. Наявність цих початкових формул, очевидно, пов’язана 
із давніми віруваннями в те, що бувають «лихі», «не добрі» години в які не 
варто нічого починати, тому, що робота виконана в цей час, приречена на 
провал. Недаремно в народі побутує приказка: «в добру пору – сказати, у 
погану – змовчати». При чому, замовляння «у ліпший час», «ліпшу мінуту», 
«ліпшу годину» означає «запрограмувати» собі сприятливий час. 

Що ж до основної частини групи замовлянь, то вона як правило по-
чинається з виявлення «хвороби». Як уже було сказано вище, хворобу – 
страх, переляк може спричини будь хто і будь що: тварини, природа, люди. 
Наступним етапом є процес переліку можливих причин страху. При цьо-
му згадуються різні частини тіла, а іноді й внутрішні органи людини. Далі 
відбувається процес «вигнання» хвороби-страху. Його «відсилали» туди, 
звідки він «прийшов», або «повертали» його до того, хто його наслав. Ін-
коли «відсилали» в таке місце, де йому було б начебто краще, ніж у тілі 
людини. Найчастішим мотивом є відсилання страху в безлюдні місця, де 
немає ознак життя, тобто у світ, який повністю протилежний «своєму», 
«живому». Також характерним є «відсилання» страху у місця, які наро-
дом пов’язуються із нечистою силою. Найчастіше це зарості очерету, бо-
лото і т.д. Щодо кінцевої частини універсального типу замовлянь, то в 
ній, як і у вступі, фігурує важливий елемент, що виражається у вигляді 
молитви «Отче Наш», «Богородице Діво», до св. Миколая, ангела хорони-
теля, чи інших патронів та обов’язкового вкінці слова «Амінь». Властиво, 
ця остання частина у магічному фольклорі виконує функцію «магічної 
рамки», тобто словесного магічного кола, в середині якого знаходиться 
сакральний текст. Оскільки на початку молитва слугує підготовчою «схо-
динкою», то наприкінці – закріплює здійснюване в ритуалі. 

Окрім того, при замовляннях від страху використовується вода, якою, як 
правило, напували або окроплювали людину. Слід зазначити, що напували 
людину «наговореною» водою, як правило, тричі. Окроплювали все тіло, а 
також омивали цією водою чоло, лице, шию, в ділянці серця, руки, лікті, колі-

[31] Катерина Камінська, 1923 р.н., с. Попелів (записано 2013 р.). 
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на, а також стопи. Це може бути зумовлено тим, що ці частини тіла є одними 
з «входів» у тіло, через які може «проникати» або «виходити» страх.

Доцільно зауважити, що в наговорену воду часто кидалися певні суб-
станції, які підсилювали лікувальний ефект. Прикладом цього є кидання 
у воду розтопленого олова та воску. Також, в більшості магічних практик 
використовується не проста вода, а т.зв. «непочата». Таку воду набирали 
безпосередньо з криниці або з відра, якщо з нього ще ніхто не зачерпнув 
цієї води. Згідно польового дослідження в народних магічних практиках 
іноді використовується вода, яка була освячена в церкві, якою також на-
пували або окроплювали людину. Поєднання народних магічних прак-
тик із християнськими елементами призводить до т.зв. релігійного сен-
кретизму, з огляду на давність постання магічних текстів (до прийняття 
й поширення християнства), так і в контексті кардинальної відмінності 
язичницької та християнської моделі світу.

Бібліографія
Adamowski J., Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych, „Etnolingwistyka. 

Problemy języka i kultury” 2001, nr 13, s. 247-265.
Biegeleisen H., Lecznictwo ludu polskiego, „Prace Komisji Etnograficznej 

Polskiej Akademii Umiejętności”, nr 12, Kraków 1929.
Bielowski А., Pokucie, t. VI, Kraków 1857.
Brzozowska-Krajka A., Między magią a religią. O modlitewnikach ludowych, [w:] 

J. Bartmiński, M. Jasińska-Wojtak (red.), Folklor – sacrum – religia, t. 2, Lublin 1995.
Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI–XVIII, t. 1, Warszawa 1994.
Bystroń J.S., Etnografia Polski, Poznań 1947.
Bystroń J.S., Tematy, które mi odradzano, Warszawa 1980.
Czernik S., Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć, Łódź 1968.
Czyżewski F., Sposoby zażegnywania burzy, „Twórczość Ludowa” 1993, nr 1-2.
Engelking A., Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej, [w:] J. Anusiewicz, 

J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 1, Podstawowe pojęcia i problemy, Wrocław 1991.
Falkowski J., Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Dolinami Prutu, Bystrzycy 

Nadwórniańskiej, Bystrzycy Sołotwińskiej i Łomnicy, Lwów 1937.
Kolberg О., Pokucie. Obraz etnograficzny, t. I, Kraków 1882, t. ІI, Kraków 1886, 

t. ІІI, Kraków 1888.
Kossak Z., Rok Polski. Obyczaj i wiara, Warszawa 1958.
Kotula F., Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa 1976.
Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa – 

Wrocław 1998.
Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 1: Z teorii i dziejów folkloru, Kraków 1980.
Levi-Strauss C., Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 2000.
Malinowski B., Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi 

oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Język magii i 
ogrodnictwa, Warszawa 1987.

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 2: Kultura duchowa, Kraków 1934.
Mroczko S., Sniatyńszczyzna. Przyczynek do etnografii Krajowej, cz. 1, Lwów 1897.



334

Pawluczuk W., Perspektywy kultury ludowej, [w:] M. Waliński (red.), Teoria 
kultury. Folklor a kultura, Katowice 1978, s. 291-293.

Rybarczyk-Dyjewska J., Język jako narzędzie magii na przykładzie zaklęć 
rosyjskich, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 1, Kraków 2013.

Swienko H., Magia w życiu człowieka, Warszawa 1982.
Vasiliu E., Elementy semantycznej teorii języków naturalnych, tłum. R. Wyborski, 

Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1981. 
Булгаков С., Сочинения в двух томах. Философия имени. Икона и иконопо-

читание, т. 2, Искусство, Москва 1999, с. 13-175, http://krotov.info/library/02_b/
ul/gakov_s_030.htm.

Бюлер К., Теория языка. Репрезентативная функция язика, Прогресс, 
Москва 1993, 502 c., http://www.classes.ru/grammar/111.Karl_Buller_Teoriya_
yazika/.

Галицькі приповідки і загадки, зібрані Г. Ількевичем, Наукова бібліотека 
Львівського національного університету, Львів 2003.

Головацкий Я., Путешествие по Прикарпатской Руси и в Венгрии, 
Литературный сборник, вып. 1, Львов 1886, с. 89-100.

Головацкий Я.Ф., Об исследовании памятников русской старины, сохра-
нившихся в Галичине и Буковине, „Труды I археологического съезда в Москве” 
1869, т. 1, с. 219-242.

Зарембский А., История и техника тканья украинских килимов, 
Материалы по этнографии, Этнографический отдел Государственного рус-
ского музея, т. III, вып. 1, Ленинград 1926, с. 3-19.

Кольберґ О., Покуття, Львівський національний університет ім. І. Фран-
ка, Львів 2014, 270 с.

Королько А., Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки XX 
– початок XXІ ст.), Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, 
державність, Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича, Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів 2012, с. 436-448.

Марунчак М. (ред.), Городенщина. Історико-мемуарний збірник, Вінніпег: 
НТШ, Нью-Йорк – Торонто 1978.

Мечковская Н.Б., Язык и религия: пособие для студентов гуманитарных 
вузов, Агенство ФАИР, Москва 1998, 352 с.

Познанский Н.Ф., Заговоры. Опыт исследования, происхождения и разви-
тия заговорных формул, Москва 1995. 

Секундант С., Язык и ритуал: религиозно-магические функции сакральной 
речи, Збірник наукових праць з філософії та філології, Вип. 6: Мова, текст, 
культура, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса 2003, с. 146-155.



335

Мирослава Вовк1 

INTERDISCIPLINARITY OF FOLKLORISTICS IN 
THE MEASUREMENTS OF THE UKRAINIAN 

AND SLAVONIC SCIENTIFIC DISCOURSE
n the Ukrainian educational space in the context of transformational 
tendencies associated with the European integration vector, 
humanization and humanitarization development of education and 

science, the problem faced of enriching scientific and educational traditions 
of studying folkloristics, ethical and aesthetic potential which  is to create an 
integrated axiological position of the individual in recognizing its aesthetics 
folk words, preserving scientific and educational traditions of the study of folk 
literature (folklore, oral traditions), the creative use of advanced achievements 
folkloristic scientific thought in professional (scientific and pedagogical) 
activities. 

It is important to note that modern folkloristics has developed as interdis-
ciplinary science: traditional and innovative directions of folkloristics which 
are based on related links with literary studies, psychology, language studies, 
history, cultural studies, theatre studies, pedagogics, which is confirmed by the 
historical and pedagogical retrospective of its development.

The indicated urgent aspects of the development of modern Ukrainian folk-
lore studies confirm the need to generalize the essence of the definition of folk-
lore as an ethical and aesthetic phenomenon of national culture, designation 
of the status of folklore studies, as an axioculturally oriented science, and also 
specification of the potential of folklore trends. Please note that the problem of 
definitive generalization of the concept of „folklore” is still an open question. 

The main approaches to its modern interpretation are set forth in the works 
of M. Hlushko, O. Kychenko, S. Hrytsy, O. Ivanovska, V. Davydiuk, and others. 
The ethic and aesthetic potential of folklore studies is indicated in the studies 
of I. Denysiuk, L. Dunaievska, M. Dmytrenko, Ya. Harasyma, R. Kyrchiva, T. 
Komaryntsia, M. Hrytsiuty, M. Hrytsaia and others. The axiocultural resources 
of folklore directions have been partially revealed in the works of S. Rosovet-
skyi, A. Ivanytskyi, S. Hrytsy, M. Hrytsaia, V. Boiko etc. 

At the same time there is a need to clarify the essence of the folkloristic 
directions on the basis of interdisciplinarity as well as determining what is the 
purpose of the article.
[1] Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, го-
ловний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інсти-
туту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України / dr hab. Myroslava Vovk, 
prof. Instytutu Edukacji Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych Państwowej Akademii Nauk 
Pedagogicznych Ukrainy, e-mail: miravovk79@gmail.com 
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Over the last years the transactions came out, which explores the origin of 
the study of the concepts „folklore”, „folkloristics” in cultural, scientific, peda-
gogical discourse.  M. Hlushko for the first time comprehensively traced the 
history of usage of these concepts in Ukrainian folklorist environment. The 
scientist on the basis of epistolary, periodicals of the second half of ХІХ – early 
ХХ century proved that the first time these concepts are used by M. Draho-
manov, preparing for „Ethnographically statistical circle” under the guidance 
of Franko’s essay on the Italian, and French ethnographic bibliography (1883), 
which referred to folklorists, specialists in folk literature in Western Europe2. 
M. Hlushko noticed that Drahomanov scientifically used the concepts of „folk-
lore”, „studio of folklore”, „Ukrainian and Russian folklore”, „folklore of different 
peoples”. At the first International Congress of folklorists at Paris (1889) Draho-
manov made a report, where these concepts appeared.

Note, that in Slavonic folkloristic discourse of the last decades, the folklore 
is analyzed primarily through the lens of functional, communicative, anthro-
pological, contextual approaches, partially implemented in the official defini-
tion of folklore in accordance with the Recommendation of UNESCO „About 
preservation of folklore” (1989)3. The scientific rationale for these approaches 
is carried out by Russian (S. Nekliudov, B. Putylov, K. Chystov etc.), Polish (Ye. 
Bartminskyi, V. Kravchyk-Vasylevska, M. Olchak and others), Ukrainian (S. 
Hrytsa, V. Davydiuk, O. Ivanovska, O. Kychenko, S. Rosovetskyi etc.), scientists 
and educators.

S. Hrytsa delineated the basics of functional, contextual, structural and ty-
pological approaches, founded by folklorist scholars of the ХІХ – and early ХХ  
centuries: K. Kvitka, F. Kolessa, O. Potebnia and others. The researcher defined 
the essence of the concept of paradigmatic folklore as a functional phenom-
enon, which consists „in finding a progressive method of analyzing people’s 
works, their classification, taking into account the features of both the verbal 
text and rhythm and melody”4.

O. Ivanovska explored the genesis of the contextual and functional ap-
proaches in the history of Ukrainian folklore and came to the conclusion that 
folklore should be studied in three directions that are „necessary to solve the 
problem of creating a theoretical concept of folklore: functional, content and 
structural”. In addition, functional analysis, in her opinion, is „central, because 
the functional basis determines the nature of the content and form of folklore 
works”5.
[2] М. Глушко, Початки вживання терміна «фольклор» в українській науці та його значен-
ня, “Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна”, Львів 2010, вип. 43, с. 117-131. 
[3] Рекомендации ЮНЕСКО, О сохранении фольклора, 1989,  http://www.unesco.org, 
[06.05.2017]. 
[4] Т. Руда, Етномузикознавча школа Софії Грици, “Народна творчість та етнографія” 
2008, № 3, с. 12. 
[5] О.П. Івановська, Український фольклор як функціонально-образна система 
суб’єктності, Київ 2005, с. 6. 



337

The researcher touched on the theme of subjectivity in folklore („the subject 
of folklore space is the bearer of the traditional component of culture, respon-
sible for the continuity and renewal of traditions as conditions for noospheric 
development”6), substantiated the methodological foundations of the function-
al approach, on a step-by-step basis analyzing the positions of famous Ukrain-
ian folklorists according to the aesthetic nature of folklore texts,  and their sty-
listics: O. Bodianskyi, M. Drahomanov, M. Maksymovych, M. Kostomarov, P. 
Kulish, P. Chubynskyi.

It was the last of them „already in the XIX century began to create the con-
cept of science „folklore”, which was recognized only in the second half of the 
twentieth century by the organization of UNESCO, which is consonant with 
the basic postulates of world scientific schools”7.

Communicative approach to the study of folklore is based on Slavonic 
scholars, basing on the fact that sacred ideas about the world have been handed 
down from generation to generation, and folk-poetic texts and traditional ritu-
als contribute to a stable mechanism for the transfer of collective, patrimonial 
memory.

In such way, V. Kravchyk-Vasylevska noted that „in the communicative as-
pect of folklore a sizable role has the message itself, its transfer, the specific con-
ditions and cultural context, the nature of execution and also psychologically 
social relations between communicants”8. 

Some Polish researchers emphasize the realization of the creative potential 
of the personalities through different communicative forms through the prism 
of mastering various types of arts9.

K. Chystov, on the ground of the analysis of the scientific experience of study-
ing folklore in the Slavonic, world scientific thought, has defined four concepts 
that allow one to explore the folklore tradition from the standpoint of functional, 
contextual, communicative, anthropological approaches: sociological (historical 
and cultural), aesthetic, philological and theoretical communicative (oral, direct 
communication).The author noted that in the first of two cases this is a „broad” 
definition of folklore, in the others – variants of its „narrow” definition:

a) folklore is a common experience and knowledge, which are transmit-
ted orally; 

b) folklore is a folk art work, or, according to modern definition, „artistic 
communication” („artistic communication”), which allows us to spread the use 
of the concept of „folklore” to the sphere of music, choreography, art, etc. 
[6] Іbidem, с. 32. 
[7] Ibidem, с. 19. 
[8] В. Кравчик-Василевская, В защиту фольклора, или диалог между традицией и со-
временностью, “Живая старина” 1996,  № 4 (12), с. 43. 
[9] M. Olczak, W poszukiwaniu metod służących realizacji wychowania przez sztukę, “Przegląd 
Edukacyjny” 2009, nr 5(72), s. 2-6. Idem, Zasady dydaktyki twórczości, [w:] M. Jabłonowska 
(red.), Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka, Wydawnictwo Universitas 
Rediviva, Warszawa 2013, s.88-95. 
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c) folklore is a common verbal tradition; 
d) folklore is an oral tradition. In this case, orality is given of paramount 

importance. This allows us to distinguish folklore from other verbal forms (pri-
marily to oppose it to literature)10.

Scientist considers contradictory those, which only contributes to a com-
promise in this issue, but not to its final solution, the definition of folklore, 
placed in the „Recommendations on the Conservation of Folklore” (1989) – a 
document adopted at the XXV by General Conference of UNESCO: „Folklore 
(or traditional folk culture), based on the tradition of folk art, which is charac-
teristic of a social and ethical environment, homogenous in cultural terms. The 
real bearers of folklore are representatives of such a community – personalities 
or groups. Folklore is a reflection of their social and cultural self-awareness and 
self-identification; it promotes the communicative transfer of their norms and 
values through verbal texts, by imitation or by other means. Forms of existence 
and expression of folklore is  it’s language, literature, music, dance, mythology, 
rituals and customs, crafts, architecture and other forms of artistic creativity”11.

Based on the views of Ukrainian and foreign scientists, we formulated the 
definition of folklore as a functional, communicative phenomenon of national 
culture, in which the national model of the world perception is embodied, the 
language picture of the world; as one of the main sources of various types of 
professional art; as a syncretic artistic and aesthetic phenomenon, which is in-
herent in variability, anonymity, collectivity, improvisation, oralism. The his-
tory of the study of folklore from the standpoint of its functional spectrum 
in society, syncretic nature, axiological potential, ethnoesthetics, genre, poetics 
constitutes is the basis for the emergence, formation and development of folk-
lore studies as a scientific and educational branch.

The genesis of Ukrainian folklore studies, according to M. Dmytrenko, has 
passed the way „from educational and romantic hobbies, aspirations to save the 
Ukrainian folk song from death before, publications of collections with fore-
words to the fundamental folklore studies of Oleksandr Potebnia, Mykhailo 
Drahomanov, Ivan Franko, to „explosive” activities The ethnographic commis-
sion of the VUAN, the opening of the Institute of Folklore (1936), the appear-
ance of editions of the academic series „Ukrainian Folk Art” (since 1961), the 
established cohort of Ukrainian folklorists of the first half of the 20th century, 
before the opening of the departments of folklore studies in Kyiv and Lviv uni-
versities (1990’s)”12.

In scientific works, folklore studies are divided into two sections: collecting 
(field) and theoretical (interpretative). The development of collecting folkloris-
tics took place during two periods: pre-scientific and scientific, during which 

[10]  К.В. Чистов, Фольклор. Текст. Традиция, Москва 2005, 272 с.
[11]  Рекомендации ЮНЕСКО…, op. cit.
[12] М.К. Дмитренко, Українська фольклористика: історія, теорія, практика, Київ 
2001, с. 3.  



339

„texts of folklore were recorded with motivation of the actual folklorist, profes-
sional” (for S. Rosovetskyi13).

The first collections of folklore materials, the origin of scientific folklore 
studies, the educational practice of studying folklore in historical retrospective, 
folkloristic activity of scientists and teachers have determined the nature of the 
development of folklore studies as a scientific and educational branch, its inter-
disciplinarity in the conditions of classical universities.

On the basis of the analysis of research scientific thought it was found out 
that the theoretical foundations of the essence of the concept of „folkloristics” 
are set forth in the works of  F. Vovk, M.  Drahomanov, K. Kvitka, F. Kolessa, I. 
Franco and others at the turn of the 19th and 20th centuries. H. Sokil stood out 
two traditions of using the concepts „folkloristics” and „ethnography”: 

1) folklore and ethnography were divided by scientists, but the term „eth-
nography” was more often used; 

2)  folkloristics as a science was separated earlier than ethnography, having 
at its disposal a comprehensive source base, although the term „folkloristics” 
was used inconsistently14. The most reasoned at the turn of the XIX – XX cen-
turies was the definition of folklore, formulated by I. Franko, as „a branch of 
knowledge that we are accustomed to in English manners to call folkloristics 
or ethnology”15.

In the most famous definitions of folklore, attention is focused on the func-
tions of science, which is aimed  studying: the basic laws of development, social, 
educational and aesthetic functions of folklore at different stages of the peo-
ple’s life, cognitive significance, genres, poetics, individual works and themes in 
their national and International variants, international folklore relations, mutu-
al influence between literature and folk art (O. Dei); the internal patterns of the 
existence of folk, (O. Kychenko); problems of the theory of folklore, its genre 
system, functional specificity and poetics, the methodology and organization 
of collected materials, the principles of preparation, textology and the publica-
tion of folklore works (R. Kyrchiv); general theoretical problems of folklore, its 
history, stages of the development of the science of folklore, the regularities and 
dynamics of the development of poetics, genres and types of artistic reproduc-
tion of reality, the genesis of artistic thinking, the ideological and artistic struc-
ture of mythological thinking in traditional culture, ritual context of folklore 
genre, folkloristics of a certain stage of the literary process or the work of an 
individual writer (I. Rusnak).

Based on the analysis of reference, encyclopedic literature and folkloric 
works, we formulated the definition of folklore studies as a scientific and edu-
[13] С.К. Росовецький, Український фольклор у теоретичному висвітленні, Київ 2008, 
с. 48-49. 
[14] Г. Сокіл, Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ 
століття: історико-теоретичний дискурс, Львів 2011, с. 39. 
[15] I. Франко, Етнологія та історія літератури, Зібр. творів у 50 т., Київ 1981, т. 29, с. 
278. 
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cational branch that studies folklore as a syncretic phenomenon of culture in 
its genre and species diversity, regional and international dimensions, exam-
ines the stages and factors of the functioning of folklore works, determines the 
methodological tools of their analysis, justifies the role of well-known and little-
known personalities in the study of folklore tradition, determines theoretical 
and practical foundations of the archives of folklore texts and is engaged in the 
creation of bibliographic works.

In the historical retrospective, interdisciplinarity of folklore studies – is a 
tendency, which determines its innovative development in connection with re-
lated disciplines, as a result of interaction with which a spectrum of directions 
was formed.

Interdisciplinarity provides for the analysis of folklore in the dimensions 
of contextual, anthropological, functional, culturological, approaches, the phe-
nomenon of interaction between the systems of various scientific disciplines, 
and the teaching disciplines, together create a unique integrity of the multi-
vector study of the theory, history, and historical folklore of the experience of 
studying folklore.

Interdisciplinarity of folklore is realized in such traditional directions:
1. Theory of folklore studies the nature of folklore as a specific phenomenon 

of syncretic folk culture, artistic thinking people; typology of folk forms, giving 
„to detect human, national, local and regional features folklore; ways of exist-
ence, preservation and transmission of oral folklore texts time and space”16.

2. Theory of folkloristics is a direction that defines methodological principles 
of study, analysis, interpretation of folklore texts in the context of scientific and 
folkloristic schools (mythological, cultural, historical, psychological, etc.).

3. History of folklore is a direction of folkloristics that explores the history, 
the overall oral traditions; reconstructs the archaic layers of folk (paleofolklor); 
deals with interpretation of modern folk forms; explores the folk genre on the 
relationship between genre, type, style, and other levels; interprets folklore in 
the context of ethnic and cultural landscape (historical, ethnographic, cultural 
and natural geographical environment)17.

4. History of folkloristics is a direction of the folklore that defines the meth-
odological framework of the study, analysis, interpretation of folklore texts in 
the context of scientific and folk schools (mythological, cultural, historical, psy-
chological, etc.).

5. Text studies of folklore explores the specificity of folklore texts (versions, 
invariants, hypertexts, etc.), the connection of verbal texts with music, dramatic 
play, voice, intonation, gestures, facial expressions; develops special methods 
and principles of textual expertise and rules for the scientific recording of folk-
lore texts on paper, audio, video carriers18.

[16] І.Є. Руснак, Український фольклор, Київ 2010, с. 12-13. 
[17] Ibidem. 
[18] Ibidem. 
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6. Source study (For S. Rosovetskyi) (another name is classification and sys-
tematization of folklore) is the development of various classifications (for exam-
ple, the division into ritual and non-ordinary folklore, genera, genres, species, 
etc.); Systematization of plots and other elements of poetics; creation of genre, 
chronological, thematic, regional and other folklore indexes; development of 
principles of formal systematization of folklore with the use of computer tech-
nology19.

7. Bibliography of folklore and folklore  provides the creation of bibliography 
of folklore works, the register of scientific works (monographs, articles, stud-
ies, dissertations) from folklore studies, dedicated to specific problems of the 
search folklorist

In modern folkloristic discourse, formed the innovative areas of folklore, 
the foundation of which was laid in the scientific work, pedagogical work of 
teachers of classical universities.

8. Linguofolkloristics is a direction of folklore, the subject of the study 
which is the language of folklore as one of the sources of creation and develop-
ment of the literary language; work on compiling dictionaries of the language 
of oral literature.

9. Ukrainian musical folkloristics (ethnomusicology, ethnomusicology) is a di-
rection of folklore, which studies, interprets, fulfills a folklore song; research of 
people’s rhythms; analysis of the people’s basis of author’s works; the develop-
ment of a methodological tool for the analysis of folk songs, their style, imagery, 
rhythm.

10. Folklorotherapy is a direction of folklore, based on the use of the method 
of preventive psychotherapy, which is realized in the creative reproduction of 
the forms of cultural phylogenetic experience, namely, the ways of solving the 
problems of personality fixed in the formulas of folklore. In Slavonic folklore, 
folklore therapy develops in the following directions: folklore music therapy, 
folk dance choreotherapy, fairy tale therapy.

11. Pedagogic folkloristics is the innovative aspect of folklore, which is based 
on the philosophical foundations of anthropocentrism, aesthetic, ethical, in-
tellectual capacity, folklore words allows you to present the achievements of 
folklore studies, her scientific thought in the training of future professionals 
(teachers, linguists, folklorists, ethnomusicology, etc.), in educational practice 
of secondary school.

So, in the Slavonic folkloristic discourse of the last decades, a substantiation 
of the position of such approaches to the study of folklore was obtained: the 
contextual (the study of folklore in the interaction with historical processes, 
ritual, mythology, various arts, language, psychology, ethnography, literature); 
communicative (folklore is regarded as a reflection of social and cultural self-
awareness and self-identification, as a communicative mechanism for the trans-
fer of norms and values with the help of verbal texts, imitation, transforma-

[19] С.К. Росовецький, Український фольклор…, op. cit., с. 13. 
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tion in works of art); functional (the analysis of folklore as a functional 
phenomenon of culture, the artistic and aesthetic expression of universal 
human values, the national values of the people, the syncretic semiotic text 
in its functional paradigm); anthropological (folklore is studied in the di-
mensions of cultural anthropology, associated with the problems of speech 
stereotype, symbol, linguistic pictures of the world, environmental ethics, 
gender issues).

Ukrainian and foreign theory and practice confirm that folklore studies 
develop as an anthropological, interdisciplinary science that studies folklore 
through the prism of such directions: the theory of folklore, the theory of folk-
loristics, the history of folklore, the history of folkloristics, source study, text 
studies, linguofolkloristics, ethnomusicology, bibliography of folklore and folk-
loristics, pedagogic folkloristics, folklorotherapy. Methodological approaches 
to the analysis of folkloric experience and the essence of the main folklore di-
rections represent the possibilities of aesthetic and ethical impact on the value, 
worldview formation of a person. 

In the context of reforming national education at the present stage, the prob-
lem of research and extrapolation in the scientific and educational environment 
of academic traditions of universities, which during the XIX – the first decade 
of the XXI century formed the basis of scientific schools, educational tradi-
tions, scientific and professional environment, which differed in fundamental-
ity, innovation, constant research search, updating the content of humanities, 
the intensification of research activities of future teachers and researchers, be-
come actual. Accordingly, the above-mentioned aspects created the basis for 
the academic culture of the scientific and educational environment of universi-
ties. Theoretical, methodological, and practical foundations of academic cul-
ture were formed and grounded by university teachers that were distinguished 
by their intellectual, creative, and pedagogical activity, European orientation in 
the development of science and education, national consciousness, and multi-
cultural tolerant ideological position. 
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Роман Кордонський1 

ОСОБЛИВОСТІ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ 
НА ПОКУТТІ 

ожний регіон відзначається своєрідними природно-географіч-
ними умовами, неповторним етнічним автопортретом. Фоль-
клор, як правило, виявляється у вигляді «фольклорних діа-

лектів», тобто наділений регіональною специфікою2. Регіоном називають 
соціальний та географічний простір, в якому відбувається соціалізація 
людини, формування, збереження та трансляція норм життя. 

Вивченню регіональних народнопоетичних традицій присвячені 
праці багатьох науковців, здійснені на основі польових досліджень, в 
яких розглядається прикмети загальнонаціональної спільності і ці-
лісності фольклору та його регіональні, локальні риси, особливості 
міжетнічних взаємозв’язків і взаємовпливів3. На науковій доцільності 
таких досліджень ще в ХІХ – ХХ ст. наголошували М. Драгоманов, І. 
Франко, В. Гнатюк, аргументуючи тим, що фольклористичне вивчен-
ня окремих регіонів України створює фундамент для усвідомлення за-
гальнонародного. Тому розуміння комплексу етнокультурної традиції 
вимагає ґрунтовного пізнання як регіональних, так і локальних скла-
дових фольклору. 

Покуття, у фольклорній традиції якого збереглося чимало архаїчних 
явищ, віддавна привертав увагу дослідників. Фольклор Покуття вивчали, 
зокрема, О. Кольберг, Я. Головацький, А. Беловський, С. Мрочко, Й. Фаль-
ковський, П. Чубинський, Р. Шухевич, М. Марунчак, Г. Ількевич, та інші 
польські, українські, російські дослідники, котрі значну увагу приділяли 
фіксації зразків пісенності, а також зосереджувались на етнографічному 

[1] Роман Кордонський, аспірант Вармінсько-Мазурського університету в м. Оль-
штин / mgr lic. Roman Kordonski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: 
r.kordonski@gmail.com 
[2] J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, t. 1: Z teorii i dziejów folkloru, Kraków 1980. 
[3] З кожним роком збільшується кількість наукових досліджень українського фоль-
клору, які детально відображають фольклорні елементи окремих регіонів України. 
Грунтовні дослідження з уснонароднопоетичної творчості окремих реґіонів України 
виконані О. Деєм, Г. Дем’яном, І. Березовським, C. Мишаничем, C. Грицем, Л. Орел, 
М. Пазяк, Н. Шумадою, І. Мацієвським, М. Дмитренком, В. Погребенником, О. Прав-
дюком, та ін. Упродовж ХХ ст. дослідникам народного фолькльору вдалося записати 
значну кількість народних пісень, прозових творів усної народної творчості. Роботи 
фольклористів Поділля: C. Стельмащук, О. Смоляк, П. Медведик, Р. Крамар; Полісся 
і Волині: О. Ошуркевич, C. Шевчук, В. Давидюк, Л. Семенюк; Буковини: О. Роменець, 
Г. Сінченко, А. Яківчук, і ін. Див. Р. Кирчів, Із фольклорних регіонів України. Нариси й 
статті, Львів 2002, 350 c. 

К
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студіюванні Покуття4. Багата з етнографічного погляду територія, заселена 
як гірським населенням, так і мешканцями рівнинної місцевості, поєднува-
ла в собі різні впливи, тому викликала особливе зацікавлення дослідників. 

„Pokucie” Оскара Кольберга
Оскар Кольберґ (1814–1890) – відомий польський етнограф, фолькло-

рист і композитор, член Краківської Академії наук. На ранньому етапі 
своєї наукової діяльності досліджував народну творчість, цікавився фоль-
клором та етнографією польського народу та найближчих сусідів. За жит-
тя опублікував 38 томів монументальної праці „Lud. Jego zwyczaje, sposób 
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, zabawy, pieśni, muzyka і tańce” 
(1857–1890), куди ввійшли дослідження про народну творчість та матері-
альну культуру: “Pokucie” (1882, 1883, 1888, 1889), “Chełmskie” (1890–1891), 

“Przemyskie” (1891), „Wołyń. Obrzędy, melodie, pieśni” (1907), „Białoruś-
Polesie” (1968), „Ruś Karpacka” (1970–1971), „Sanockie-Krośnieńskie” (1972–
1974), „Ruś Czerwona” (1976, 1979), „Podole” (1994). Повне зібрання творів 
О. Кольберґа становить понад 80 томів. 

На особливу увагу заслуговує виданий О. Кольбергом 4-томний збір-
ник під назвою „Pokucie” (далі: Покуття)5 (1882-1889), виходу у світ якого 
передувала клопітка робота над зібранням матеріалів польових дослі-
джень. Численні експедиції Краківської Академії Наук, налагоджена ме-
режа кореспондентів і дописувачів, організація етнографічної виставки 
Покуття в м. Коломия 1880 р. – все це у комплексі сприяло змістовності 

[4] Див. А. Bielowski, Pokucie, t. VI, Kraków 1857, s. 653-736; Я.Ф. Головацкий, Об ис-
следовании памятников русской старины, сохранившихся в Галичине и Буковине, 

„Труды I археологического съезда в Москве” 1869, т. 1, с. 219-242; О. Kolberg, Pokucie. 
Obraz etnograficzny, т. I, II, III, IV, Kraków 1882-1889; Я. Головацкий, Путешествие 
по Прикарпатской Руси и в Венгрии, Литературный сборник, вып. 1, Львов 1886, с. 
89-100; S. Mroczko, Sniatyńszczyzna. Przyczynek do etnografii Krajowej, cz. 1, Lwów 1897; 
А. Зарембский, История и техника тканья украинских килимов, Материалы по 
этнографии, Этнографический отдел Государственного русского музея, т. III, вып. 1, 
Ленинград 1926, с. 3-19; J. Falkowski, Zachodnie pogranicze Huculszczyzny. Dolinami Prutu, 
Bystrzycy Nadwórniańskiej, Bystrzycy Sołotwińskiej i Łomnicy, Lwów 1937; М. Марунчак 
(ред.), Городенщина. Історико-мемуарний збірник, Вінніпег: НТШ, Нью-Йорк – Торон-
то 1978; А. Королько, Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки XX – по-
чаток XXІ ст.), Україна. Культурна спадщина, національна свідомість, державність, 
Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича, Інститут українознавства ім. 
І. Крип’якевича, Львів 2012, с. 436-448; О. Кольберґ, Покуття, Львівський національ-
ний університет ім. І. Франка, Львів 2014, і інші. 

Див. також: Пісні з Покуття, Нова Зоря, Івано-Франківськ 2001, 279 с.; Правда, 
1891, вип. VII, с. 37-39; вип. VIII, с. 93-100; вип. IX, с. 103-199; 1892, вип. V, с. 292-303; 
вип. VI, с. 358-366; вип. VII, с. 22-28; вип. VIII, с. 216-222; вип. IX, с. 138-164; вип. X, с. 
207-212; вип. XI, с. 268-279; вип. XII, с. 37-342. 
[5] О. Kolberg, Pokucie. Obraz etnograficzny, т. I, Kraków 1882; О. Kolberg, Pokucie. Obraz 
etnograficzny, т. ІI, Kraków 1886; О. Kolberg, Pokucie. Obraz etnograficzny, т. ІІI, Kraków 
1888. 



347

і монументальності монографії, яка вважається єдиним, доволі повним 
дослідженням етнографічного регіону. „Pokucie” О. Кольберґа – „широ-
ка картина побуту й культури населення краю”6 – пише З. Болтарович. 
Праця написана за чітким планом, якого дослідник дотримувався в усіх 
своїх розвідках. Тому окремі аспекти пов’язані з працею О. Кольберга 
містять монографії багатьох науковців-дослідників народного фоль-
клору. Серед них, В. Юзвенко “Українська народна поетична творчість 
в польській фольклористиці ХІХ ст.”7 та З. Болтарович “Україна в дослі-
дженнях польських фольклористів ХІХ ст.”8. Загальну характеристику 
праць вченого з питань української етнографії та фольклору знаходимо 
також у розвідках О. Пипіна “Этнография малорусская”9, М. Сумцова 

“Современная малорусская этнография”10, М. Азадовського “История 
русской фольклористики”11, а також польських дослідників І. Коперніць-
кого “Oskar Kolberg”12, С. Лама “Oskar Kolberg. Żywot i praca”13, Я. Бистро-
ня “Wstęp do ludoznawstwa polskiego”14, А. Фішера “Rusini”15, Р. Гурського 

“Oskar Kolberg”16 та інших. 
У виданій в 1882-1889 рр. 4-томній монографії під назвою „Pokucie”, О. 

Кольберг помістив лише частину етнографічних та фольклорних матері-
алів, зібраних в цьому регіоні. 80 років пізніше (1962-1963 рр.) „Pokucie” 
перевидано за допомогою фотоофсетної техніки в рамах „Dzieł wszystkich” 
О. Кольберга (т. 29-32). Матеріли, які залишилися в рукописах опубліко-
вано разом із тими, що походили з Гуцульщини в 1970-1971 рр. в двох 
томах під назвою „Ruś Karpacka” (т. 54-55, Dzieł wszystkich)17. У вступі до 

[6] З.Є. Болтарович, Україна в дослідженнях польських етнографів XIX ст., Наукова 
думка, Київ 1976, с. 83. 
[7] В.А. Юзвенко, Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці 
XIX ст., Вид-во АН УРСР, Київ 1961. 
[8] З.Є. Болтарович, Україна в дослідженнях польських етнографів XIX ст., Наукова 
думка, Київ 1976. 
[9] А.Н. Пыпин, История русской этнографии, т. 3: Этнография малорусская, Тип-я 
М.М. Стасюлевича, Санкт Петербург 1891. 
[10] Н. Сумцов, Современная малорусская этнография, „Киевская старина” 1896, т. 54, с. 
138-143. 
[11] М.К. Азадовский, История русской фольклористики: у 2 кн., [вступ. стаття В. Жир-
мунського], Учпедгиз, т. 1, Москва 1958; т. 2, Москва 1963. 
[12] І. Kopernicki, Oskar Kolberg, Kraków 1889.
[13] S. Lam, Oskar Kolberg. Żywot i praca, Lwów 1914.
[14] J. Bystroń, Wstęp do ludoznawstwa polskiego, Lwów 1926. 
[15] A. Fisher, Rusini, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Lwów – Warszawa – Kraków 1928. 
[16] R. Górski, Oskar Kolbreg. Zarys życia i działalności, LSW, Warszawa 1974. 
[17] O. Kolberg, Ruś Karpacka, Z rękopisów opracowali A. Dedemartin, B. Linette, M. Tarko, 
Wstęp O. Gajkowa, кecenzent i konsultant W. Kuraszkiewicz, M. Tarko (red.), сz. 1 i 2, 
(DWOK, t. 54-55), Wrocław – Poznań 1970-1971. 
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монографії О. Гайкова представляє частину етнографічного дослідження 
з Покуття, яке проводилося попередниками і наступниками О. Кольберга, 
а в бібліографії частину літератури, яка цитована в „Pokuciu”.

В 2008 році Інститут ім. О. Кольберга в Познані видав Додаток до томів 
29-3218, який є доповненням до монографії, виданої О. Кольбергом в ХІХ ст., 
а також частково до „Ruś Karpacka”. Додаток (том 82, Dzieł wszystkich) міс-
тить не великий збір пісень і мелодій, віднайдених в Кольберговому архіві. У 
вступі подано гармонограф О. Кольберга польових досліджень на Покутті, а 
також його працю над виданням монографії. Також охарактеризовано збере-
жені до сьогодні рукописи і представлено методику його опрацювання. 

Перша хронологічна інформація про монографію „Pokucie” знаходиться 
в найдавнішому збереженому титульному плані „Ludu” з 1869 року. Аплі-
куючи в тому часі до Zakład Narodowy im. Ossolińskich у Львові (сьогодні: 
Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника) про 
фінансову допомогу на дослідження і видання, О. Кольберг представив ди-
ректору Закладу, А. Беловському, План, який містив 62 позиції, поділені на 
5 груп. Монографія „Pokucie” була вказана, як том 22 під назвою Pokucie-
Hucuły. Цю монографію згодом розширено до чотирьох томів. В списку 
етнографічних і фольклористичних матеріалів, представлених Akademii 
Umiętności в 1886 р. О. Кольберг писав: „Тека № 21 – Покуття І. Нотатки, 
виписи і залишки матеріалів з Коломиї, Городенки, Чортовця, Ясинова і т.д., 
використаних до монографії, яку з власних коштів я видав у 1882-1883 рр. 
під назвою Покуття, т. 1 і 2. Тека № 22 – Покуття ІІ. Виписи і вирізки, за-
бобони, чари, розповіді і казки. Містить одночасно з танцями велику кіль-
кість матеріалів до тому 3 Покуття. Тека № 23 – Покуття ІІІ. Гуцули. Ви-
різки і виписки (з Витвицького, Вагилевича, Ількевича і т.д.). Країна, пісні, 
звичаї, казки. Опришки. Монографія значно розширилася”19.

Збірник „Pokucie” О. Кольберґа значно вплинув на розвиток усієї 
слов’янської фольклористики. Метод регіонального дослідження, підва-
лини якого запровадив та активно використовував у своїй роботі поль-
ський дослідник, став визначальним у народознавчій науці кінця ХІХ 

– початку ХХ ст. Як зауважують польські дослідники, „у ХХ столітті в 
польській традиції наукових зацікавлень фольклором домінував погляд 
О. Кольберґа, який під цим терміном розглядав не лише усну народну сло-
весність, а також звичаї та обряди, які тісно з ними пов’язані”20. „Тому й 
не дивно, як зазначає І. Хланта, що, послідовники О. Кольберґа, М. Федо-
ровський, П. Штейн, В. Гнатюк та ін., орієнтувалися на його дослідниць-
[18] O. Kolberg, Pokucie. Suplement do tomów 29-32, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2008. 
[19] Запис датовано: „Краків, дня 10 січня 1886 р.”, який правдоподібно долучено до 
листа, написаного до Йосифа Маєра, директора Akademii Umiętności, опублікуваний 
як додаток № 12 в частині 3 кореспонденції (DWOK т. 66), с. 743-749. [авторський 
переклад з польської мови]. 
[20] Wpływ kultury regionalnej na rozwój osobowości dziecka, http://www.edukacja.edux.pl/p-
5407-wplyw-kultury-regionalnej-na-rozwojosobowosci.php, [28.10.2011]. 
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ку діяльність як на зразок, гідний наслідування”21. Теоретичні принципи 
дослідження фольклорно-етнографічних явищ О. Кольберґа вдосконалю-
валися і використовувалися наступними поколіннями дослідників. Отже, 
можна твердити, що послідовниками ідей польського науковця було чи-
мало українських фольклористів, зокрема серед них В. Гнатюк, І. Франко, 
І. Колесса, Ф. Колесса та інші.

Рецепції фольклорних текстів збірника „Покуття” О. Кольберґа най-
повніше відображені у передруках народних творів. Упродовж ХХ ст. вмі-
щені у збірнику фольклорні матеріали та нотні записи передруковувались 
у різноманітних працях польських та українських дослідників. Це ще раз 
підкреслює науковий характер записів О. Кольберґа, а також свідчить про 
використання компаративістичного методу в систематизації усної народ-
ної творчості. Велику кількість фольклорних матеріалів О. Кольберґа вико-
ристано при укладанні академічних видань фольклору із серії „Українська 
народна творчість”, які стали численними варіантами з даного регіону, а 
окремі з них до сьогодні залишаються єдиними записами з Покуття.

Транскрипція українських текстів у О. Кольберга дуже влучна і свідчить 
про високо розвинутий у автора слух і відчуття особливостей діалекту. Мож-
на сміливо сказати, що з появою його праць, появилась також можливість 
пізнати справжню фонетику цього характерного діалекту. Попередні етно-
графічні збірники з цих околиць (наприклад: Головацький) фальшували і за-
тирали фонетику недоречним етимологічним правописом. Проте транскрип-
ція О. Кольберга не всюди є послідовна, наприклад, в одній і тій самій пісні 

– «kowtoczki» i «kowtoczkie», «chotiw» i «chotiła», «zełenyj» i «dzełenyj», «czytaty» 
i «czetaje». Зустрічаються також мовні помилки, які можливо є друкарськими 
помилками, наприклад: «harbuzyw» замість «harbuziw», «dełon’kamy» замість 
«dołon’kamy», «piszko» замість «piszki», «styry» замість «sztyry». Не всюди та-
кож О. Кольберг правильно перекладає слова. Зокрема, «oditni» (Pokucie, т. 3, 
стор. 24) значить не «odęte», а одягнені, «sokotysi» (Pokucie, т. 3, стор. 44) зна-
чить не зіщулитися, схилятися, а пильнуйся, вважай. 

Зібраний і опублікований О. Кольбергом етнографічний і фольклор-
ний матеріал створює добру основу для характеристики пісенного фоль-
клору в етнографічному регіоні Покуття.

Пісенний фольклор Покуття
Органічною частиною загальнонаціональної народної культури є пі-

сенний фольклор Покуття – явище складне і самобутнє. З огляду на гео-
графічне розташування регіону як своєрідного міжетнічного перехрестя, 
народні традиції Покуття формувалися в складних історичних умовах. У 
результаті, традиційний фольклор, що протягом віків був одним з осно-
вних факторів збереження національної ідентичності, представлений не 

[21] I. Хланта, Оскар Кольберґ і фольклор Карпат, „Наукові записки” 2006, Серія: Філо-
логічні науки (літературознавство), вип. 64, ч. 2, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, c. 233, 
http:www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2006_vipusk_64, [17.09.2011]. 
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тільки типологічно різноманітними художніми явищами, а й складними 
їх формами, в яких простежуються ознаки стильової жанрової взаємодії.

Репрезентована майже всіма жанрами українського фольклору, за ви-
нятком дум та історичних пісень, народна поетична творчість регіону в 
багатьох проявах ідентична з творами інших регіонів України, передусім, 
проявляє найтісніший зв’язок і близьку спорідненість з фольклорними 
текстами Гуцульщини, Буковини, Галичини. І це закономірно, бо зумов-
лено нерозривними зв’язками, споконвічною духовною єдністю етносу 
великих територіальних масивів, а політичні кордони ніколи не стояли 
на перешкоді носіям фольклору.

Фольклор на Покутті, як виникає з аналізу праць О. Кольберга та ін-
ших фольклористичних напрацювань, зберігає чимало специфічних ха-
рактеристик. По перше, збереження архаїчного синкретизму пісень в 
яких чітко виражена міжжанрова дифузія текстів. По друге, пантеїстичне 
обожнювання явищ природи (для прикладу, збереження у змісті окремих 
пісень архаїчного уявлення про зиму чи також весну як про хтонічну іс-
тоту). По третє, відтворення у змісті елементів офірування. По четверте, 
присутність у фольклорі реалій постного характеру (постові пісні)22. 

Особливістю весняної пісенності регіону є виконання текстів глумли-
вого змісту, а також поширення весняних пісень аграрного спрямування. 
Покутська весняна пісенність вирізняється також наявністю специфічного 

„гейкання” – „гей! гей!”, які позначені своєрідним функціональним напо-
вненням. Присутність таких рефренів у поетичних текстах може вважати-
ся однією з характерних особливостей обрядового фольклору Покуття.

Оригінальною та, вочевидь, доволі архаїчною особливістю весняних 
пісень на Покутті є поодиноко збережені відомості про виконання вес-
нянок-примовлянь, які являються відгомоном давніх слов’янських ві-
рувань. Обрядові магічні примовляння – заклинання словом, на думку 
старшого покоління, сприяли швидшому прильоту птахів з теплих країв, 
які приносять на своїх крилах Весну та тепло23. Також і літній фольклор на 
[22] О. Kolberg, Pokucie, т. I, Kraków 1882, с. 141-153. 
[23] З польових досліджень автора на Покутті в 2008-2017 рр. Хоча основна увага авто-
ра в 2013-2017 рр. зосереджена на зібранні матеріалів щодо похоронної обрядовості 
на Покутті, проте одночасно фіксуються різні фольклорні тексти подані респонден-
тами регіону. 

Попри те, що прихід весни на Покутті супроводжувався виконанням цілого ряду 
весняних пісень, лише досить обмежена кількість із них охоплює своїм побутуванням 
усю його територію. З найбільш поширених весняних пісень регіону є „Ти весна наша 
красна”. Весняні пісні („Ой ти, весно красна”, „А вже весна красна” та ін.) виконуються 
в першу половину весни (тобто в довеликодній період). Також своє звучання на По-
кутті, які виконуються в межах певного мікроареалу, чи навет домінують у певному 
територіальному осередку, мають для прикладу: „Ой ми зиму зимували”, „Благослови, 
мати” „Ой ти, соловейку”, „Ти молодая молодице” та ін. (З польових досліджень автора 
на Покутті).
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Покутті має ряд своєрідних регіональних характеристик. Вони стосують-
ся змісту, форми, особливостей побутування, районування, збереження 
тощо. Русальна пісенність на Покутті представлена поодинокими зраз-
ками. У народному календарі автохтонів русальна традиція відображена 
головно на рівні міфологічних вірувань, а у текстах купальських пісень 
добре збереженим є шлюбно-еротичний та сороміцький зміст. Оригі-
нальним явищем фольклору Покуття є побутування пісень, виконува-
них під час збирання ягід, т. зв. „ягідних”, які виконувались від Купала 
до Петра і характеризуються строкатістю та розмаїттям текстового напо-
внення. Показову прикмету покутського фольклору становлять жнивар-
ські та обжинкові пісні. Ініціальний етап процесу жнивування, як подає 
О. Кольберг, функціонує головно на рівні обрядодій. Причому у дійствах, 
що відбуваються на полі під час обжинок, яскраво виражених регіональ-
них характеристик не проявляється24. Потрібно зауважити, що специфіка 
змісту жниварських пісень Покуття особливо не відрізняються від тих, 
які побутують на решті території їх поширення. Адже у цей період (не за-
лежно від регіону) природним є оспівування процесу збирання врожаю, 
висловлення бажань швидшого закінчення роботи та повернення додому.

Однією з архаїчних особливостей фольклору Покуття є її перегуки із 
сучасними зимовими посівальними віршами, вітально-величальною по-
езією (колядками та щедрівками). У зимовому циклі мешканців Покуття 
до сьогодні зберігся цілий ряд своєрідних обрядодій. Окремі з них вияв-
ляють архаїчний зв’язок із давніми слов’янськими віруваннями, а їх ґене-
за простежується і на рівні фольклорних текстів. Найпоказовіша відмінна 
риса зимового обрядового фольклору Покуття полягає в тому, що визна-
чальною для цих теренів є традиція виконання щедрівок. За частотністю 
виконання окремих пісенних текстів та територією поширення щедрівки 

– на думку автора перевершують колядкову традицію. На Різдво на По-
кутті колядок світського змісту майже не виконують, а у ці дні, як прави-
ло, звучать колядки релігійного спрямування.

Для щедрівок насамперед притаманний показовий сміх, іронія, жарт, 
пародія25. Не випадково у своїх регіональних зразках трапляються пере-
гуки народних жартівливих пісень із церковно-музичною стилістикою. 
На Покутті профанний струмінь у щедруванні є широко відомий. Для 
прикладу наведемо одне із польових спостережень: „Щедрівка активно 
побутувала в 1950-1960-ті рр., її виконували на Старий-Новий Рік ввечері 
13 січня гурти молоді з рядженими на „Маланку”, „чорта”, „козу”, „жида” 
(т.зв. „перебиранці”) ходили від двора до двора, били старі горшки під 
порогом хати, жартували, заходили в дім і щедрували”26.

[24] О. Kolberg, Pokucie, т. I, Kraków 1882, с. 206-207. 
[25] Ibidem, с. 131-141. 
[26] Народна пісенність підльвівської Звенигородщини, упорядник О. Харчишин, На-
уковий збірник, Львів 2005, № 4. 
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Ознакою народних зимових обрядових пісень є відображення у їх 
змісті господарських уподобань покутян. Найпоширеніші відомості щодо 
регіональної специфіки господарювання збережені у текстовій канві ще-
дрівок. Більше того, вітальні пісні переконливо засвідчують рільницьку 
специфіку господарювання на Покутті. Натомість рідко зустрічаються 
мотиви зі скотарським розумінням достатку27.

Фольклор в умовах сьогодення
Починаючи з 50-х років ХХ ст. музична фольклористика переживала 

нелегкі часи. Численні ідеологізовані видання, наповнені передруками зі 
старих публікацій, підробки, фальсифікації, „пісні на замовлення” про 
вождів революції заповнили сторінки багатьох наукових збірників, нау-
кове упорядкування яких, звичайно, було відсутнє більше 20-ти років, до 
того часу, коли Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН 
УРСР, під керівництвом М. Рильського, почав роботу над виданням серії 
„Українська народна творчість”, перший том якої під назвою „Історичні 
пісні” вийшов у 1961 р.

За період незалежності України помітно пожвавилася робота з ви-
дання різних наукових і популярних збірок, пісенників та посібників. 
З’явилися приватні зібрання любителів фольклору, запрацювали „ла-
бораторії” фольклору у різних освітніх закладах. Фольклор західних 
земель є регіоном постійних фахових зацікавлень етно-музикологів, 
істориків культури, етнографів. За період незалежності України по-
явилось чимало збірників пісень з різних регіонів, в тому числі з По-
куття. 

У 2012 р. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М.Т. Рильського НАН України видав Український обрядовий фоль-
клор західних земель, укладачем якого є А.І. Іваницький. У науковій 
розвідці порушується ряд методологічних проблем, а також наголо-
шено на давніх езотеричних зв’язках між землеробством, ініціальною 
магією, ґенезою й функціями обрядового музично-пісенного фолькло-
ру. Особливістю збірника є подача пісень з урахуванням язичницьких, 
солярних та родинних культів. Збірник укладено на основі польових 
та архівних записок і публікацій ХІХ-ХХІ ст. Підбір та розташування 
пісень у збірнику скеровано на виявлення функційних, регіональних, 
жанрових та субетнічних особливостей української пісенності за регі-
онами, починаючи від Центрального Полісся та Східного Полісся – і 
далі на захід, включно з Лемківщиною та Покуттям. У збірнику пісні 
згруповано в тематичні і функційні блоки. Більшість записів мають 
адміністративні позначки (область, район). Очевидно, що наміром 
упорядника було відтворити історію ґенези й еволюції насамперед ка-
лендарної обрядової традиції – від її зародження до сучасного стану. 
Збірник є не лише фольклорно-документальним зібранням, але вияв-
[27] О. Kolberg, Pokucie, т. I, Kraków 1882, с. 62-73. 
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ляє бачення упорядником історії усної культури та пропонує шляхи 
подальшого осмислення магічних та езотиричних рушіїв обрядовості. 
У кінці тому вміщено таблицю, де подано звід пісень за регіонами28.

Ще одна праця А.І. Іваницького під назвою Історична Хотинщина, 
музично-етнографічне дослідження, є не тільки збірником народної музи-
ки Хотинщини, а насамперед дослідженням регіональної музичної куль-
тури. В фольклорному збірнику автор представляє етнографічний образ, 
використовуючи влучну лексику  Оскара Кольберга, як він охарактеризу-
вав свій збірник з Покуття. У коментарях до пісень читач зустрічається з 
різноманітними спостереженнями, а також з музичним аналізом – у дея-
ких випадках зі зразками моделювання мелодичної форми наспівів. Такі 
моделі мають не лише теоретико-порівняльний сенс, але можуть й ви-
користовуватися у творчому розспіві популярних зараз науково-етногра-
фічних фольклорних ансамблів. Серед матеріалів вміщено народні пісні, 
церковні колядки, а також зразки аматорської творчості. Така поширена 
подача матеріалів регіону переставляє наголос у змісті монографії зі звич-
ної форми збірника на завдання спеціального музично-етнографічного 
дослідження29.

На особливу увагу заслуговує автентична музична культура в живо-
му звучанні сільських хорів та інструментальних капел, але, на жаль, ав-
тентичне виконання етнічної музики селянами – природними носіями 
звичаїв і традицій – завершує тисячолітню епоху свого існування і на-
щадки цих носіїв перестають їх наслідувати. З другого боку, народилася 
ціла низка гуртів і солістів, які ставлять собі за мету максимально точно 
відтворювати обрану манеру співу і у своєму репертуарі виконують те, що 
почули у власних етнографічних експедиціях.

Одночасно потрібно наголосити, що до стійких і широко відомих 
пісень, які побутують на Покутті є пісні про Довбуша і опришків, про 
народну помсту гнобителям, про панщину та її скасування. Поширені 
також козацькі пісні (наприклад, про Байду, Івана Богуна, Залізняка 
та ін.) та бурлацькі пісні. Також на Покутті поширені рекрутські та 
жовнірські пісні, в яких оспівується сумна доля під час війни, коли 
насильно мобілізованим треба було покидати свою родину і йти во-
ювати за чужі інтереси (описані в творах Ю. Федьковича, М. Павлика, 
В. Стефаника, М. Яцкова і ін.). Крім сумних пісень, на Покутті можна 
почути й бадьорі бойові та маршові пісні, в яких народ виражає свою 
силу й самобутність, своє незламне прагнення до визволення – «Гей на 
горі там женці жнуть», «Засвистали козаченьки», «Ой видно село під 
горою», «Гей не дивуйтесь, добрії люди» тощо. Ще інший цикл скла-

[28] Український обрядовий фольклор західних земель, А.І. Іваницький (упоряд.), Нова 
Книга, Вінниця 2012. 
[29] А.І. Іваницький, Історична Хотинщина, музично-етнографічне дослідження, Ві-
нниця 2007. 
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дають пісні гумористичні, іронічно-насмішливі, сатиричні та глузливі. 
Та особливо стійкою а одночасно типово регіональною групою народного 
фольклору залишаються коломийки.

Висновки
Отже, історична науково-фольклористична думка минулих століть 

проявляла глибокий інтерес до фольклорно-етнографічного простору 
регіонального і локального, залишаючи у спадок побажання – зберегти 
те, що маємо, навчити своїх дітей поваги і любові до культури, традицій 
та звичаю. Адже фольклор – глибоко демократичне мистецтво, вияв ко-
лективної думки і колективних емоцій, носій чеснот, морально-етичних і 
естетичних ідеалів.

Ґрунтовні напрацювання О. Кольберга та інших дослідників фоль-
клорної традиції Покуття створюють сприятливі передумови для подаль-
шого вивчення усної народної творчості мальовничого етнографічного 
регіону Покуття (Kresy Wschodnie), a тепер знаний серед молодого по-
коління як Прикарпаття.

Проведений аналіз стану збереження та характеру побутування об-
рядового фольклору Покуття в сучасних умовах показує, що з кожним 
роком записати повний текст календарної пісні стає дедалі важче. Разом 
зі старшим поколінням покутян, яке пам’ятає народну пісенну творчість 
ще в її активному побутуванні, відходить у небуття, в тому числі і значна 
кількість пісень. Тому настільки цінними залишаються етнографічні та 
фольклористичні дослідження з минулих століть. 

Перейшовши до пасивної форми функціонування, чимало автентич-
них текстів обрядових пісень вже не передається від покоління до по-
коління і з часом зовсім зникає. Тому репертуар покутян (особливо мо-
лодшого покоління) поповнюється запозиченими текстами. Утім, навіть 
при переході фольклорних текстів у пасивну пам’ять, жанрова структура 
залишається незмінною. Нові тексти можуть запозичуватися завдяки 
вторинним джерелам, але усвідомлення їх нетрадиційності серед респон-
дентів зберігається. Такі пісні зазвичай маркуються виконавцями як „те-
перішня”.

Отож, правильне й усебічне уявлення про традиційну народну культу-
ру можна набути, глибоко ознайомившись з широким колом фольклорної 
традиції, яка протягом століть становили суть і єство культурного бут-
тя народу. Навіть з появою і розвитком професійних мистецьких форм, 
фольклор залишається важливим засобом задоволення культурних по-
треб. Адже фольклор – це сам народ, тому є найяскравішим виразом його 
культури. Тому слід записувати народні скарби, бо чимало вже втрачено.
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Grażyna Czerniak1 

POSTAĆ KOZAKA 
NA LITERACKICH PRZYKŁADACH 

I POŁ. XIX WIEKU (ZARYS PROBLEMATYKI) CZ. 2
o to, aby zrozumieć w jaki sposób została stworzona postać Kozaka, 
należy na początku wyjść od słownikowych definicji2. Według 
Encyklopedii Kresów „nazwa Kozacy3 (z tureckiego − człowiek wolny, 

awanturnik, wagabunda) przyległa do grupy wolnej ludności, w XV-XVIII w. 
rozwijające swe organizacje na pd.-wsch. ziemiach Rzeczypospolitej, a w XVI−
XVIII w. w państwie moskiewskim”4. Na podstawie tych informacji, można 
zauważyć, że  kozacki bohater jest nieodłącznie związana z historią Ukrainy i 
Rzeczypospolitej, a na przestrzeni wieków postrzeganie hajdamaki zmieniało 
się w zależności od sytuacji politycznej, zatem duży wpływ na wykreowanie, 
także tej literackiej, postaci kozaka miała historia. Niepodważalnie stepowy lud 
wywarł duży wpływ na historyczne dzieje, ale też w efekcie na literaturę, której 
nadał nowy unikatowy wymiar.

Kozaczyźnie poświęcono wiele stron w publikacjach naukowych, gdyż była 
i jest ona po trosze intrygującą zagadką, ale też inspirującym motywem lit-
erackim, ale również artystycznym. Ponadto budziła i nadal budzi niezwykłe 
emocje, „kiedy to wieszano bez sądu, wycinano w pień całe wsie ‹‹zbuntow-
anego hultajstwa››, wycisnęły głębokie piętno na ówczesnym szlacheckim i 
chłopskim folklorze Polski i Ukrainy”5. Na powstania właśnie takiego obrazu 
kozackiego bohatera wpłynęło wiele wydarzeń. Warto posłużyć się myślą An-
drzeja Stępnika, który w artykule pt. Mit kozaczyzny w historiografii polskiej XIX 
i XX wieku zapisał niezwykle uniwersalną, ale przy tym wartą podkreślenia myśl, 
która brzmi: „Jednym z najczęściej spotykanych produktów myślenia mitycz-

[1] mgr Grażyna Czerniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: czerniak.
grazyna@wp.pl 
[2] Szczegółową analizę wyrażenia „Kozak ukraiński” możemy odnaleźć w pracy 
M.  Strycharskiej-Brzeziny pod tytułem Kozak ukraiński. Studium językoznawcze, Kraków 
2005. Niniejsze rozważania stanowią rozwinięcie pewnych wątków z pracy magisterskiej 
autorki pt. Postać Kozaka w twórczości Tomasza Padurry, napisanej pod kierunkiem dr hab. 
M. Ankudowicz-Bieńkowskiej, prof. UWM. 
[3] W pracy będę posługiwać się również (zamiennie do słowa Kozak) terminem „hajdamaka”, 
aczkolwiek należy pamiętać, że słowo to pochodzi z języka tureckiego i jest synonimem 
grabieży, napadu i zbrodni, a samo pojęcie pojawiło się w XVIII stuleciu. Por. W.A. Serczyk, 
Hajdamacy, Kraków 1972, s. 10. 
[4]  Hasło: Kozacy, Kozaczyzna, [w:] M. Koralczuk-Kędzierska (red.), Encyklopedia Kresów, 
Kraków 2004, s. 211. 
[5] M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Gdańsk 2001, s. 117. 
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nego jest stereotyp”6, trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż właśnie balansujemy na 
granicy myślenia mitycznego z postrzeganiem stereotypowym, gdy próbujemy 
przeanalizować wykreowaną postać hajdamaki. Dlatego warto zastanowić się w 
jakich okolicznościach historycznych (mających, co podkreślam, niezaprzec-
zalny wpływ na literaturę) wyrosła z wielobarwnego i niejednolitego folkloru7. 
Postać Kozaka − „Syna Stepu”, który, jak już wspomniałam, tak naprawdę w 
historii pojawił się dopiero na przełomie XV i XVI stulecia, i zjawisko, którego 
był symbolem określane jest przez historyka Zbigniewa Wójcika jako „jedno 
z niewątpliwie najciekawszych zjawisk w dziejach powszechnych, jedna z 
najciekawszych organizacji, jaką wytworzyło kiedykolwiek społeczeństwo 
ludzkie”8. Badacz podkreśla, że Kozak był niejednokroć kojarzony z okrutnym 
rozbojem, a jego domem był niczym nie ograniczony step9.

Obraz Kozaka z XVI i XVII wieku to postać charakterologiczna, mająca 
wyraziste cechy przywódców, wykazywał się niezłomnością postawy, a przede 
wszystkim hardością ducha, cechy, które miały sprzyjajać zwycięstwu w walkach, 
prowadzonych niejednokrotnie na śmierć i życie10. Przykładem może być znana 
postać hetmana Bohdana Chmielnickiego, który walczył o prawa dla Kozaków, a 
nieszczęście w życiu osobistym, tylko podsyciły jego motywację do walki, która 
nie  znała kompromisów11. Mimo nieporozumień między ludem Kozaczyzny, a 
władcami Rzeczypospolitej, istniała w tych czasach symbioza, która była trudna, 
ale dawała możliwości czerpania profitów z jednej jak i dla drugiej strony.

Czasy oświecenia mogą się pochwalić kreacją hajdamaki jako postaci, która 
wyrosła ze wspólnego spadku po burzliwej historii. W takim też tonie powstał Pr-
zydatek do Śpiewu o Władysławie IV Juliana Ursyna Niemcewicza, pochodzący z 
roku 1816 roku, którego fragment obrazuje Kozaczyznę taki oto sposób: „Zamiesz-
kiwali [...] krainę tę lud znany pod imieniem Kozaków, najazdy na państwo 
Tureckie, rybołowstwo, hodowanie trzod niezmiernych, były jego naymilszą 
zabawą, miłość wolności nayżywszą żądzą.  Polacy tak troskliwi o wolność tę u 
siebie, nie umieli szanować iéy u drugich, zabierali Kozakom swobody i grunta, i 
wolnych jak dotąd w równie jak innych w Polscze obracali poddaństwo”12.

[6] A. Stępnik, Mit kozaczyzny w historiografii w XIX i XX wieku, [w:] A. Czyżewski, R. 
Stobiecki, T. Toborek, L. Zaszkilniak (red.), Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w 
XIX i XX wieku, Warszawa-Łódź 2012, s. 369. 
[7] Pierwsza część tekstu, w której szerzej zaprezentowano postać Kozaka w kontekście 
folkloru, została opublikowana [w:] Ukraina - Polska: doświadczenie oraz perspektywy 
strategicznego partnerstwa, t. 3, R. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), Lwowski 
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2017, s. 113-123. 
[8] Z. Wójcik, Dzikie pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1960, s. 8. 
[9] Ibidem, s. 10. 
[10] A. Stępnik, Mit kozaczyzny..., op. cit., s. 380. 
[11] W.A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2001, s. 114-115. 
[12] J.U. Niemcewicz, Przydatek [do:] Śpiewu o Władysławie IV, [w:] tegoż, Śpiewy historyczne 
z muzyką i rycinami, Warszawa 1818, s. 339-340. 
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Jak informuje Wincenty Pol, nietajonym celem J.U. Niemcewicza było 
pobudzenie uczuć patriotycznych, które to miły dać powód do zjednoczeń, 
anielże do rozłamów. „Niemcewicz odgadł tu, jak i nieraz w swoim życiu, 
potrzebę narodowego przedmiotu, i odpowiedział jej zupełnie”13. Dlatego trud-
no doszukać się w jego dziele motywów do rozłamów, spotykane są raczej pow-
ody do zgody i współgrania różnych nacji.

Nie wszyscy ludzie epoki Oświecenia myśleli w podobny sposób, przykładem 
może być definicja, która odnalazła się łamach Nowych Aten Benedykta 
Chmielowskiego, nie jest tak nazbyt pochlebna, brzmi następująco „Kozacy 
wzięli stąd imię, że jak kozy dzikie wszędzie i rześko skaczą; albo też kożuchów 
kozich, według Piaseckiego; albo od kosy niby Kozacy nazwanie, według 
Herbiniusza. Lubo też od kozy, wodnego statku, którego na Dnieprze i Czar-
nym Morzu zażywali. Nie jest to jak Gens distincta [lud odrębny] w Polszcze, ale 
raczej setek, zbiór i niepoczciwa kompania hultajów, zbiegów, nierobów, łotrów, 
popowiczów, browarników i chłopów polskich, swobodę i zdobycz lubiących, 
którzy w Dnieprze ryby, ponad Dnieprem ludzkie łowią chudoby, kóz dzikich 
i innych zwierząt bawią się i żyją strzelaniem”14. W literaturze podkreślana jest 
jednak jedność mieszkańców Rzeczypospolitej z Kozakmi, gdyż ta niosła prof-
ity, w takim wymiarze, jak wspólny sprzeciw wobec polityki, którą w tym czasie 
prezentowała Moskwa, ale też państwa Europy Zachodniej. Można uznać, że 
z tego konceptu wyłoniły się podstawy do zawiercia unii15. Przy czym Kozacy 
pełnili funkcję „obywateli polskich”, czyli nie brano pod uwagę ich autonomii, 
a raczej „przydatność” w rządach władców Polski16. Podobną analogię możemy 
odnaleźć w postrzeganiu Kresów, o czym szeroko traktuj literatura przedmiotu. 
Doskonale ową sytuację uchwycił Taras Szewczenko:

   I tak, Polaku, druhu, bracie,
   Zachłanni księża i magnaci
   Nas poróżnili, rozdzielili,
   A my wciąż zgodnie byśmy żyli. 
   Podajże rękę Kozakowi
   I serce swe do niego przychyl,
   I razem w imię Chrystusowe
   Odbudujemy raj nasz cichy17!

[13] W. Pol, Pamiętnik Wincentego Pola do Literatury XIX wieku w dwudziestu prelekcyach 
mianych w radnéj sali miasta Lwow, Lwów 1866, s. 333.
[14] B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna, Kraków 1964, s. 
484, cyt. za W.A. Serczyk, Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków-
Warszawa, s. 38-39. 
[15] A. Stępnik, Mit kozaczyzny..., op. cit.,  s. 372. 
[16] Ibidem, s. 274. 
[17] Cyt. za. W.A. Serczyk, Historia..., op. cit., s. 226. 
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Dziewiętnaste stulecie przyniosło szerokie badania nad Słowiańszczyzną, 
która w pewien specyficzny sposób łączyły się z obrazem hajdamaki. Tę 
zbieżność tłumaczono, jako  przejaw wspólnych korzeni nazwanych 
nawet w literaturze przedmiotu „wspólnym pniem kulturowym”, z którego 
wywodził się wspomniany folklor słowiański (warto zacytować tu słowa 
Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk, która w podsumowuje następującymi 
słowami artykuł poświęcony Tomaszowi Padurze, pisze „Hipolit Terlecki 
[...] powiadał, że Polska i Ruś, ‹‹powinny być jako dwa pnie jednego drze-
wa, jedne soki tymże samym korzeniom ciągnące, u spodu zrosłe, a u góry 
każdy rozwijający się bujnym gałęziami i ozdobnym kwieciem››”18) ale też 
znany nam obraz Kozaka, który jest poniekąd przedmiotem tej analizy19. 
Jednak przełom w twórczości XIX wieku tkwi w tym, iż Ukraina właśnie w 
tym czasie historycznym, zaczęła poszukiwać swojej suwerenności. Kozak 
przestał być tylko elementem zdobiącym polską kulturę, jakże mozaikową, 
ale stał się też symbolem odmienności, wolności i ducha niezależności, co 
największy oddźwięk miało w literaturze pięknej. Znamienne są przecież 
słowa „Koliszczyzna odsłaniała groźne oblicze Ukrainy, poetycznego 
kraju polskiego romantyzmu”20, oddają wszystko to, czym były Kresy dla 
twórców, ale też uwidaczniają poddaństwo w stosunku do kultury polskiej, 
która była nadrzędną i tą, która nadaje kierunek rozwoju. Krwawe i bru-
talne wojny wpłynęły na stworzenie, nie jednej a wielu koncepcji stworzenia 
obrazu Kozaka. Adam Mickiewicz już w tamtych czasach uświadamiał, z 
jaką potęgą spotkała się literatura, pisał „Płaszczyzny ukraińskie są stolicą 
poezyi lirycznej. Stąd piosenki nieznajomych poetów oblatywały często 
całą Słowiańszczyznę. Kozak siedzący przy swojej ziemiance, albo budzie 
z trzciny, słucha w milczeniu jak koń jego pasający niedaleko żuje trawę, 
puszcza wzrok po zielonym stepie i duma, marzy w bojach, które się tutaj 
odbywały, o zwycięstwach i o klęskach, które się tu zajdą. Pieśń jaka mu się 
z piersi wyrwie, staje się wyrazem narodowego uczucia, wszędzie chwytana 
z zapałem, idzie z pokoleń do pokoleń”21.

Kresy wiązały się z niespokojnym pejzażem, nieodgadnionymi ruinami, 
a przede wszystkim z nieodgadnionymi bohaterami mitologii. Pierwszy taki 
obraz możemy odnaleźć w twórczości Mickiewicza, przykładem może być 
chociażby utwór Farys, który jest szczególną kreacją:   

   

[18] H. Terlecki, Słowo Rusina, Paryż 1849, s. 90, cyt. za: K. Jakubowska-Krawczyk, Kozak, 
Lach i Moskal. Stosunki narodowościowe w pismach Tymka Padury, [w:] S. Makowski, 
U. Makowska, M. Nesteruk (red.), „Szkoła ukraińska” w romantyzmie polskim. Szkice polsko-
ukraińskie, Warszawa 2012, s. 330. 
[19] A. Stępnik, Mit kozaczyzny..., op. cit., s. 372. 
[20]  M. Janion, M. Żmigrodzka..., op. cit., s. 118. 
[21] A. Mickiewicz, Literatura słowiańska wykładnia w Kolegium Franciszkańskim, t. 1, tłum. 
F. Wrotnowski, Poznań 1865, s. 23. 
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   O szalony! gdzie on goni,
   Tam od ostrych słońca grotów
   Głowy jego nie ochroni
   Ni palma zielonowłosa,
   Ni białe łono namiotów,
   Tam jeden namiot - niebiosa.
   Tylko skały tam nocują,
   Tylko gwiazdy tam koczują22.

Był to głos mówiący o potrzebie w ówczesnym społeczeństwie jednostki 
wybitnie silnej oraz niezłomnej w swoim działaniu. Potwierdzają to zjawisko 
słowa Józefa Bachórza, który napisał, że „Najpowszechniejszym w naszej po-
ezji romantycznej ujęciu człowieka Wschodu jest stylizacja jeźdźca pustyni, 
jednostki o silnej uczuciowości i nieskompilowanej spontanicznej naturze. 
Wylansował też Romantyzm kilka kreacji, które stały się stereotypowymi 
obrazami ludzi Wschodu, wcale nie różniących się od siebie”23. Zaistniało za-
potrzebowanie na bohatera niezłomnego w swojej postawie, nieobliczalnego, a 
przede wszystkim niezależnego.

Przedstawiciele Szkoły ukraińskiej byli twórcami trzech różnych kreacji 
Ukrainy. Seweryn Goszczyński ukazywał tę krainę jako ponurą, skrywającą 
nierozwikłane tajemnice oraz groźną. Adam Mickiewicz scharakteryzował 
Goszczyńskiego następującymi słowami, (które pokazują jak widziano autora 
Zamku Kaniowskiego w czasach jemu współczesnych): 

   Tyle rymów natchnęła! Wszak ów dąb gaduła,
   Kozackiemu wieszczowi tyle cudów śpiewa24!

Można tu posłużyć się myślą Marka Kwapiszewskiego, który stwierdził, 
że „Kozacki lud Ukrainy uznał Goszczyński za ‹‹naród mogący stanąć 
między najdzielniejszymi››, a jej ziemie − siedzibę ‹‹ducha wolności››, nazwał 
‹‹najpiękniejszą może w dawnej Polsce››”25. Kozak uchwycony w Zamku Kanio-
wskim to człowiek nieustraszony, mściwy i można byłoby uznać, że nawet 
destrukcyjny dla samego siebie, ale też dla swojego otoczenia:  

   Prędko Kozaka dumy się przerwały,
   Prędko mu przeszła rozkosz zemsty krótka.
   Szkoda! bo wiele niosły mu ulżenia 
   Jęk, rozwaliny, trupy, krew, pożary,
   Są to własności jak zemsty, tak chwały,

[22]  Idem, Farys, http://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0053.htm, [dostęp: 25.07.2017]. 
[23] J. Bachórz, O polskim egzotyzmie romantycznym, [w:] M. Żmigrodzka (red.), Problemy 
polskiego romantyzmu, Wrocław 1974, t. 2 (seria 2), s. 272. 
[24] A. Mickiewicz, Pana Tadeusz czyli ostatni zjazd na Litwie. Historyja szlachecka z r. 
1811−1812 we dwunastu księgach, wierszem, t. 1, Wrocław 1984, s. 145. 
[25] M. Kwapiszewski, Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego, 
Warszawa 2008, s. 7. 
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   Że najzgubniejsze, najdziksze marzenia
   W cnoty i szczęści powaby ustroją:
   Tak, gdy chcą uwieść, kuszące nas mary
    Światłem aniołów barwią szpetność swoją26.

Nebaba, wykreowany doskonale przez Goszczyńskiego, nie odgrywa jednej 
roli, a wiele. Ryszard Przybylski w artykule pod tytułem Świat jako maszyna 
pieklenia, wymienia następujące kreacje „główny bohater powieści poetyck-
iej Goszczyńskiego, był jednocześnie zabójcą, zbrodniarzem i człowiekiem 
ściganym przez los. Każda z tych cech wiąże się z określoną tradycją, które 
razem stanowią literacki rodowód mściwego hajdamaki”27. Co ma swoje źródła 
w niejednorodności folkloru, ale też w Romantyzmie, który jest wieloznaczny i 
różnobarwny. Groza jaką niesie Kozak Goszczyńskiego, jest odbiciem tajemnicy, 
ale też miał zafascynować odbiorcę literackiego dzieła. Niejednoznaczność jego 
postaci, nie miała być sposobem na sportretowanie istniejącego rzeczywiście 
Kozaka, a zagadkową osobowością. Miał być postacią na tyle charakterystyczną, 
by nie fabuła stanowiła oś ukraińskiej powieści, a jego nieodgadniona osoba. 
Nie mógł zgubić swojej indywidualności, jak to bywało z bohaterami Bohdana 
Zaleskiego, Kozak Goszczyńskiego był niezwykle łatwo rozpoznawalny, o czym 
może świadczyć przykładowy fragment: 

   Po tej postaci złożonej do boju,
   Po wąsie w czarne puszczonym pokręty, 
   Po dumie czoła, po oblicza krasie −
   Mściwy Nebaba zaraz poznać da się28.

Dumki i poematy Józefa Bohdana Zaleskiego są świadectwem zupełnie 
innego paradygmatu postawy Kozaka. „Słowik Ukrainy” osławiał w swoich 
utworach odrębny, bo szlachecki i idylliczny obraz Kozaka, przy tym Zales-
ki, musiał liczyć się z krytyką Goszczyńskiego. Autor Uczty zemsty pisał 
o „ukraińskim słowiku” i jego twórczości „przeciwko najgłówniejszemu 
warunkowi poetyckiemu talentu, przeciwko prawdzie”29, wprawdzie słowa te są 
bezlitosną krytyką, ale trudno dziwić się twórcy, który kreował zupełnie inny 
obraz Kozaka − okrutnika. Niemniej jednak „bard Ukrainy” stworzył postać na 
miarę herosa, bohatera, w jego utworach miały miejsce opisy bitew, aczkolwiek 
pozbawione okrutnych i drastycznych akcentów30. Jednym z takich utworów, 
jest dzieło z wczesnej twórczości „Słowika Ukrainy” widniejący pod tytułem 

[26] S. Goszczyński, Zamek kaniowski, oprac. M. Grabowska, M. Janion, Warszawa 1958, s. 49. 
[27] R. Przybylski, Świat jako maszyna piekielna (O „Zamku kaniowskim” Seweryna Goszczyńskiego), 
[w:] S. Makowski, U. Makowska, M. Nesteruk (red.), „Szkoła ukraińska”..., op. cit., s. 95. 
[28] S. Goszczyński, op. cit., s. 54.
[29] Idem, Dzieła zbiorowe, t. III: Podróże i rozprawy literackie, Lwów 1910, s. 204, cyt. za: B. 
Stelmaszczyk-Świątek, Wstęp..., s. 36. 
[30] B. Stelmaszczyk-Świątek, Wstęp..., s. 32. 
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Czajki. Śpiew Zaporożców w powrocie z wyprawy morskiej Konaszewicza31, 
którego fragment brzmi następująco:

   Ura ho! ura ho! ura!
   Limany, nasze limany!
   W ogniach goreją kurhany
   i Czartomelik, i Dura!
   Okrzyk bracia! a wesoło,
   Aż rozgłośnie naokoło,
   Od Chortycy do Tawani,
   Zagrzmią progi i ostrowy!
   Niech nam żyje, niech hetmani!
   Konaszewicz, nasz Koszowy 32!

Pieśń Kozaków miała być hołdem w stronę ich zwycięstwa, nie odnajdziemy 
w tym utworze odcienia tragedii, która dotknęła jednak ludność zakatowaną. 
Zaleski skupił się na tym co mogło w sposób pozytywny zbudować postać 
hetmana, zapominając o prawdziwych, a przy tym okrutnych działaniach. 

„Ukraiński bard” z łatwością „ukazuje koncepcję literacką zmierzającą nie tylko 
do sakralizacji działań wykreowanych postaci, ale też heroizacja ich postaw”33. 
Postawa Zaleskiego prawdopodobnie wynika z tego, że umiłował on sobie 
postawę Kozaka, dla którego religia jest celem nadrzędnym, bez względu na to, 
jakie koszty musi ponieść inny obrządek34. W innym utworze czytamy:

   Zagra ziemia pod kopyty,
   Proch pomiecie słupem wzbity, 
   Urah! głosy
   Pod niebiosy
   Wzlecą z brzękiem surm.
   Ho, ho, darmo − nigdy w stepie
   Zdrad tatarskich nie prześlepię, 
   Jak się biją?
   Gdzie się kryją?
   Znam ja murza hord35.

[31] Piotr Konaszewicz Sahajdaczny (1570−1622) był hetmanem kozackim, zaś z pochodzenia 
szlachcicem polskim. Znany z licznych najazdów na Krym, przy czym zburzył Kaffę, jego 
działania były niejednokroć okrutne i nie znające litości. 
[32] J.B. Zaleski, Czajki. Śpiew Zaporożców w powrocie z wyprawy morskiej Konaszewicza, [w:] 
tegoż, Wybór poezji, wstęp B. Stelmaszczyk-Świontek, oprac. C. Gajkowska, Wrocław 1985, s. 
58-60. 
[33] O. Krysowski, Motywy bizantyjsko − chrześcijańskie w poezji Józefa Bohdana Zaleskiego, 
[w:] S. Makowski, U. Makowska, M. Nesteruk (red.), „Szkoła ukraińska”..., op. cit., s. 84. 
[34]  Ibidem, s. 86. 
[35] J.B. Zaleski, Dumka hetmana Kosińśkiego, [w:] Idem, op. cit., s. 21. 



364

Zaleski nie ukrywa działań hetmana, jednakże mamy wrażenie, że są one 
usprawiedliwione celem, jaki sobie postawili nieustraszeni w boju.

Hajdamak miał być uosobieniem wszystkich bohaterskich cech osobowości. 
Kozacka dusza mogła być nieposkromiona, ale tylko dlatego, że to zmierzało, do 
tego, by nie została ujarzmiona. Okrucieństwo nie było poruszane, dlatego, że 
było nieuniknione, było wszak skutkiem wtórnym, nie zawsze wynikającym ze 
szlachetnych pobudek, co jednak nie zostało zauważone prze Zaleskiego, który 
miłował lud kozacki w każdym punkcie swojej twórczości. Najlepiej wyraził to 
on sam w utworze pod tytułem Literatura:

   
   Literatura? Winnica ku słońcu!
   Wedle uprawy − a letniej pogody!
   Płodzi kwaśniejsze, to słodsze jagody,
   I także same wino da na końcu:
   Kwas, kwas przemaga najczęściej niestety!
   Toż krzyczymy: „Wina...oj! z Roku Komety!”36 

Obok Kozaka wykreowanego przez Zaleskiego, zaistniała postać, która dom-
inuje w twórczości Michała Czajkowskiego, który niezaprzeczalnie inspirował 
się folklorem, a jego źródła widział w pieśniach ludowych oraz podaniach. 
Badacze wskazują, że to właśnie Czajkowski próbował stworzyć definicję 

„ukrainizmu”, zatem jego działalność zasługuje na słowa uznania37. 
Antoniemu Malczewskiemu przypadła inne oblicze Ukrainy − szlacheckie, 

postaci są honorowe, a przede wszystkim twarz Kresów jest kolejną z wizje Polski: 

   Czai się zwinny kozak, do konia się tuli;
   I przez puste bezdroża król pustyni rusza −
   A step − koń − kozak − ciemność − jedna dzika dusza.
   O! któż mu tam przynajmniej pohulać zabroni?
   Zginął − w rodzinnym stepie nicht go nie dogoni38.

Plastyczność obrazu Kozaka, rysuje nam postać „syna stepu” 
niewyróżniającego się hajdamaki, który jest jednostką jedną z wielu, scharak-
teryzowanych jako postaci niezwykle silne, zwinne, związane z najpierwotnie-
jszymi źródłami ludowości39. Musimy mieć na uwadze słowa znanego historyka 
Stefana Kozaka, które brzmią następująco „Burzliwe dzieje Kozaczyzny, hero-
iczne walki o wolność [...] fascynowały romantyków, poruszały ich wyobraźnię 
tak dalece, że uciekano się do zabiegów mitologizujących i stylizujących, zaś 
ukraiński step, przyrodę, Kozak na koniu, mogiły kozackie przedstawiano w 

[36] Idem, Literatura, [w:] Idem, op. cit., s. 313. 
[37] M. Kwapiszewski, op. cit., s. 17. 
[38] A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, oprac. R. Przybylski, Warszawa 1976, s. 53. 
[39] M. Kwapiszewski, op. cit., s. 13. 
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duchu demonicznym”40. Artykuł Marcina Bajko jest cały poświęcony symbo-
lom zaczerpniętym z folkloru w Marii, aczkolwiek autor stwierdza, że utwór 
ten nie jest mocno związany z ludowością, jak Zamek kaniowski, co jednak nie 
świadczy o innej − umniejszonej jakości dzieła Malczewskiego41. Przestrzeń jest 
nierozerwalnym spoiwem twórców Szkoły ukraińskiej, zarówno Goszczyński, 
Czajkowski, jak i Malczewski malowali sep jako nieogarnioną przestrzeń, na 
przykładzie Marii możemy z owej przestrzeni wyczytać smutek i przestrogę 
przed zbliżającym się dramatem; „Tragedia rozgrywa się w polskim środowisku 
szlacheckim, ale główne znaczenie ma tutaj nie fabuła tragiczna, lecz koloryt 
ukraiński − Kozak i pejzaż stepowy, nabierający zresztą wymiaru metafory 
świata”42. Step jest o tyle ważnym elementem przestrzeni, że w Romantyzmie 
przybrał niezwykle malownicze cechy, nawet pokuszono się o nadanie mu 
znaczenia „figury nieskończoności”. Piękno drzemie w jego dzikiej − nie-
odgadnionej naturze, może dać zarazem życie jak i je odebrać. Maria Jan-
ion zauważyła, że Kozak jest nierozerwalnie połączony z nieprzeniknionym 
pejzażem ukraińskich stepów. Tak jak step, którego nie sposób okiełznać, tak 
hajdamacki bohater, jest nie do poskromienia. Romantycy lubowali się w jego 
wielu twarzach, zarówno tej buntowniczej, często z cechami okrutnika, z dru-
giej dumnego, śmiałego walczącego o wolność43. Zatem postać bohatera stepów 
nie była tylko motywem zaczerpniętym z ludowych podań, miał on ubarwić 
dzieło, nadać indywidualnego charakteru. Co nie znaczy, że postać Kozaka w 
jakiś sposób traciła na swoim powabie. Romantycy zachwycali się wszystkim, 
co orientalne, a jednostki walczące o swoją niezależność były szczególnie upo-
dobane44.

Twórcy Pozytywizmu nie doszukiwali się inspiracji roli Kozaka w dzie-
jach. Młodopolska epoka miała inne spojrzenie na tematykę związaną z 
Ukrainą a przede wszystkim jej folklorystyczną symbolikę. Przykładem może 
być wypowiedź Tadeusza Micińskiego, który apeluje „Nie zdumiewajmy się, 
oceniając chłodnym umysłem: tam gdzie przelatuje ukraińska nocna burza, 
gdzie żyją tradycje upiorów, szał zmysłów i nawyki − pójść aż do końca ze swoją 
wolą czy kaprysem, tam musi zakotłować wśród temperamentów, przywidzeń 
i − omyłek miłości”45. Nie było to umiłowanie na tyle głębokie, by przetrwać 

[40] S. Kozak, op. cit., 2005, s. 22, cyt. za M. Bajko, Anielskie upiory. Ukraińskie wierzenia 
ludowe „Marii” Antoniego Malczewskiego, [w:] S. Makowski, U. Makowska, M. Nesteruk 
(red.), „Szkoła ukraińska”..., op. cit., s. 197.
[41] Ibidem, s. 197-198.
[42] J. Bułachowska, Kilka uwag o kategorii przestrzeni w utworach przedstawicieli „Szkoły 
ukraińskiej” (Malczewski, Goszczyński, Czajkowski), przeł. O. Nachlik, [w:] S. Makowski, U. 
Makowska, M. Nesteruk (red.), „Szkoła ukraińska”..., op. cit., s. 552-553. 
[43] M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007, s. 168. 
[44] M. Janion, Kozacy i górale, [w:] S. Kozak, M. Jakóbiec (red.), Z dziejów literackich polsko-
ukraińskich, Wrocław 1974, s. 135. 
[45]  T. Miciński, Wita. Powieść, Warszawa 1926, s. 54, cyt. za M. Bajko, op. cit., s. 214. 
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w swojej intensywności wystarczająco długo, pamiętajmy, że „Fascynacja 
Kozaczyzną, podobnie jak i manifestowana niechęć do niej, wróciła do histo-
riografii dopiero w okresie międzywojnia, zaznaczając się zwłaszcza przed 1926 
rokiem”46.  Czas w dziejach po II wojnie światowej, charakteryzuje się tym, iż 
kozacki stereotyp był orężem walki z Ukrainą, która dążyła do niepodległości47. 

Dzieje motywu Kozaka są nierozwikłane, niewątpliwie widać pewną anal-
ogie między historią a sposobem malowania hajdamaki w literaturze, jednak 
nie zabiegi polityczne prowadzą do tego tym kim sie staje. Źródła folklorysty-
ki są początkiem jego istnienia, ale jego siła leży w niezależności, odwadze a 
przede wszystkim nieprzenikalności. W literaturze obok wyżej wymienionych 
czołowych twórców Szkoły ukraińskiej, mieli bezapelacyjnie wpływ na zaist-
nienie Kozaka w dziełach sztuki.
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Юрій Басанець1 
Микола Осипчук2 

КОЛЬОРОВИЙ КОНТРАСТ 
ЯК ЗАСІБ ПІДСИЛЕННЯ 

ЗВУЧАННЯ ІДЕЇ ЖИВОПИСНОГО ТВОРУ
ідтворення навколишньої дійсності в образотворчому мис-
тецтві не обмежується фіксацією об’єктивного предметного 
світу. Натомість воно творчо переосмислюється, узагальню-

ється, інтерпретується і представляється як художній образ. Завдання 
художника полягає у постійному пошуку нових методів, прийомів і засо-
бів вираження. У той же час виразність художньої форми потребує вдо-
сконалення практичних навичок і теоретичних знань. Експериментальні 
роботи дають можливість пошуку нових форм вираження в образотвор-
чому мистецтві.

У час значних технологічних перетворень, розширення знань в усіх 
сферах життєдіяльності людини, актуальним залишається використання, 
вдосконалення і розвиток надбань у сфері колористики, в образотворчо-
му мистецтві. Дослідження у сфері кольорознавства, проведені відомими 
вченими, художниками-практиками, створили наукову базу для розумін-
ня природи кольору, естетичного впливу та психофізіологічної природи 
його сприйняття. Естетичний і психологічний вплив кольору на особис-
тість людини мають особливо важливе значення для використання ху-
дожниками властивостей кольору в їхніх творчих проектах.

Мета статті полягає у розкритті різних видів кольорового контрас-
ту та його класифікації. Важливим є аналіз та пошук оптимальних мето-
дів і прийомів роботи у живописі. А також слід виявити значення психо-
логічного впливу кольору на людину, довести справедливість конкретних 
висновків у сфері колористики, які були зроблені художниками-експери-
ментаторами.

Завдання – порівняти твори мистецтва художників-живописців з 
різною стилістикою виконання, виявити схожість та оригінальність в їх 
методах роботи. Вивчити можливості використання у кольоровій компо-
зиції, особливості психологічного сприйняття кольору людиною. 

[1] Юрій Басанець, ст. викладач каф. рисунка та живопису, факультет дизайну, Ки-
ївський національний університет технологій та дизайну / dr Yurij Basanets, Kijowski 
Narodowy Uniwersytet Technologii i Dizajnu. 
[2] Микола Осипчук, доцент каф. рисунка та живопису, факультет дизайну, Київ-
ський національний університет технологій та дизайну КНУТД / dr Mykola Osypchuk, 
Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologii i Dizajnu, e-mail: osipschuk@gmail.com

В



370

Виклад основного матеріалу
Майже всі великі художники прагнули до осмислення своєї художньої 

мови, замислювалися над закономірностями творчого процесу, а наукові 
знання ніколи не заважали творчості. Згадаємо, наприклад, епоху Від-
родження, для мистецтва якої був характерний культ науки, раціональне 
ставлення до творчості. 

Наші знання про тон, колорит, кольорову гармонію, декоративні якос-
ті кольору, кольорові контрасти, психологію кольору і т. д. значно збага-
тилися. Проте особливості суб’єктивного сприйнятті кольору та впливу 
комбінації кольорових співвідношень на психіку людини, спонукають 
художників до пошуку нових, простих і виразних прийомів та засобів ху-
дожнього вираження.

Наукою доведено, що зір людини виконує функції одного з основних 
каналів сприйняття інформації про зовнішній світ і саме колір відіграє 
найважливішу роль у процесі її інтерпретації. Вплив кольору на людину 
багатогранний. У повсякденному житті кольори визначають наш настрій 
і самопочуття, впливають на працездатність і психологічний стан. Ма-
буть, не існує жодної сфери життєдіяльності людини або професії, де б 
їй не доводилося вирішувати питання, пов’язані з кольором. Тому розу-
міння того, що насправді являє собою колір, психологія його сприйняття 
і механізми впливу на колірні рецептори нашого ока дуже важливе для 
правильного застосування його на практиці.

З давніх часів людина надавала особливого значення «мові фарб», що 
знайшло відображення в стародавніх міфах, народних переказах, казках, 
різноманітних релігійних і містичних вченнях. Кожен народ має власну 
символіку фарб, що дійшла до наших днів.

Зазвичай, людина віддає перевагу певному кольору, принаймні, не 
більше, ніж двом-трьом. Приємне або неприємне відчуття, яке викликає 
той чи інший колір, може змінюватися з часом. Але слід пам’ятати, що 
колір, який нам найбільше подобається, може багато «розповісти» про 
характер та емоційний стан людини.

Колір оточує нас всюди. Він такий же природний компонент нашого 
життя, як повітря, яким ми дихаємо. І все ж в окремі моменти, звернувши 
увагу на яке-небудь незвичайне поєднання кольорів, ми дивуємося і ста-
вимо питання – що ж, власне, є колір?

Сірий – улюблений колір розсудливих і недовірливих людей, які довго 
думають, перш ніж прийняти рішення. Це також нейтральний колір, до 
якого прагнуть ті, хто боїться занадто голосно заявити про себе. Цей ко-
лір не подобається особам імпульсивного, легковажного характеру.

Червоний – колір пристрастей. Якщо це улюблений колір, то така 
людина смілива, це вольова, владна, запальна і товариська. До того ж – 
альтруїст. У людей, яких цей колір дратує є комплекс неповноцінності, 
страх перед сварками, схильність до усамітнення, стабільності у відно-
синах.
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Білий уособлює чистоту, незаплямованість, невинність, доброчесність, 
радість. Він асоціюється з денним світлом, а також з силою, яка втілена у 
молоці та яйці. З білим пов’язано уявлення про законне, істинне.

Чорний, як правило, символізує нещастя, горе, траур, загибель. Так, у 
Стародавній Мексиці при ритуальному жертвопринесенні людини об-
личчя і руки у жерців були пофарбовані у чорний колір. Чорні очі й досі 
вважаються небезпечними, заздрісними. У чорне, зазвичай, одягнені зло-
вісні персонажі, поява яких віщує смерть.

Жовтий – це колір золота, яке здавна сприймалося як застиглий со-
нячний колір. Це колір осені, колір зрілих колосків і прив’ялого листя, але 
також і колір хвороби, смерті, потойбічного світу.

Синій у багатьох народів символізує небо і вічність. Він також може 
символізувати доброту, вірність, сталість, а в геральдиці позначає цнот-
ливість, чесність, добру славу і вірність. «Блакитна кров» говорить про 
благородне походження; англійці називають істинного протестанта «си-
нім».

Зелений – це зазвичай колір трави і листя. Звернемо увагу на різні від-
тінки зеленого кольору в кроні дерева, що росте біля вікна нашого бу-
динку. Ми побачимо, що вони відрізняються не тільки між собою, а й від 
зелені трави, сусіднього дерева тощо. У багатьох народів він символізує 
юність, надію, веселощі, хоча часом – і незрілість, недостатню доскона-
лість. Зелений колір гранично матеріальний і діє заспокійливо, але може 
виробляти і гнітюче враження (не випадково тугу називають «зеленою», а 
людина «зеленіє» від злості).

Суб’єктивне оцінювання співвідношень кольорових тонів
Між природничим вивченням кольору і художнім, естетичним 

освоєнням його існує істотна відмінність. Наприклад, фізик може ви-
словити той чи інший колір через довжину хвилі, визначити його якіс-
но і кількісно, але не може аналізувати естетичну природу кольору, не 
виходячи за межі своєї науки. Таким чином, він не може збагнути кра-
су кольору як природну матерію, оскільки вона має специфічно сус-
пільну природу, що набута у процесі тривалої практики естетичного 
освоєння дійсності.

Цими питаннями з глибокої давнини були зайняті уми багатьох 
вчених, зокрема Й. В. Гете, Е. Делакруа, Т. Юнга, Г. Гемгольца, Е. Герін-
га, Б. Румфорда, Р. Адамса, М. Шевреля та ін., від наївних, не позбав-
лених поезії теорій вчення про колір до наукових поглядів на природу 
кольору. 

Так, на думку Й. В. Гете3, вплив окремих кольорів викликає у люди-
ни певні враження, «обмежує» душу, яка прагне до цілісності. Тут про-
водиться паралель між кольоровою гармонією і гармонією психіки: «як 
[3] С.В. Месяц, Иоганн Вольфганг Гете и его учение о цвете (часть первая), Кругъ, Мо-
сква 2012, с. 85. 
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тільки око бачить будь-який колір, то приходить у стан дії. Його природі 
властиво породити інший колір, який разом з іншим даним тоном міс-
тить цілісність колірного кола. Так і душа людини прагне до цілісності й 
рівноваги».

Досліджуючи особливості сприйняття органами зору окремих кольо-
рів та їхній вплив на загальний психологічний стан людини німецький 
вчений-фізіолог Е. Герінг запропонував «гіпотезу протилежних кольорів», 
коли світло і відчуття кольору – це результат процесів, що протікають і в 
сітківці ока, і в зорових центрах мозку. Вчений довів, що оку і мозку по-
трібно середній сірий, інакше, вони втрачають спокій; що нейтральному 
сірому кольору відповідає той стан оптичної субстанції, в якому дисимі-
ляція – витрата сил, витрачених на сприйняття кольору, і асиміляція – їх 
відновлення – урівноважені. Це означає, що середньо-сірий колір відпо-
відає стану рівноваги, необхідному нашому зору.

У науковій і методичній літературі накопичено багато теоретичних 
матеріалів з проблем кольорознавства. Зокрема, велику цінність для цієї 
галузі науки мають наукові дослідження М. Е. Шевреля. Можливо, саме 
цей вчений був найвпливовішим теоретиком, ідеї якого призвели до ра-
дикального перетворення уявлень багатьох художників про колір. У 1839 
році він опублікував блискучу роботу про принципи кольорової гармонії 
і контрастів «Про закон одночасного контрасту кольорів». Його ідеї про 
колір докоріно змінили природу європейського живопису. Відповідно до 
закону одночасного контрасту, якщо розташувати поруч смуги різних 
тонів одного і того ж кольору або таким же чином зіставити два різних 
кольори, контраст між ними буде більш вираженим, ніж коли розглядати 
ці тони окремо.

На основі теоретичних праць Е. Шевреля неоімпресіоністи (Ж. Сьора, 
П. Сіньяк, А. Кросс, Т. Рейссельберге) запропонували новий метод жи-
вопису: цілеспрямоване розкладання складного кольорового тону на 
спектрально чисті кольори, які наносяться на полотно точками різної 
конфігурації.

            
 

            П. Сіньяк     А. Дерен
«Великий канал, Венеція»            «Танцівниця»
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Художники-неоімпресіоністи вважали, що оптичне змішування ко-
льорів буде яскравішим і насиченішим, ніж змішування кольорів на па-
літрі. Насправді, оптичне змішування дрібних мазків протилежної ко-
льорової тональності нівелювало звучання локальних кольорових плям 
і в результаті, картина справляла не яскраве, а тьмяне враження. Проте, 
вони виглядають цілісно, гармонійно.

Дещо інший прийом використовували фовісти (А. Маттіс, А. Дерен, 
М. Вламінк, К. Донген). Їх метод полягав у зіставленні протилежних, пе-
реважно чистих, насичених тонів, що наповнювали картину особливим 
емоційним звучанням. Яскраві локальні кольорові плями надавали деко-
ративності картинній площині і динамічного руху теплого і холодного. 
Художники використовували контраст за кольором, як засіб виражен-
ня живописного твору. Разом з цим, картини врівноважені, збалансовані, 
цілісні. 

Імпресіоністи (П.-О. Ренуар, О. Моне, Е. Дега), постімпресіоністи (В. 
Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген, А. Модільяні) вважали, що для гармонійної 
композиції загальний сірий тон не обов’язковий. Натомість для них важ-
ливий баланс теплого і холодного.

           

 П.- О. Ренуар                                      П. Сезанн
  «Портрет Ж. Самарі»            «Кувшин і фрукти»
Головне – вдало підібрані кольорові співзвуччя локальних кольорових 

тонів, які будуть передавати всі емоційні переживання художника. Наси-
чені, чисті та спектральні тони були не обов’язкові для світлої, позитив-
ної, яскравої та образної композиції. Картини гармонійні, врівноважені, 
цілісні й емоційні.

Аналіз терміну «гармонія»
Згідно зі словником4 гармонія кольору – це злагоджені відношення 

між двома або більше кольорами, особливо так, як їх створив худож-
ник. Саме гармонія була ідеалом для античності, середньовіччя, доби 
Відродження. Та вже в епоху Барокко художники віддають перевагу 
диссонансові (франц. dissonance, лат. dissono – не співзвучно). Принцип 
[4] Oxford Dictionary,  https://en.oxforddictionaries.com/definition/colour_ harmony, [16.07.2017].
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гармонії у першій чверті XX століття рішуче відкинули художники-екс-
пресіоністи (лат. expressio – виявлення). У пошуках більшої виразності 
вони свідомо звернулись до дисгармонійних кольорових сполучень. Ви-
вчення класичних принципів гармонії – це ключ до розуміння кольоро-
вих композицій.

Пропонуємо наше визначення гармонії кольору як закономірне поєд-
нання кольорів на площині, у просторі, що викликають позитивну психо-
логічну оцінку з урахуванням усіх основних характеристик: кольорово-
го тону, світлотності, насиченості, форми, фактури і розміру. Основний 
принцип гармонії виходить з обумовленого фізіологією закону доповню-
ючих кольорів. До ознак кольорової гармонії відносять: зв’язок, порядок, 
єдність протилежностей, міру, пропорцію, рівновагу, ясність сприйняття, 
доцільність.

Важливе значення у живописі має колорит. У cловнику художніх тер-
мінів надано таке визначення: колоритом називається система співвід-
ношень кольорових тонів, що утворює певну єдність та є естетичним 
перетворенням барвистого різноманіття дійсності5.

Колорит є засобом художнього вираження у живописі та елементом 
художньої форми і нерозривно пов’язаний з ідейно-смисловим і образ-
ним змістом живописного твору. Колорит висловлює неповторне світо-
сприйняття митця, його естетичні погляди і в опосередкованому вигляді 
загальну художню культуру епохи.

У живописі колорит виконує композиційні завдання. Завдяки відпо-
відній ритмічній організації кольорових пластичних мас на площині зо-
браження і досягненню рівноваги всієї образотворчої структури живо-
писного твору колорит концентрує увагу глядача на найбільш важливих 
для розуміння образного змісту місцях, сприяє організації простору і ви-
значає послідовність зорового сприйняття.

Відповідно до cловника композиція – (з лат. «створювати», «складати») 
це зображення художником якнайвиразнішого образу цілісності та за-
вершеності; у композиції важливе все: ритмічне розміщення предметів, 
перспектива, колір, колорит, пози, жести тощо6.

Кольоровий образ і контраст кольору
Конструювання композиції не уявляється без використання контр-

астних поєднань. Наприклад: сіра, рівномірна, врівноважена площина 
не буде визивати у нас особливих емоцій, тому, що вона вже врівнова-
жена, має замкнене коло спектральних кольорів. Але якщо ввести пля-
му білого або чорного кольору, з’являється співвідношення різних по 
світлотності значень. Порівнюючи такі співвідношення ми їх оцінюємо, 
переживаємо.
[5] Словарь художественных терминов, http://www.art-spb.ru/article/182, [17.07.2017]. 
[6] Словарь основных искусствоведческих терминов, https://www.monographies.ru/ru/
book/section?id=6712, [17.07.2017]. 
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За класифікацією А. Зайцева контрасти поділяються на два види: ах-
роматичний (світловий) і хроматичний (спектральні кольори). У кож-
ному з названих контрастів розрізняють такі підвиди контрастів: одно-
часний, послідовний, пограничний (або крайовий).

Ефект одночасного кольорового контрасту виникає при взаємодії 
двох хроматичних кольорів або при зіставленні ахроматичного і хрома-
тичного тонів. Зміни по колірному тону супроводжуються одночасними 
змінами по освітленості та насиченості. Послідовний контраст полягає в 
тому, що при переведенні погляду з одного кольорового тону на інший на 
останньому ми спостерігаємо невластивий йому відтінок кольору. Погра-
ничний контраст виникає на межі двох суміжних пофарбованих повер-
хонь. Найвиразніше він проявляється, коли поруч розташовані дві смуги, 
різні по світлоті або за кольоровим тоном.

Ми вважаємо класифікацію кольорових контрастів Й. Іттена найбільш 
повною тому, що вона доповнює відомі закономірності зміни кольорово-
го тону при послідовному та пограничному контрастах і враховує умови 
цілісного сприйняття картинної площини.

Головне у системі Й. Іттена – це те, що вона створена не просто для 
того, щоб правильно класифікувати всі кольори, але і для того, щоб гар-
монійно їх поєднувати. Основні три кольори, жовтий, синій і червоний, 
розташовані у трикутнику. Ця фігура вписана в коло, на основі якого вче-
ний отримав шестикутник. Так з’являються рівнобедрені трикутники, які 
вміщують в себе складові кольору другого порядку.

 

Й. Іттен7  розрізняє сім головних кольорових контрастів:
1) контраст за кольором; 2) контраст теплого і холодного; 3) контраст до-

даткових кольорів; 4) контраст по насиченості кольору; 5) контраст по площі 
кольорових плям; 6) контраст світлого і темного; 7) симультанний контраст.

[7] И. Иттен, Искусство цвета, пер. с немецкого, Изд. Д. Аронов, Москва 2016, с. 35. 
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Проаналізуємо детально кожен вид контрасту з ілюстраціями.
1. Контраст за кольором – це співвідношення основних кольорів (си-

нього, червоного, жовтого) або кольорів меншого насичення (зеленого, 
фіолетового, помаранчевого). Контрастні відтінки посилюють насиче-
ність один одного і взаємно впливають один на одного.

Так, якщо порівняти роботи Ф. Леже і П. Басанця, очевидно, що вони 
значно відрізняються за стилем, проте виконані професійно, тому відчу-
вається цілісність кольорової структури.

                 
  

                Ф. Леже           П. Басанець
«Великі чорні пірнальниці»                     «Натюрморт з пляшкою»

В обох композиціях ми спостерігаємо активне звучання основних ко-
льорів (червоного, синього, жовтого). Ці чисті «родові» кольори підси-
люють один одного і створюють насичену, яскраву, рухливу й одночасно 
замкнену, самодостатню кольорову організацію.

2. Контраст теплого і холодного – це співвідношення полярних си-
ньо-зелених і помаранчево-червоних. Їх називають двома протилеж-
ними полюсами. Цю пару використовують для найбільшого підсилення 
значення, які асоціюються з «теплим» або «холодним». Разом з іншими 
відтінками кольорового кола, ці кольорові тони є головними, домінуючи-
ми в композиції; вони використовуються для створення певного настрою, 
стану душі, який відповідає задуму художника. 

             
  

  Ю. Басанець              М. Глущенко
 «Гортензії»                   «Зимовий вечір»    
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У роботах Ю. Басанця і М. Глущенка відчувається емоційна напруга, 
зір глядача зосереджується на різниці теплого і холодного для передачі 
певного настрою, емоційного стану художників. Але звучання контрасту 
не руйнує збалансовану, цілісну за кольором композицію. 

3. Контраст додаткових кольорів виражається у співвідношенні ко-
льорів, поєднання яких утворює нейтральний сірий. Їх називають про-
тилежними взаємодоповнюючими. Художники часто застосовують цей 
контраст, схожий на контраст теплого і холодного. Це пояснюється тим, 
що використання прийому поєднання протилежних кольорових тонів 
забезпечує, збалансованість, врівноваженість кольорового поля картини, 
замкненість спектру кольорового поля й одночасно утворює контраст по-
лярних тонів.

                          

 
`        М. Осипчук               О. Басанець
         «Зайчик»             «Маковейчик»
У роботах М. Осипчука та О. Басанець поєднуються протилежні за ко-

льоровим тоном значення, які одночасно є полярними між собою та взає-
модоповнюючими. Загальна картинна площина при використанні даного 
контрасту, як правило, виглядає врівноваженою і гармонійною.

4. Контрастом за насиченістю кольору називається співвідношення 
між чистими, насиченими та змішаними, складними кольорами одного 
кольорового тону. Використання цього прийому дає можливість відчути 
дзвінкість, чистоту, змістовий і психологічний потенціал обраного кольо-
рового тону, який організує навколо себе усі суміжні півтони. Як правило, 
обираються півтони певного відрізку спектрального кола, в ряду якого 
один з відтінків має яскраве, насичене значення, і є контрастним за на-
сиченістю до свого оточення.

                    
             

Х. Оверстрьом «Смьоген»          Р. Фальк «Червоний натюрморт»
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У роботах Х. Оверстрьома і Р. Фалька ми бачимо досконалу, цілісну ор-
ганізацію картинної площини, де чітко розгортається гра півтонів і ясно 
звучать активні, насичені кольорові плями, які фокусують на собі увагу 
глядача. Не зважаючи на домінуюче звучання одного кольорового тону, 
роботи виглядають врівноваженими, збалансованими, гармонійними 
за рахунок достатньої кількості ахроматичного тону, який перебирає на 
себе функцію доповнюючого кольорового тону.

5. Контраст по площі кольорових плям характеризує розмірні співвід-
ношення між двома або кількома кольоровими плямами. Його сутність-
протиставлення між «багато» і «мало», «великий» і «маленький». Великий 

– не завжди головний, а малий не обов’язково підпорядкований. Співвід-
ношення різних за розміром кольорових плям не заперечує певної зба-
лансованості, врівноваженості кольорового співзвуччя. У гармонійній 
композиції виразніше звучить співвідношення малого-великого. На при-
кладі роботи Р. Фалька видно, що співвідношення меншої розмірності на-
магається звучати яскравіше, активніше, ніж кольорове співвідношення 
більшої розмірності.

            

       
  А. Матіс    Р. Фальк
           «Натюрморт»   «Натюрморт з червоним горщиком»
А. Матіс у роботі «Натюрморт» зосереджує нашу увагу на середній 

частині картинної площини за допомогою протиставлення теплого і хо-
лодного тонів, а також різниці великого і малого. У кольоровій компо-
зиції одночасно можуть звучати кілька контрастних зіставлень, але один 
контраст повинен бути домінуючим. У даному випадку – це співвідно-
шення малого і великого. Активне, насичене звучання, меншої за розмі-
ром кольорової плями, врівноважує кольорову структуру, і разом з тим, є 
формальним і змістовим центром композиції. Наприклад, насичена чер-
вона пляма в роботі (Р. Фалька), яка відтінюється майже ахроматичним 
холодним, сіро-зеленим тоном, асоціюється з теплотою, ароматом гарячої 
кави або чаю, з домашнім затишком. Картина врівноважена, гармонійна.

6. Контраст світлого і темного – це різниця кольорового тону по 
світлотності. Використання цього виду контрасту, як правило, нівелює 
звучання інших кольорових контрастів. Даний контраст є важливим 
прийомом вираження різкої полярності, безкомпромісності, строгості, 
відчутної динаміки.
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  А. Модільяні     М. Осипчук
«Рудоволоса жінка у вечірній сукні»   «Біг по колу»
Картина А. Модільяні «Рудоволоса жінка у вечірній сукні» досить гар-

монійна завдяки використанню сіро-синіх і теплих, рудуватих відтінків, 
які вдало її доповнюють. На цьому фоні активно звучить контраст світло-
го і темного. Світле тіло і темна сукня утворюють лінії, які підкреслюють 
контрастність психологічного стану моделі – від стану спокою до рапто-
вої зміни настрою. У роботі М. Осипчука «Біг по колу» чітко простежу-
ється співвідношення великого і малого, але контраст світлого і темного 
домінує. Тому він буде головним засобом для прочитання ідеї композиції.

7. Симультанний (одночасний) контраст – це феномен того, що наше 
око вимагає для видимого кольору як доповнення, утворюючи його само-
стійно, якщо не знаходить такого. Протилежний колір народжується як 
кольорове відчуття глядача, і частіше його не існує насправді. Його не-
можливо сфотографувати. Симультанна дія буде тим сильнішою, чим до-
вше ми будемо дивитися на основний колір і чим яскравіший його тон.

У своїй роботі Ф. Леже використав контраст світлого і темного і дію 
симультанного контрасту, що викликає емоційну напругу завдяки співвід-
ношенню хроматичного червоного й ахроматичного сірого. Додатковий 
до червоного тону – складний зеленуватий відтінок створює певне психо-
логічне сприйняття даної композиції. Дія симультанного контрасту є ви-
значальною для прочитання теми та ідеї твору. Картина мінлива, рухлива, 
емоційна й одночасно збалансована, самодостатня, гармонійна за кольором, 
і перш за все завдяки достатній компенсації червоного кольору нейтраль-
ним ахроматичним тоном. Композиція виглядає довершеною і досконалою.

     

        Ф. Леже                  К. Малевич                       М. Осипчук
«Три жінки на червоному фоні»  «Чорний квадрат» «Сонячний день»
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У картині «Чорний квадрат» К. Малевич використав два основні ко-
льорові контрасти: світлий і темний, а також симультанний (головний у 
композиції). Співвідношення білого і чорного становить дуже сильний 
контраст, який пульсує між чорним і білим та створює ілюзію постійного 
руху. Разом з тим, чорне з білим врівноважуються, утворюючи нейтраль-
ний сірий тон. Тобто, дана композиція не потребує доповнення кольо-
рового тону в якості іншої світлотності, але це не стосується такої влас-
тивості кольорового тону як насиченість. Сукупність кольорів повного 
кола кольорового спектру, але з нульовою насиченістю утворює чорний 
кольоровий тон. Тому, завдяки дії симультанного контрасту для віднов-
лення рівноваги, око глядача віртуально, але в межах картинного поля, 
доповнює чорну площину, насичує її природнім спектральним, веселко-
вим звучанням. 

У роботі М. Осипчука «Сонячний день» нейтрального, ахроматичного 
тону, який знаходиться на картинній площині, недостатньо для врівно-
важення кольорового поля через досить насичені синій і червоний тони. 
Щоб відновити цілісність сприйняття кольорової композиції слід відтво-
рити, але вже поза межами картинної площини, уявний, віртуальний ко-
льоровий образ. Яскравий, золотий колір і є в даній композиції головним 
кольоровим співвідношенням, віртуальним доповненням до площини 
картини. 

Характер дії симультанного контрасту спонукає глядача доповнювати 
кольоровий ряд в межах картинного поля, або в разі дисонансу звучання 
кольорової площини, для відновлення кольорової цілісності, доповнюва-
ти віртуальним кольоровим образом поза межами картини.

Висновки
Контраст, як засіб художньої виразності є досить важливою частиною 

мови мистецтва. Контрасти трансформують сіре і спокійне, вносять ди-
наміку в нерухоме і мертве. Фокусуючи на собі увагу, контрасти сприяють 
більш цілісному сприйняттю художнього твору. Використання кольоро-
вих контрастів в композиції обумовлює певний кут зору для сприйняття 
колористичної особливості твору, організує певний порядок прочитання 
кольорової структури, усвідомлення її художньої значимості. Усі обрані 
художниками засоби вираження, допомагають побудувати кольорову 
композицію, підсилити звучання теми твору, його ідею, образність.

Для виразного звучання контрастів світлого і темного, теплого і холод-
ного, доповнюючих кольорів, по площі кольорових плям, кольорових то-
нів картинна площина мусить бути збалансованою і врівноваженою. Для 
того, щоб використати контраст насиченості кольорів і симультанний 
контраст художнику не обов’язково врівноважувати кольорову структу-
ру доповнюючими тонами спектрального кола; але її слід доповнити до-
статньою кількістю ахроматичного тону для збалансованості кольорової 
структури. Симультанний кольоровий контраст можна використовувати 
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для фокусування кута зору на відтворений поза межами картинного поля 
віртуальний кольоровий образ, як на формальний і змістовий компози-
ційний центр. Враховуючи можливості психофізіологічного впливу ко-
льору на людину порушення кольорового балансу може бути використа-
но як засіб виразності кольорової композиції. 

Враження і душевні переживання можуть бути дуже інтенсивними, 
але якщо з самого початку роботи над композицією живописець не вибере 
з усієї кольорової гами основної, потрібної для нього групи, то кінцевий 
результат може виявитися сумнівним. Підсвідоме сприйняття, інтуїтивне 
мислення і позитивні знання повинні складати одне ціле, щоб з розмаїття 
можливостей обрати правильні. Тому при побудові структури кольоро-
вої композиції слід вибрати певні контрасти для створення потрібного 
колориту, настрою, ефекту психологічної дії, естетичного впливу.
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Інна Д’яченко1 

МЕТА, ЗАСІБ І ЦІННІСТЬ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

(ФІЛОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ):
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСМИСЛЕННЯ

роблема мети у філософії завжди мала важливе світоглядне 
значення. Мета як поняття має тривалу історію формування, 
починаючи з філософії Давнього Сходу і Античності, застосо-

вується при побудові всіх історичних типів світогляду. При цьому змі-
нюється місце, роль, функції, зміст самої категорії «мета» і в теоретично-
му мисленні. «Телос», «аітіа», «артха», «джунг» не повністю відповідають 
сучасному поняттю «мета». Вони максимально наближаються до понять 
«напрями», «форма», «структура», «ціле», недиференційовані і від значен-
ня поняття «причина». Розвиток мети як понятійної структури мислення 
в категорію пов’язано з розділенням змісту понять «мета» і «діюча при-
чина».

Процес формування категорії «мета» демонструє не стільки протисто-
яння детермінізму і телеології, скільки розділення антропоморфних, ані-
містичних, теологічних уявлень і оформлення системи поглядів на при-
родні, соціальні процеси як на реальні. 

Гносеологічне коріння телеологічних концепцій в основному єдине 
у мислителів давньої індійської, давньої китайської і грецької філософії. 
У контексті сучасних проблем оптимізації діяльності людини виділимо 
джерело телеології, яке відноситься до регулювання її діяльності, і скла-
дає нечітке усвідомлення закономірності управління (санкх’я, конфуці-
анство, Гіппократ, Платон, Арістотель і ін.). Ще в античності стало ясно 
те, що здатність досягати мети, долаючи усі перешкоди, проявляти свою 
волю для досягнення того, до чого прагнеш, переходить рамки управлін-
ня кораблем і виражає важливий принцип «кібернетес». Цей принцип 
набув загального значення, почав застосовуватися для характеристики 
здатності приводити систему в заздалегідь передбачений стан. Узагаль-
нення поняття управління змикалося виразно з уявленнями про орга-
нізацію, узгодження дій деякої безлічі причин, як наслідок, з поняттям 
структурної організації речей, з відношенням відповідності між явищами.

Середньовічна європейська філософія категорію мети розглядає че-
рез призму теології. Вперше з розвиненою телеологією ми зустрічаємося 
[1] Інна Д’яченко, кандидат філософських наук, доцент кафедри природничих та со-
ціально-гуманітарних дисциплін Житомирського інституту медсестринства / dr Inna 
Diachenko, adiunkt, Instytut Pielęgniarstwa w Żytomierze, e-mail: I-Dyachenko@ukr.net 
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у Августина. Згідно його філософії, Бог – Творець, абсолютна єдність, в 
якому міститися ідеї всіх речей, які грають роль цілей-образів. Образ-
мета передує і направляє творчу діяльність людини. Сам процес творін-
ня – це реалізація плану Бога через види до одиничного. Види, які є від-
дзеркаленням ідей, що знаходяться в Бозі, породжують одиничне. При 
цьому самі утворюють розумні закони природи, які є проявом вічного 
божественного розуму в речах, що змінюються. Передвстановлений Бо-
гом порядок світу - це те, за допомогою чого Він управляє всім. Порядок 
світу полягає в ієрархічній послідовності видів. Цей порядок є усередині 
кожної речі. Кожна частина будь-якої речі направлена на утворення ці-
лого, подібно до того як сама річ прагне зайняти певне місце в світовому 
порядку. Звідси, світовий процес є таким зворотним прагненням одинич-
них речей через види до загального порядку. Мета одиничного входить в 
мету загального, самоціль індивіда – в світову мету. Бог – початок і кінець 
для всього, до Нього прагне все, що існує, не досягаючи Його, але займа-
ючи завдяки цьому прагненню, строго відведене місце. Порядок абсолют-
ний, тому в ньому не може бракувати навіть нікчемного. Випадковості 
немає. У Бозі збігаються світова мета і причина світу, оскільки Бог сам 
знаходиться поза часом. У планах Бога все вже існує. Організація живих 
тіл – прояв божественного провидіння. Життя – це душа. На відміну від 
Арістотеля, для якого душу є ентелехія, організація тіла, яка визначає і 
обмежує зв’язок його складових елементів, для Августина, душа не є ор-
ганізацією тіла. Життєвий початок безсмертний і ідеальний. Душа - духо-
вна субстанція, вона не залежить від зв’язків і стосунків тіла. Тварини 
не володіють душею, виконують роль механізмів, якими ззовні керує Бог. 
Підкреслимо ідею Августина про те, що цінністю володіє лише досягнута 
кінцева мета сама по собі, а не боротьба за її досягнення. Шлях до кінце-
вої меті вказується людині зверху. Для самої людини не має сенсу шукати 
засоби для досягнення мети.

Альберт Больштедтський наполягає на тому, що загальне існує реаль-
но як форма. Форма є мета виникнення, структури і розвитку речей, яка 
бажана в матерії. Форми ідеальні, тому, що це думка Божественного ро-
зуму, яка здійснюється в матерії як субстраті. Форма полягає в речах, ви-
ступає як її повне буття, до якого прагне кожна окрема річ. Виділяє три 
стани форми: а) форми до виникнення речей в Божественному розумі, 
би) форма одиничної речі як єдине в різноманітному, в) форма після оди-
ничної речі як абстракція в мисленні людини.

Середньовічна телеологія досягає свого завершення у філософії Фоми 
Аквінського. П’ятий доказ буття Бога є телеологічним, в якому акценту-
ється увага на тому, що є якийсь розум, який упорядковує всі природні 
речі у напрямі до мети. Ця мета називається Богом. Тіла природи, по-
збавлені свідомості, діють унаслідок мети. Вони завжди діють одним і 
тим же способом, щоб досягти того, що є найкращим. Досягнення мети 
не випадкове, природні тіла прагнуть до неї. Весь світ пройнятий фор-
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муючою силою розуму Бога. Кожна річ прагне до максимально повної 
реалізації своєї форми, до своєї досконалості. Важливо, що Фома Ак-
вінський звертає увагу на проблему стійкості речі. Прагнення речей до 
здійснення і збереження форм виявляється як їх стійкість, збереження 
ними свого існування. Це прагнення речей до самоздійснення і самозбе-
реження великий схоласт називає «amor naturalis» («природна любов ре-
чей»). Божественна по своїй суті, вона пронизує все, що все існує, яке є 
творіння Бога. Люблячи себе, речі люблять форму, яку їм дав Бог, а отже, 
і самого Бога. Проводить принципову відмінність між категоріями «існу-
юче» і «буття». Те, що володіє буттям, не є само буття. Буття – це Бог, всі 
його творіння існують через участь в бутті. Звідси, існування всіх речей 
є, причинно обумовлено іншим, іншим в порівнянні з ними. Дія причин 
направлена якщо не на конкретне щось, то тоді – в нескінченність. У ді-
ючих природних речах вже знаходиться образ їх природного слідства. У 
зв’язку з цим дія обов’язково направлена до своєму певному результату, 
цілям. Все породжує подібне до себе. Загальним зразком цього служить 
доцільна діяльність людини. Підкреслимо, що природні речі, що діють, 
діють відповідно до самих себе. Досконалість образу існує для того, щоб 
представити свою копію, схожу на зразок. Мета не породжує діючу при-
чину, вона керує її діями. Таким чином, для Аквінського було очевидне, 
що діючі причини відрізняються від кінцевих. Діючі причини діють, а до 
кінцевих прагне все існуюче. Мета є завершення дії, прагнення. Всі речі 
складають єдине внутрішньо погоджене ціле, світовий порядок, ієрархіч-
но певне підпорядкування причин і цілей речей, їх багаторівнева органі-
зація, визначена Богом. Проводить відмінність між вічним законом (Ро-
зум, який існує у дусі Бога) і юридичним законами, які встановлюються 
людьми, активізуючи пізнавальну діяльність людини. Фома Аквінський 
виражає спрямованість до мети категорією «інтенція». Людині інтенція 
властива як внутрішня активна спрямованість до мети, як діяльність її 
волі, що реалізовується свідомо. Інтенція передбачає відношення (праг-
нення) не лише до мети, але і до засобів, які служать цій меті. Прагнення 
до мети з врахуванням засобів означає певну впорядкованість діяльності 
людини. Воля сама по собі нічого не приводить у порядок. Вона вабить те, 
що упорядковує розум. Мудрість людини полягає не у виборі і постановці 
цілей, а в оптимальному, відповідному меті розміщенні засобів. Всі про-
міжні цілі підкоряються одній, кінцевій меті, Богу. У діяльності людини 
мета існує в двох формах: а) передумова всіх інтенцій людини, знаходить-
ся в свідомості; б) результат діяльності людини, існує як реалізований 
вміст руху діючих причин. Це обґрунтовує основну ідею Аквінського: все 
створено Богом, у всьому є його образ, все прагне до реалізації власних 
цілей, що означає прагнення до подібності Бога. 

Подальший розвиток категорії мети пов’язано з опозиційними Фомі 
Аквінському течіями і школами, представники яких зміщують акценти з 
теоцентрізму на матеріалізм, антропоцентризм, фіналізм. Сігер Брабант-
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ський (глава паризьких авероїстів) заперечує теологічне розуміння причини. 
Бог не може бути причиною фізичних речей ні по їх формі, ні по їх матерії. 
Бог не може направляти рух речей, тому що для нього знання існуючих оди-
ничних явищ недосяжне. У зв’язку з тим, що майбутнє ще не стало дійсніс-
тю, то і його пізнати не можна. Об’єднує матерію і форму в одному понятті 
«внутрішні причини», підкреслюючи, що в матерії є те, що змінює її. Скрізь 
дійсна лише природна причинність (каузальна). Сігер характеризує мету в її 
проявах, тобто в діяльності людини і в явищах природи. Філософ наполягає 
на тому, що уявлення не існують окремо від голови людини,.а мета в при-
роді є деяка схильність, природна тенденція до дії речі в певному напрямі. У 
неживій природі мета – це досконалий образ результату процесу, який є не 
ідеальною моделлю, яка існує не зовні речі, а організуючим принципом змі-
ни речей, тим, на що направлені природні тенденції, що діють в речах. Цей 
організуючий принцип і є діючою причиною, яку Сігер розуміє як те, що без-
посередньо реалізує даний результат. Результат, який трактується як мета дії, 
є тим, що дає стимул-реакцію до реалізації діючих причин.

Роберт Гростет намагався вивести всі види причин з однієї діючої при-
чини. Діюча причина і її наслідок розглядається як єдність тотожності 
і відмінності, які збігаються, тому що слідство – це дійсність, що похо-
дить від дійсності. У кожній дії є дійсність, можливість, форма і матерія. У 
контексті сучасних світоглядних тенденцій, звернемо увагу на положення 
про те, що, згідно Гростету, те, до чого прагне людина, є благом. У діяль-
ності людини мета є або попереднє благо, до якого прагнуть, або, благо у 
вже реалізованій речі (як здійснена мета). Здійснена мета є формою речі, 
яка дає початок і визначає напрям руху, або формою виконаної речі, ви-
робленої спеціально. При цьому форма не є причиною наміру.

Очевидно, що телеологія середньовіччя, постулювавши ідеї цілого, 
зв’язаного загальним прагненням до кінцевої мети, обмеженого в часі і 
просторі, закономірно прийшла до ідеї ієрархічності і аксіологічності ці-
лей і причин. Принцип ієрархії у фізичних уявленнях цієї епохи виявився в 
переконаннях про абсолютну незведеність, заперечення самої можливості 
пояснення одних властивостей за допомогою інших. Причинна залежність 
складного від простого замінилася телеологічною залежністю одиничних 
речей від їх сутностей, які мислиться самостійною, неподільними, окре-
мими від них. При цьому абсолютизується загальне і підноситься людина. 
«Всі речі в світі створені для людини, і день і ніч працюють на людину і по-
стійно служать їй. Так всесвіт влаштований настільки дивно для людини і 
заради людини і на користь їй», – писав Р. Сабунський2.

Виключення причинного підходу до речей зумовило своєрідну «ста-
білізацію» всього існуючого, для якого були визначені «природні місця», 
природні і неприродні форми руху, що «цементувало» одновимірність 
світу і людини, блокуючи її гносеологічні можливості.

[2] М.Г. Макаров, Категория «цель» в домарксистской философии, Ленинград 1974, с. 86. 
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Все це неминуче підсилило антителеологічні тенденції у філософії XIV 
– XVIII ст., які, змістили акцент з питання «яка мета речі?» на питання «як 
річ виникла/є?». Таким чином, гносеологічна увага прямує на з’ясування 
окремих причинних залежностей, на механізм виникнення існуючих 
явищ, речей, людини і її культури. Коріння цих ідей пов’язане з вченням 
шкіл аджівіки, чарваки, раннього буддизму, айтарєє-араньяке, сарвас-
тівади, вайбхашики, саутрантіки, моїстів, легістів, Ван Чуна, атомістов, 
Стагиріта, Стратона, які відстоювали ідею залежного походження, при 
якому наслідок перетворюється на причину і виробляє інший наслідок, 
тим самим зумовлює походження явищ природи і людської культури без 
зовнішньої сили і мети. Зміцнюється ідея, що цілі властиві лише людині і 
його діяльності. Антителеологічні традиції давньої індійської, давньої ки-
тайської, античної філософії активізувалися відкриттями XVII-XVIII ст. 
(Коперник, Галілей, Торічеллі, Паськаль, Гарвей, Парацельс, Ван-Гельмонт, 
Кеплер, Бойль і ін.), послабляючи конкретні основи телеологічних кон-
цепцій, підсилюючи критику телеології в цілому (Мінтень, Телезіо, Бекон, 
Декарт, Гоббс, Гассенді, Спіноза і ін.).

У контексті проблеми осмислення змісту і трансформацій категорій 
«мета», «мета людини» особливе місце займають погляди представників 
механіцизму і французького матеріалізму, які заперечували існування 
цілей в живій природі, надаючи велике значення цілям людини, на тлі 
явного нерозуміння проблеми органічної доцільності.

У поглядах Ф. Бекона, Т. Гоббса детермінізм приймає ясно виражений 
механістичний характер. Т. Гоббс, відкидаючи кінцеві цілі, називає їх ді-
ючими причинами. Причини і наслідки рівні між собою, відрізняють-
ся тим, що одна дія відбувається раніше іншої. Причинне відношення є 
зв’язок механічного руху тіл. Причина є завжди виключно зовнішній ме-
ханічний поштовх. Можливість ототожнюється з дійсністю. При цьому 
підкреслюється, що вона обов’язково повинна реалізуватися, будь-яка 
подія обов’язково повинна статися. Мета людини перетворилася на ім’я, 
яким позначаються механічні причини, що визначають людську діяль-
ність. Філософ вважає, що рухає людиною зовнішня бажана річ, а не само 
бажання. Таким чином, мета людини втрачає характер особливої законо-
мірності і перетворюється на засіб. Мета розуміється як результат, якому 
віддається перевага, що досягається за певний період часу.

Близькі цілі називаються засобами, кінцевої мети і вищого блага не 
існує. Є ідеал, який формує юдина на підставі аналізу свого досвіду в про-
цесі пошуку методів для створення сприятливих умов для саморозвитку, 
самозбереження, само продовження.

Соціально-економічні і політичні потрясіння епохи Відродження, Ре-
формації, Нового часу підштовхнули людину до пошуку того, що допо-
може їй зробити вибір з декількох цілей, наслідки від якого сприятимуть 
збереженню життя не лише людині, але і її співтовариству. Потрібно було 
знайти щось таке, що хотіли, хочуть і хотітимуть люди завжди, найсиль-
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ніше. Таким чином, були розпочаті пошуки загальної головної мети або 
ідеалу. У XVIII ст. таку спробу здійснив Девід Х’юм, але безуспішно. Не 
дивлячись на невдачі пошуку загальної мети людства, філософія Нового 
часу і Просвітництва підштовхнула мислителів до проблеми ідеалів, які 
впливають на вибір цілей (ресурси, знання, внутрішній світ). Відзначи-
мо, що були закладені основи для формування сучасного ідеалу достатку, 
який витікав з прагнення людини до всемогутності, як гарантії самозбе-
реження.

 Р. Декарт вважає, що мета – це зміст бажання людини, яке є збуджен-
ня душі. Душа бажає в майбутньому того, що вважається нею цінним. 
Кінцеві причини (цілі) доступні лише Богові, а для людини вони незбаг-
ненні. Діюча причина, згідно з Декартом, єдиний вигляд причинності, 
який можна вивчати. Саму причинність розуміє виключно механістич-
но, визнаючи лише одну причину змін, а саме: безпосереднє зіткнення 
тіл шляхом поштовху або удару. Це обумовлено тим, що тіла за своєю 
природою позбавлені активності. Застосовує причинний спосіб розгляду 
явищ і до живої природи. Це дозволило Декарту вперше в науці запропо-
нувати просту схему рефлексу. Філософ категорично заперечує відмін-
ність між штучними предметами, які вироблені людиною, і природними 
речами. Тварина розглядається ним як механічний автомат, налагодже-
ний певним чином, яка може у відповідних її налаштуванню умовах діяти 
краще, ніж людина. При цьому якщо тварина потрапляє в умови, які не 
відповідають її налаштуванню, вона втрачає здатність до доцільних дій. 
Механіцизм в цілому, Р. Декарт зокрема, ігнорують проблему походжен-
ня органічної доцільності. Слід зазначити, що для розвитку уявлень про 
мету людини, важливе значення мало відокремлення Декартом волі від 
пізнавальної діяльності розуму як особливої здатності, масштабнішої, 
ніж здатність пізнання.

Б. Спіноза радикально заперечує телеологію, дотримуючись діалек-
тичної позиції про взаємодію. Кожне явище є ланкою в безконечному 
прямолінійному ряду причин і наслідків. Кожному тілу ззовні іншим 
тілом визначено рухатися або знаходитися у спокої. Визначальне тіло у 
свою чергу визначається третім і так далі до безкінечності. Безконечна, 
абсолютна субстанція діє відповідно до причинної закономірності, яка є 
причина самої себе (causa sui). Причина і наслідок у їх застосуванні до 
природи в цілому зливається у вічному процесі взаємодії. Звідси, пер-
шопоштовху немає. Відзначимо, що діалектичний принцип в Спінози 
діє лише по відношенню до субстанції з її атрибутами, по відношенню 
до кінцевих речей працює поняття причини як механічного зовнішнього 
поштовху. Для розуміння трансформацій, які сталися з категорією мети, 
особливо значущою є ідея Б. Спінози про універсальне прагнення речей 
(«conatus»), суть якої в тому, що кожна річ має внутрішнє прагнення збе-
регти своє існування, стійкість. В свою чергу, стійкість явища полягає в 
збереженні ним його цілісності, структури при зміні складових його час-
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тин. На відміну від Р. Декарта, Спіноза не ототожнює технічні «творін-
ня» людини з явищами природи. Для філософа було гранично ясне те, що 
лише до виробленого людиною можна застосувати поняття досконалого/
недосконалого, доброго/злого, гарного/негарного. Досконалість - це від-
повідність отриманого результату поставленій меті. Це поняття не можна 
застосовувати при пізнанні природних речей. Не дивлячись на ряд цін-
них ідей, що прояснюють основу зміни змісту категорії «мета», Спіноза 
не зміг пояснити перехід від субстанції до її модусів, вирішити проблему 
загального і одиничного, сутності і явища.

Г. Лейбніц намагається вирішити проблему джерела руху, активних 
сил, внутрішнього зв’язку руху і матерії. Нематеріальний, духовний по-
чаток наділяє саморухом, активністю. Цю субстанцію, яка діє на основі 
цілей називає «сила». Ця цілеспрямована сила і є справжнє буття. Звід-
си, існувати означає діяти. Саме у дії полягає основний принцип Всес-
віту. Природа в собі містить джерело діяльності. Кожному тілу, вважає 
мислитель, спочатку і постійно властива рушійна сила (потенція), яку 
Лейбніц називає «ентелехія». Філософ формулює принцип нерозривного, 
універсального, абсолютного зв’язку матерії і руху, єдності загального і 
одиничного, безперервності розвитку. Р. Лейбніц, постулювавши прин-
цип досконалості і доцільності (принцип передвстановленої гармонії), 
повертається до ідеї взаємного віддзеркалення як аспекту універсальної 
взаємодії,тим самим поєднує детермінізм з телеологією. Вперше вису-
ває поняття ізоморфізму. Для нього світ є системою синхронно працюю-
чих монад. Кожна монада є живим дзеркалом всіх інших монад, яке відо-
бражає їх відповідно до особливостей свого механізму. Це відображення 

– суть незалежне від матеріальних взаємодій інформаційний зв’язок. Осо-
бливою, вищою формою цього інформаційного зв’язку є пізнання (свідо-
ма діяльність душі людини). Лейбніц проявляє геніальну прозорливість в 
припущенні наявності в людській душі-монади властивості відображати в 
собі інші монади, бути налаштованою на один загальний тон з ними. Та-
ким чином, Г. Лейбніц кінцеві причини розуміє як принцип архітектоніки 
природи, а мету пов’язує з ідеєю системної впорядкованості, організації. У 
кожній монаді відбите те, що вже існувало, тепер існує і те, що буде існу-
вати. Перспективно розвиватися означає прагнути до мети. Для досягнен-
ня мети вдосконалення необхідний складний зв’язок з іншими монадами, 
які виступають в цьому контексті як засоби. Мета досягається при цьому 
завжди найпростішим способом, простою сукупністю засобів. Засіб для 
Лейніца - це зв’язок окремих монад по їх досконалостям і недосконалостям, 
який визначається законом діючої причини. Мета первинна по відношен-
ню до засобів, тому засіб не породжує мети, а лише служить їй. Очевидно 
розширення детермінізму на всі системні принципи дійсності.

У дискусії з С. Кларком по питаннях філософії і природознавства, 
Г.  Лейбніц стверджував, що Божественна сила виступає лише при пер-
винному створенні органічного світу, який потім розвивається відповід-
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но до механічних і хімічних законів. Розуміння філософом явищ життя 
відрізняється від їх розуміння Декартом, Спінозою. Якщо Декарт ототож-
нює організми з механічними машинами, Спіноза відокремлює штучні 
від живих тіл, то Лейбніц вважає живі тіла машинами, які відрізняються 
і від штучних машин і від природних речей. Живі істоти відносяться до 
класу машин вищого порядку, створені Богом, називаються «природні 
автомати». Відмінність останніх від машин, створених людиною, полягає 
у внутрішній структурі живої речовини. Штучна машина не є машиною в 
кожній своїй частині, а природні машини (живі тіла) є машинами в своїх 
найменших частинах, до безкінечності. 

Отже, не дивлячись на ґрунтовний прогноз і геніальні передбачення, 
багато з яких стало можливим оцінити лише в сучасності, Г. Лейбніцу не 
вдалося вирішити протиріччя між причинністю, що механістично розу-
мілася, і доцільністю. Доцільність природи він намагається пояснити як 
гармонію причинних і цільових залежностей. Гармонія і є доцільність. Та-
ким чином, доцільність пояснюється через доцільність. Дуалізм механіч-
ної причинності і доцільності не знімається.

У XVIII ст. поряд з механіцизмом і матеріалізмом, питання мети, 
доцільності, засобів діяльності були в центрі філософії віталізму 
(Шталь), теології загальної корисності (Вольф), деїзму Вольтера, мате-
ріалізму  Гольбаха, Ламетрі, Дідро і ін. Вольтер не відмовлявся повніс-
тю від поняття кінцевих причин (цілі). Основу для категорії мети він 
знаходив в доцільності організмів. Вольтером вперше було дано визна-
чення цільового зв’язку як причинному зв’язку, який зберігається при 
зміні зовнішніх умов. Життя розглядав як чистий аркуш паперу, на 
якому людина сама пише свою долю. Закликав діяти, працювати, щоб 
життя радувало. Слід зазначити, що епоха філософії Просвітництва 
почала розвивати ідею безглуздя буття, як заперечення Божественно-
го промислу і цілей.

Повне заперечення телеології було здійснене представниками фран-
цузького матеріалізму. Ідею недоцільності дійсності вони обґрунтовують 
негармонійністю, недоцільністю в природі, суспільстві. Особливу увагу 
приділяють «процесу загального очищення», схрещуванню, які «здій-
снюють» відбір життєздатних організмів. Особливе місце серед чинників, 
які «здійснюють» відбір, займають умови довкілля. Вони одночасно поро-
джують, формують організми, оскільки коли змінюються умови, зміню-
ється відповідно і організм. Інакше живий організм загине. 

П. Гольбах розвиває ідею Спінози про збереження, стійкість цілісності, 
структури цілого матеріальної системи при зміні складових її елементів. 
На відміну від Спінози, Гольбах виражає це відношення, використовую-
чи категорію мети. Під метою філософ розуміє організацію матеріальних 
часток, яка направляє їх дію до загального результату, а саме: збереженню 
цілого. В кожного окремого тіла є спрямованість (напрям руху), яка ви-
значається його властивостями. 
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Істотний вплив на формування сучасного розуміння мети, цінностей, 
засобів діяльності людини здійснило, на наш погляд, твердження Голь-
баха про те, що напрям на збереження свого існування є універсальним 
для всіх спостережуваних людиною тіл. Модусом цього загального праг-
нення до збереження служить органічна доцільність. Відмінною її рисою 
є складність засобів для підтримки свого існування, яка властива висо-
коорганізованим тілам. Ціле ж зберігається шляхом постійної зміни та 
оновлення своїх складових частин. 

У природі здійснюється безперервне цілеспрямоване регулювання, 
характер якого, згідно Гольбаху, несвідомий. Окремим випадком цієї за-
гальної природної закономірності є свідома мета людини, яка пов’язана 
із здатністю мислити і бажати. Гольбах стверджує, що якщо матеріаль-
ний всесвіт абсолютний, то він не може мати нічого поза собою, у тому 
числі і цілі, тому що є метою всіх складових її процесів і елементів. Фі-
лософія Гольбаха є винятковим в історії матеріалізму випадком вживан-
ня категорії мети для позначення певного типа об’єктивного зв’язку ма-
теріальних процесів взаємодій в органічній і неорганічній природі. Для 
нашого дослідження є значущими близькі категоріям мети і доцільності 
поняття порядку і безладу. Порядок, по Гольбаху, необхідна узгодженість 
всіх процесів цілого в їх прагненні зберегти його стійкість. Безлад – це 
порушення конкретних регуляцій. Він відносний, тому що порушення 
порядку – це встановлення іншого порядку, пов’язаного із зміною мети. 
Отже, робить висновок Гольбах, завжди панує лише необхідний порядок. 
У даному контексті роздумів поняття порядку втрачає свій об’єктивний 
сенс. Об’єктивним є тільки абсолютно жорсткий механічний світ. Все, що 
стосується суб’єкта проголошується відносним. Лише на суб’єкт поши-
рюються діалектичні переходи.

Отже, до кінця XVIII ст. механіцизм у філософії вичерпав свої мож-
ливості, але проблема пізнання діючих причин, залишилася актуальною 
і в науці, і у філософії, особливо це стосувалося питання доцільності на 
органічному світі. Подальший розвиток категорії «ціль», «доцільність» 
стає можливим за межами механіцизму. Цьому сприяла парадоксаль-
на ситуація, яка склалася у XVIII- початку XIX ст., коли механіцизм  (Т. 
Гоббс, Р. Декарт, Б. Спіноза, П.  Гольбах), що визнає виключно зовнішні 
причини, шукав пояснення природи в ній самій, а телеолоігя (Р. Лейб-
ніц, Хр. Вольф), яка повинна була б виходити з внутрішнього принципу 
руху явищ, перетворилася на філософію зовнішньої по відношенню до 
світу, надприродної причини. У XIX ст. цю ситуацію спробував виправи-
ти Г.В.Ф. Гегель, розвиваючи традицію І. Канта і Ф. Шеллінга щодо вну-
трішньої мети і життя не лише як сфери прояву мети, але і як самої мети. 
Внутрішня мета розглядалася як доцільна організація, невід’ємна від тих 
матеріальних частин, зв’язком яких вона є. Вона іманентна природі та іс-
торії суспільства, закладена в необхідності самого предмету і полягає в 
єдності структури і руху. Мета визначається Гегелем як сила, яка сама є 
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причина себе, сама себе активізує, будучи активністю. В традиції західно-
європейської філософії для означення субстанції, якій належить, згідно 
з ї природою, рухатися вільно і бути здатною до реалізації, вживається 
термін «Життя». «Властивість рухатися від себе – найбільш досконалий 
спосіб руху, в чому й полягає особливість життя, бо дійсно, ми називаємо 
«живими» ті істоти, які у певний спосіб рухають себе самих»3. Таким чи-
ном, мета є життя, а життя є мета.

Мета/активність прагне до реалізації, до зовнішнього об’єктивного іс-
нування, хоча за своєю природою вона суб’єктивна. Мета, по Гегелю, на 
початку - це абстрактне поняття, яке все містить в собі, в якій ще нічого 
не розрізняється. Процес мети шляхом диференціації поняття спрямову-
ється до конкретного. Ця конкретизація мети, самовизначення, відбува-
ється через співвідношення мети із зовнішніми засобами. Завершується 
конкретизація мети людиною, що приймає рішення. Так здійснюється пе-
рехід до одиничного і одночасно до діяльності, в якій реалізується мета. 
Діяльність завжди конкретна, тому що завжди направлена на конкретні 
об’єктивні речі. Реалізація мети включає два моменти: цілеспрямовану ді-
яльність і засоби. Засіб, стверджує Гегель, повністю пронизується метою, 
це є об’єктивна, байдужа сама по собі і по відношенню до мети річ, рух 
якої здійснюється на основі природної причинності і необхідності. Засіб 
є єдність двох сторін: об’єктивного існування і здатності служити меті як 
її провідник, тому що мета конкретизується залежно від наявних засобів. 
Слід зазначити, що у зв’язку з взаємодією мети і засобу, засоби підбира-
ються в відповідності цілям. Звернемо увагу на пріоритетність засобів у 
філософії Гегеля. Мислитель розуміє, що мета співвідноситься з об’єктом 
лише через засіб. Завдяки засобам мета стає силою, надає засобу можли-
вість взаємодіяти з об’єктом згідно з механічними, хімічними законами, 
і, породжує як результат цієї взаємодії слідство, яке до цього було в меті 
ідеально. Могутність розуму людини, його свобода ґрунтується теж на 
використанні матеріальних засобів, знарядь праці. Завдяки засобам лю-
дина не лише пізнає, але і панує над  природою. Діяльність людини до-
зволяє їй визначити для себе саму мету, змінити, застосовуючи засоби, не 
лише дійсність об’єкту, але і саму себе, самопородити себе4.

Гегель і Шелінг переконані в тому, що організація і життя можуть і 
мають бути пояснені з принципів самої природи5. Просту визначеність 
предметів природи, Гегель, називає метою, услід за Арістотелем, який 
вказував на відмінність живого від неживого, а саме: живе слід розуміти 
як те, що діє згідно з його цілями. Таке розуміння живого було забуто в 
[3] Б. Мондін, Онтологія і метафізика, [в:] Підручники систематичної філософії, том 
3, пер. з італ. Б. Завідняка, Жовква 2010, с. 149. 
[4] Г.В.Ф. Гегель, Философия природы, [в:] Е.П. Ситковский (ред.), Энциклопедия фило-
софских наук, том 2, пер. Б.Г. Столпнер, И.Б. Румер, Москва 1975, с. 212-213. 
[5] Ф.В.Й. Шеллинг, Идеи к философии природы как введение в изучение этой науки, 
Санкт-Петербург 1998, 518 с. 
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XVII – XVIII ст., поки Кант не відновив це поняття у вигляді принципу 
внутрішньої доцільності, згідно з яким живе повинне розумітися як са-
моціль. Таким чином, життя, по Гегелю, - це мета, тому що вона сама себе 
породжує, це продукт/результат, який потім знов виробляється, це виро-
блене і те, що виробляє, що в сумі і є саме життя. Життя є своєю власною 
передумовою, що є внутрішньою необхідністю, внутрішньою метою6. У 
неживій природі діє зовнішня необхідність, яка виступає як залежність 
результату від вихідного пункту, як просте перенесення на наслідок ви-
значень причини. У зв’язку з цим зовнішня необхідність – це буття, обу-
мовлене іншим. Там, де передумова стає результатом, а результат – пе-
редумовою, зовнішня необхідність перетворюється у внутрішню, те, що 
виробляє отримує статус буття, що стає сущим для себе, визначеним для 
себе суб’єктом7. Життя як ідея є рух самої себе8. Саме Гегель викристалізу-
вав і підняв взаємодію до рівня мети. Круговий рух причин і дій створює 
обмін речовин, включається як підлегла умова, засіб в циклічну струк-
туру причинно-наслідкових взаємних залежностей організму як цілого і 
його органів. Сам організм індивіда виступає в ролі ланки в цілісності 
вищого порядку, роду. Вся життєдіяльність організму зорієнтована на 
постійне відтворення, збереження роду. Рід, згідно філософії Гегеля, не 
лише субстанція окремих організмів, але і їх мета. Це внутрішній розум 
живого, такого, що діє як доцільний, несвідомий потяг, який направляє 
організм до самозбереження. Організм несвідомо розуміє умови серед-
овища, доцільно реагує на них. Він зберігає себе, асимілюючи ці умови, 
пристосовуючись до них. Кінцевою метою будь-якої живої істоти є від-
творення потомства ради збереження роду.

Отже, філософський пошук, починаючи з давніх часів, поступово при-
ходить до думки про те, що мета пов’язана з  життям, живе містить мету в 
собі і ця мета є життя. Цей висновок визначає не лише вибір засобів, але-
йі ієрархію та значущість цінностей. Сучасний розвиток науки, гуманіта-
ристики, особливо кібернетики  доводить думку про те, що в органічному 
світі доцільність емпірично констатується. Не дивлячись на те, що до цих 
пір ніхто не дав відповіді на питання про причини доцільної будови ор-
ганів живих істот, вживання цільових уявлень для вираження  структур-
них стосунків безперечний факт. Сьогодні в центрі уваги не стільки зміст 
категорії мети, скільки проблема цілеспрямованих систем9. Сучасні до-
слідники мету системи визначають як бажаний результат, який не можна 
досягти за даний період часу, хоча він може бути досягнутий за трива-

[6] Г.В.Ф. Гегель, Философия природы..., op. cit., с. 363, 494. 
[7] С.А. Денискин, Познание живого: теоретико-методологические основы, Челябинск 
2010, с. 32.
[8] Г.В.Ф. Гегель, Философия природы..., op. cit., с. 363. 
[9] Р. Акофф, Ф. Эмери, О целеустремленных системах, И.А. Ушакова (ред.), Москва 
1974, 272 с. 
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ліший період10. Людина відноситься до цілеспрямованих систем, в яких 
досягається єдність мети, доцільної структури і руху. Цілеспрямований 
об’єкт повинен поєднуватися з певними особливостями довкілля, а також 
орієнтуватися і регулюватися метою. Якщо об’єкт продовжує пересліду-
вати одну і ту ж мету, при цьому змінює свою поведінку різних або в по-
стійних умовах, то такий об’єкт називатиметься цілеспрямованим (Вінер, 
Розенблют, Зоммергофф, Акофф, Емері і ін.). Сьогодні це визначення до-
повнюється  ідеєю про те, що лише цілеспрямовані системи прагнуть до 
ідеалу, можуть робити вибір з декількох цілей. При цьому здатні рухатися 
до ідеалу, вибираючи нову мету після досягнення попередньою або після 
невдачі в її досягненні, по-перше. По-друге, послідовно жертвують ціля-
ми в ім’я ідеалів. Ідеал - остаточний бажаний результат суб’єкта, якого ні-
коли не можна отримати, але до якого можна необмежено наближатися11.

Ідеал можна вважати метою, недосяжною ніколи. Цілі можна упоряд-
кувати по відношенню до ідеалів, також як завдання по відношенню до 
цілей. Слід пам’ятати, що ідеал в принципі недосяжний, але може бути 
ситуація, коли те, що приймається за ідеал може стати метою. Індивід або 
система є цілеспрямованим тоді, коли досягши однієї зі своїх цілей вона 
обирає іншу мету, ближчу до ідеалу. Сьогодні, всемогутність в розумінні 
політико-економічного стану достатку розглядається як ідеал сучасної 
людини. Система, яка прагне до цього ідеалу повинна виконувати наступ-
ні функції: 

• знаходити або створювати необхідні ресурси; 
• правильно вибирати потрібні ресурси в потрібні моменти часу; 
• знаходити і застосовувати повне знання про себе і своє оточення;
• досягти внутрішнього і зовнішнього  безконфліктного стану; 
• активно самовиражатися, прагнучи до нових бажаних цілей. 
Таким чином, цінності стають формами прояву цілей, які у свою чергу 

є ідентифікацією ідеалу. Таким чином, в ідеальному стані всі цілеспря-
мовані індивіди і системи будуть прагнути до ідеалу. При цьому будуть 
розвивати свої бажання, причому послідовні цілі, до яких вони прагну-
тимуть, будуть все більш і більш бажаними12.

Очевидним є ігнорування родового та перебільшення видового в лю-
дині. Ураховуючи вище викладені положення щодо визначення цілі як 
життя, ми називаємо живим усе суще, яке визначене від себе самого у 
русі або у якихось діях, натомість те суще, яке за своєю природою не во-
лодіє здатністю визначати себе самого у русі і діях, не може називатися 
живим. Життя завжди у акті, воно завжди інтенсивно динамічне. Отже, 
людина – жива істота, тому джерело активності в ній самій, вона вміщує 
життя в собі, але не привласнює його, тому «приречена» бути суб’єктом, 

[10] Ibidem, с. 230. 
[11] Ibidem, с. 66. 
[12] Ibidem, с. 232-233. 
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якість діяльності якого залежить від її зусиль. Звідси, людина – представ-
ник, по-перше, роду «Vivens», а, по-друге, виду «Homo vivens»13. Таким 
чином, актуалізується ідея зв’язаності активності особистості із Життям 
в цілому та необхідності націленості активності людини на збереження 
та продовження Життя як свого, так в різних його формах. На підставі 
результатів досліджень ідеї фундаментальної онтологічної зв’язаності і 
зв’язності суб’єкта та об’єкта пізнання (О. Перова, Т. Гардашук, В. Ман-
татов, О. Коршунов), еволюційної і генетичної епістемології (К. Лоренц, І. 
Меркулов), біофілософії (Р. Карпінська, І. Лісєєв, В. Борзенков та ін.) про-
блеми суб’єктивної вітальності (Р. Райан, Ч. Фредерік, Л. Олександрова, 
О. Расказова, Т. Гордєєва, Є. Осін, Д. МакНейр, M. Лорр, Л. Доплм.ан, Р. 
Тейер, A. Стюарт, К. Роджерс, К. Шелдон, Т. Кассер, Р. ДеЧармс та ін.), по-
тенціалу людини та її «життєвих сил» (С. Грігор’єв, Л. Деміна, О. Ноянзіна, 
О. Коростелова, Ю. Растов, Е. Деміденко, В. Васильев, Н. Кайгородова, К. 
Серебровська, Т. Дрідзета ін.) ми вважаємо, що людина має бути актив-
ною тому що, по-перше, має відношення до роду живущих; по-друге, все, 
що стосується гарантій для збереження, розвитку та продовження її жит-
тя, завжди буде активізувати діяльність людини; по-третє, треба форму-
вати такі компетентності і компетенції, які ураховували вітальну природу 
людини та її потребу розвинути життєвий потенціал.

У вітчизняній історико-філософській культурі недостатньо уваги при-
ділялося розробці поняття «життя», «життя людини». Виходячи із прове-
деного аналізу теоретико-методологічних засад категорій цілі, засобів та 
цінностей, ми вважаємо, що життя є метою, яка виявляється в генераль-
ній цінності, що є основою активності, діяльності людини. На наш погляд, 
поняття «життя людини» – це складне поняття, яке пов’язане, по-перше, 
з тим, що людина вимушена прийняти недиференційованість потенціалу, 
який отримала ще до народження. Недиференційованість (єдність родо-
вого та видового) і синкретичність характеризують отриманий людиною 
при народженні потенціал, який необхідно розпізнати, викристалізувати 
в ньому саме те, що ця людина може, хоче і повинна здійснити, як «Homo 
vivens». По-друге, поняття «життя людини» пов’язане з власними її зусил-
лями, діями по розпізнаванню в прихованому потенціалі тих сил, акту-
алізація яких дозволить людині відбутися в своїй унікальності і знайти 
шлях до узгодженого існування з різноманітними формами життя у Всес-
віті. По-третє, з результатами діяльності людини по ідентифікації себе і 
по інтеграції зі світом.

Любов до життя дана людині апріорно та виявляється з перших хви-
лин від її народження, розвивається з різною інтенсивністю в процесі ді-
яльності людини під дією культуроморфологічних, геополітичних, пси-
хологічних і інших чинників. Керуючись своєю природженою любов’ю до 
[13] И.Н. Дьяченко, К проблеме места и роли социокультурной трансформации в фило-
менологическом процессе современного российского общества, «Омский Научный Вест-
ник». Серия «Общество. История. Современность» 2011, № 4(99), с. 62-66. 
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життя, людина прагне знайти гарантії для збереження, розвитку, продо-
вження життя і досягнення повноти реалізації отриманого і відповідного 
її унікальності життєзабезпечуваного потенціалу. 

«Любов до Життя» (філоменологічність) – категорія, яка акцентує 
увагу на самоцінності Життя, яка свідчить про причетність людини до 
виду «Homo vivens» (людина живуща), відображає відношення людини до 
Життя у всіх його проявах, в т.ч. і в формі «Людина». Філоменологічний 
процес – це процес створення умов, в яких людина, задовольняючи свої 
першочергових потреби, формує поле для розвитку життєвозабезпечу-
ваного потенціалу, для пошуку засобів контролю своєї взаємодії з приро-
дою і суспільством, для розвитку здатності свідомо встановлювати міру 
прояву своєї сили, трансформуючи себе в напрямку збереження Життя 
в цілому, і свого життя зокрема. Ми виділяємо 4 можливих стадій філо-
менологічного процесу: природно-адаптивна, природно-штучна, соці-
ально-адаптаційна, екоантропотрансцендентальна. Таким чином, метою 
та ідеалом людини, її діяльності є життя в цілому, розвиток життєвого 
потенціалу людини у взаємному зв’язку із усім, частиною чого є людина.
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Тетяна Партико1 

КОНСТРУКТИВНІСТЬ ЖИТТЄВОГО 
ШЛЯХУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
видкі темпи розвитку інформаційного суспільства позна-
чились на усіх сферах життєдіяльності сучасної людини, у 
тому числі на її психічному житті. У реаліях українсько-

го суспільства стрімкість змін поєдналась із затяжною політичною та 
економічною кризою, що зумовлює високий ступінь невизначеності 
майбутнього і змінює традиційний життєвий шлях особистості. Як 
зазначає Т. Титаренко, «поступальний рух від дитинства до юності, 
молодості, зрілості і старості втрачає свою однозначну спрямованість, 
лінійну каузальність, і життєвий шлях позбувається своїх традицій-
них характеристик»2. Будучи відкритими і незавершеними, ці шляхи 
не обмежуються зовнішніми умовами, віком людини чи соціальними 
стереотипами: цей шлях постійно видозмінюється і трансформується. 
За таких умов на більшу конструктивність життєвого шляху може роз-
раховувати та особа, яка спирається на ресурси психіки, як усвідомле-
ні нею, так і неусвідомлені.

Як зазначається у психологічних  дослідженнях (Є. Головаха, О. Зло-
біна, С. Максименко, Н. Паніна, В. Панок, І. Підласна та ін.), категорія 
життєвого шляху особистості є інтегруючим поняттям, за допомогою 
якого можна узгодити і систематизувати цілу низку явищ індивідуаль-
ного розвитку людини:  життєву ситуацію, соціальну ситуацію розвитку, 
життєві плани, життєву програму, життєву стратегію та інші. Життєвий 
шлях можна розглядати як історію формування і розвитку особистос-
ті у певному суспільстві, як сучасника певної доби і ровесника певного 
покоління (Б. Ананьєв)3, як динамічну багатовимірну і узагальнену про-
граму індивідуального розвитку особистості (І. Підласна)4. На думку 
В. Панка, цей шлях являє собою «унікальну, своєрідну драму буття осо-
бистості, кожен акт якої є результатом зіткнення безлічі індивідуально-
[1] Тетяна Партико, кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психо-
логії, філософський факультет, Львівський національний університет ім. Івана Фран-
ка / dr Tatyana Partyko, prof. Katedry Psychologii, Wydział Filozofii, Lwowski Uniwersytet 
Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: partyko_tet@yahoo.com 
[2] Т.М. Титаренко (ред.), Психологія життєтворення особистості в сучасному світі, 
Міленіум, Київ 2016, с. 37. 
[3] Б.Г. Ананьев, Человек как предмет познания, Педагогика, Москва 1980, с. 104-105. 
[4] І.А. Підласна, Психологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості, Авто-
реферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук, Київ 2005, с. 4. 
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неповторних характерів і життєвих обставин, соціальних і природних 
умов існування»5. У кінцевому результаті він представляє сукупність 
тих подій і обставин (соціальних, біологічних та екологічних), які ви-
рішальним чином вплинули на формування особистості та зумовили її 
структуру й основну життєву проблематику. 

Окремим аспектам життєвого шляху особистості присвячені до-
слідження О. Злобіної, О. Моткова, О. Кочерян, Я. Ягнюк та ін. Ана-
лізуючи трансформації особистості під час суспільної кризи (на при-
кладі подій Майдану 2013-2014 років, Україна), О. Злобіна звернулась 
до проблематики емоційної складової життєвого шляху особистості6. 
У контексті ґендерних особливостей уявлень студентської молоді про 
щастя життєвий шлях вивчався Я. Ягнюк7. Дослідження показало, що 
щастя є важливою компонентою життєвого шляху студентської моло-
ді, передумовами якого є узгодженість системи ціннісних орієнтацій, 
важливicть їх актуалізації та збереження cеред молодi, а також наяв-
ність сенсу життя. 

З точки зору мети нашої роботи, на особливу увагу заслуговують дослі-
дження конструктивності життєвого шляху особистості. Погоджуємось з 
думкою О. Моткова, який конструктивність життєвого шляху розглядає 
як результат побудови людиною оптимальної конструкції процесу свого 
життя, як загальну результативність життя8. Такий підхід знайшов своє 
втілення у запропонованому вченим тесті-опитувальнику «Особистісна 
біографія», який використаний у нашому дослідженні. Центральним кон-
структом методики є психологічна гармонія – наявність у людини пси-
хічного, особистісного, соціального і духовно-психологічного здоров’я та 
оптимальність способу життя.

Фактори, які сприяють побудові конструктивного життя у юнацько-
му віці, виявлено у дослідженні О. С. Кочарян, О. О. Кочарян і Я. Ягнюк. 
Конструктивній побудові хлопцями власного життя сприяють цінність 
теплих взаємовідносин з людьми, повага та допомога людям, домінуван-
ня у міжособових стосунках, а також гармонійність особистості, зокрема 
адаптивні копінг-стратегії, конструктивність особистості та її життя. У 
дівчат компоненти життєвого шляху, які сприяють конструктивній по-
будові ними життєвого шляху, передбачають наявність відчуття щастя і є 
[5] В.Г. Панок, Життєвий шлях особистості як категорія прикладної психології, „На-
уковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. 
Серія: Психологічні науки” 2014, № 2.12 (103), с. 146. 
[6] О. Злобіна, Особистість в соціальній кризі: тренди емоційних трансформацій, 

„Психологія особистості” 2015, № 1 (6), с. 150-161. 
[7] Я.К. Ягнюк, Гендерні особливості уявлень про щастя у структурі життєвого шляху 
студентської молоді, „Психіатрія, неврологія та медична психологія” 2014, том 1, № 2 
(2), с. 82-87. 
[8] О.И. Мотков, Методика «Личностная биография», http://www.psychology-online.
net/articles/doc-394.html, [14.05.2016]. 
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пов’язані з особистими досягненнями та узгодженістю системи ціннісних 
орієнтацій9. 

У нашому дослідженні увага акцентована на тих психологічних ас-
пектах, які пов’язані з усвідомленими та неусвідомленими корелятами 
конструктивності життєвого шляху громадян України на прикладі гали-
чан. Усвідомлені детермінанти проаналізовані на прикладі самоставлен-
ня людини, неусвідомлені – на прикладі механізмів психічного захисту. 
Завданнями роботи було виявити, який з індикаторів конструктивності 
життєвого шляху особистості і в якому віковому періоді є максимально 
(мінімально) виражений; яку роль у побудові конструктивного життєво-
го шляху має усвідомлення людини самої себе, а яку – неусвідомлені ме-
ханізми психічного захисту особистості.

Процедура дослідження
У дослідженні взяли участь 193 особи віком від 16 до 75 років. Для 

досягнення мети дослідження вони були поділені на п’ять вікових груп: 
період дорослішання – 40 осіб (16-20 років), перша половина ранньої до-
рослості – 40 осіб (21-30 років), друга половина ранньої дорослості – 40 
осіб (31-40 років), середня дорослість – 35 осіб (41-60 років), пізня дорос-
лість – 38 осіб (61-75 років).

Індикаторами конструктивності життєвого шляху особистості були: 
життєве самовизначення особистості, життєва самореалізація, транс-
формація особистості і її гармонійність. Ці показники вимірювались 
за допомогою методики О. Моткова «Особистісна біографія». Свідомі 
аспекти вивчались на прикладі самоставлення людини. Для цього ви-
користана методика В. Століна і С. Пантелєєва, яка діагностує такі мо-
дальності самоставлення, як закритість, самовпевненість, самокерування, 
дзеркальне Я, самоцінність, самоприйняття, внутрішня конфліктність, 
самоприв’язаність, самозвинувачення, самоповага, аутосимпатія та са-
моприниження. Несвідомі аспекти конструктивності життєвого шляху 
досліджувались на прикладі механізмів психічного захисту особистості 
(заперечення, витіснення, регресія, компенсація, проекція, заміщення, 
інтелектуалізація, реактивне утворення). Для їх діагностування застосо-
ваний тест-опитувальник «Індекс життєвого стилю» (Р. Плутчик, Х. Кел-
лерман).

Отримані результати опрацьовувались такими математико-статис-
тичними методами: порівняльний аналіз (тест Шеффе), кореляційний 
аналіз (r-Пірсона), факторний аналіз (Варімакс обертання з виділенням 
головних компонент). 

[9] О.С. Кочарян, Я.К. Ягнюк, О.О. Кочарян, Особливості життєвого шляху в юнаць-
кому віці, „Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: 
Психологія” 2012, № 1009, вип. 49, с. 77-79. 
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Вікові зміни конструктивності життєвого шляху особистості 
Індикатор загальної конструктивності життєвого шляху особистості 

(далі – ЗКО) найвищого рівня (71,75%) досягає у 31-40 років, найнижчого 
(60%) – у 61-75 років (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка загальної конструктивності
 життєвого шляху особистості (ЗКО) у різні вікові періоди

 

Джерело: розроблено автором.

Щодо окремих індикаторів конструктивності особистості, то найвищо-
го рівня з-поміж інших (76,25%) трансформація особистості має у другій 
половині ранньої дорослості, а найнижчого (58,50%) – життєва самореалі-
зація у пізній дорослості (табл. 1). Зазначимо також, що найбільшу роль у 
прагненні громадян України  (галичан) до конструктивності незалежно від 
віку відіграє схильність до трансформації особистості (індикатор колива-
ється в межах від 65% до 76,25%), а найменшу – переживання гармонійнос-
ті особистості (індикатор коливається в межах від 58,75% до 69%).

Таблиця 1.
Індикатори конструктивності особистості (у %) 

у різні вікові періоди
Індикатори

Вік

Життєве 
самовизначення

Життєва 
самореалізація

Трансформація 
особистості

Гармонійність 
особистості

16-20 років 68,00 67,75 71,50 65,75
21-30 років 72,75 68,25 72,75 66,25
31-40 років 74,75 70,75 76,25 69,00
41-60 років 72,25 68,00 73,25 65,25
61-75 років 60,75 58,50 65,00 58,75

Джерело: розроблено автором.
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 З’ясуємо особливості самоставлення у різні вікові періоди. Яскраво 
вираженої динаміки упродовж періоду дорослішання, ранньої, середньої 
і пізньої дорослості не виявлено, про що свідчить тест Шеффе. Однак 
звертає на себе увагу друга половина ранньої дорослості. У 31-40 років, 
порівняно з віком 61-75 років, людина значно позитивніше ставиться до 
себе, приймаючи себе без додаткових умов (р=0,000), відчуває вищу цін-
ність власної особистості (р=0,008), подібного ставлення очікуючи від 
оточуючих (р=0,019). Вона має меншу внутрішню конфліктність (р=0,002), 
значно рідше звинувачує себе у невдачах на своєму життєвому шляху 
(р=0,018) і менше схильна давати собі негативну самооцінку (р=0,001). 
На відміну від періоду дорослішання, у другій половині ранньої дорос-
лості людина має позитивніше емоційне ставлення до себе (р=0,001)  і 
значно більше схвалює свої плани і бажання, приймаючи себе безумовно 
(р=0,000). Отож, 31-40 років – це вік, коли в людини найбільш виражене 
позитивне і найменш виражене негативне самоставлення у порівнянні з 
попереднім та наступним періодами. Вважаємо, що це дає людині вну-
трішні (усвідомлені) ресурси для побудови конструктивного життєвого 
шляху особистості, про що свідчать вище представлені результати (рис. 
1; табл. 1).

Ймовірно, таким ресурсом може бути також значно нижчий рівень 
загального напруження механізмів психічного захисту у 31-60 років, ніж 
у 61-75 років (р=0,011; р=0,026) (рис. 2). Насамперед, йдеться про те, що 
літні люди більше схильні приписувати оточуючим свої неприйнятні по-
чуття і думки або трансформувати їх у свою протилежність. Очевидно, це 
знижує внутрішню (неусвідомлену) ресурсність конструктивності жит-
тєвого шляху старших людей.

Рис. 2. Динаміка загального напруження механізмів 
психічного захисту  (МПЗ) у різні вікові періоди

  

Джерело: розроблено автором
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Роль позитивного (негативного) ставлення людини 
до себе  та механізмів психічного захисту 

у конструюванні життєвого шляху у різні періоди життя

а) Конструювання життєвого шляху у період дорослішання
У період дорослішання (16-20 років) ЗКО тісніше, ніж в іншому віці, 

пов’язана зі свідомим ставленням до себе. Про це, насамперед, свідчать 
результати факторного аналізу. Перший фактор (25,34% від загальної 
дисперсії даних) поєднав усі індикатори ЗКО і окремі модальності само-
ставлення людини з високими факторними навантаженнями. Молоді 
особи, які демонструють високу загальну конструктивність особистості 
(0,943), зокрема гармонійність особистості і життя в цілому (0,766), праг-
нення до самовизначення (0,881), самореалізації (0,916) та трансформації 
особистості (0,881), переважно є впевнені у собі, самостійні та енергійні 
(0,698), відчувають інтегруючу силу свого Я (0,619) і цінність своєї особи 
для себе та інших (0,637), позитивно оцінюють себе з точки зору соціаль-
но-нормативних критеріїв соціального схвалення (0,641). 

Ці результати підтверджуються даними кореляційного аналізу (табл. 
2). ЗКО у 16-20 років більш виражена в самовпевнених молодих людей, які 
здатні до самокерування, з позитивним самоставленням і таким же очіку-
ванням з боку оточуючих і які не схильні до внутрішнього конфлікту, само-
звинувачень і самоприниження. Зазначимо, що не виявлено зв’язку ЗКО з 
безумовним прийняттям себе молодими людьми, бажанням чи небажан-
ням змінювати себе, а також з мірою закритості чи відкритості особистості.

Таблиця 2.
Статистично достовірний взаємозв’язок (при р<0,05) 
між загальною конструктивністю життєвого шляху 

особистості (ЗКО) та самоставленням
Модальності 

самоставлення
16-20 
років

(N=40)

21-30 
років

(N=40)

31-40 
років

(N=40)

41-60 
років

(N=35)

61-75 
років

(N=38)

Закритість - - - - -
Самовпевненість 0,648 0,499 0,523 0,505 -
Самокерування 0,622 0,497 0,472 - 0,344
Дзеркальне Я 0,401 0,501 - 0,336 -

Самоцінність 0,661 0,353 0,375 0,556 -
Самоприйняття - - - - -
Самоприв’язаність - 0,469 0,416 - -
Внутрішній конфлікт -0,554 -0,485 -0,377 -0,382 -
Самозвинувачення -0,381 -0,504 - - -
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Самоповага 0,714 0,623 0,476 0,448 0,415
Аутосимпатія 0,447 0,447 0,413 0,448 -
Самоприниження -0,497 -0,536 - -0,340 -

Джерело: розроблено автором.
Механізми психічного захисту з модальностями самоставлення 

об’єднались у другому (14,38% від загальної дисперсії даних) і третьому 
(8,78% від загальної дисперсії даних) факторах. У випадку, якщо молода 
людина переживає внутрішній конфлікт (0,710), самоприниження (0,710) 
і самозвинувачення (0,606), вона має значне напруження механізмів пси-
хічного захисту особистості (0,869), приписуючи психотравмуючі пере-
живання і думки іншим людям (0,699) і регресуючи на більш ранні стадії 
свого розвитку (0,556). Позитивна оцінка свого Я за соціально-норматив-
ними критеріями (0,632), уявлення людини про те, що оточуючі її при-
ймають і схвалюють (0,709) і неоприлюднення значимої інформації про 
себе (0,763) у період дорослішання підтримується механізмом заперечен-
ня (0,611). Цей механізм захисту, у свою чергу, має прямий зв’язок з ЗКО 
(r=0,329). ЗКО також підтримується вираженим механізмом компенсації 
(r=0,362) і відсутністю витіснення (r=-0,379) (табл. 3). 

Отож, більш конструктивним життєвий шлях особистості у період до-
рослішання буде в тих молодих людей, які мають позитивне самоставлен-
ня і уникають негативного. Досягається це, не витісняючи психотравмую-
чу ситуацію, а заперечуючи фруструючі обставини життя, компенсуючи 
реальний або уявний недолік соціально прийнятними якостями.

Таблиця 3
Статистично достовірний взаємозв’язок (при р<0,05) 
між загальною конструктивністю життєвого шляху 

особистості (ЗКО) та механізмами психічного захисту 
Механізми 

психічного захисту
16-20 
років

(N=40)

21-30 
років

(N=40)

31-40 
років

(N=40)

41-60 
років

(N=35)

61-75 
років

(N=38)
Заперечення 0,329 0,483 0,558 - -
Витіснення -0,379 - - - -
Регресія - - - - -
Компенсація 0,362 - - - -
Проекція - -0,317 - -0,516 -
Заміщення - - - -0,504 -
Інтелектуалізація - - - - -
Реактивне утворення - - - - -
Загальне напруження МПЗ - - - -0,362 -

Джерело: розроблено автором
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б) Конструювання життєвого шляху у ранній дорослості
У першій половині ранньої дорослості (21-30 років) спостерігається 

тенденція до зростання конструктивності, проте суттєві відмінності, які 
були встановлені за допомогою тесту Шеффе (р=0,028), виявлені лише у 
порівнянні з пізньою дорослістю (61-75 років) (рис. 1). Є окремі зв’язки 
ЗКО з модальностями самоставлення, проте об’єднання в один фактор 
не відбувається. Індикатори ЗКО у факторному аналізі відокремлені від 
модальностей самоставлення, утворюючи перший фактор, який пояснює 
20,34% від загальної дисперсії даних. Факторні навантаження коливають-
ся в діапазоні від 0,820 до 0,945. 

Про взаємозв’язок між ЗКО та самоставленням можна судити лише 
на основі кореляційного аналізу (табл. 2). Зв’язки мало чим відрізняють-
ся від попередньої вікової групи, крім самоприв’язаності (r=0,469). На 
початку ранньої дорослості ЗКО підтримуватиме дещо ригідна позиція 
стосовно особистісних змін, що можна розцінювати як один із захисних 
механізмів особистості.

Різні модальності самоставлення об’єднались з механізмами психіч-
ного захисту, утворивши другий (16,76% від загальної дисперсії даних) та 
третій (19,41% від загальної дисперсії даних) фактори. Якщо у 21-30 років 
особа переживає внутрішній конфлікт (0,631), схильна до самозвинува-
чень (0,615) і самоприниження (0,671), в неї істотно зростатиме загальне 
напруження механізмів психічного захисту (0,896), а особливо вона вда-
ватиметься до регресії на більш ранні етапи свого розвитку (0,731), ком-
пенсації реальності уявною ситуацією (0,735) і навіть гіперкомпенсації 
внутрішніх імпульсів у свою протилежність (0,667). Позитивне емоційне 
самоставлення (0,889), прийняття себе з позицій соціально-нормативних 
критеріїв (0,66), безумовне прийняття себе, у тому числі своїх негативних 
рис (0,773), усвідомлення цінності свої особистості як для себе (0,679), так 
і оточуючих (0,652) підтримуються такими механізмами захисту, як за-
перечення фруструючої інформації (0,812), а заперечення, як випливає 
з кореляційного аналізу, тісно пов’язане з ЗКО (r=0,483). Крім того, ЗКО 
корелює з проекцією (r=-0,317) (табл. 3).

Отож, у першій половині ранньої дорослості вищої конструктивності 
життєвого шляху особистості досягатимуть ті особи, які, подібно до пері-
оду дорослішання, досягатимуть позитивного і уникатимуть негативного 
самоставлення. При цьому вони не стільки намагатимуться приписувати 
іншим власні негативні риси та якості, скільки заперечуватимуть наяв-
ність психотравмуючих ситуацій.

У другій половині ранньої дорослості (31-40 років) продовжується 
зростання конструктивності (рис. 1). Істотні відмінності виявлені у порів-
нянні з пізньою дорослістю (р=0,001). Як і на початку дорослості, немає 
інтеграції ЗКО в один фактор з показниками самоставлення. Індикатори 
ЗКО об’єднались у третьому факторі (19,71 % від загальної дисперсії да-
них, факторні навантаження від 0,811 до 0,953). Також зменшується кіль-
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кість взаємозв’язків з модальностями самоставлення (табл. 2). Свою роль 
у ЗКО втрачає думка оточуючих, самозвинувачення і самоприниження.

Тісний взаємозв’язок між механізмами психічного захисту та окреми-
ми модальностями самоставлення виявлений на основі факторного ана-
лізу (другий фактор – 18,43% від загальної дисперсії даних). Висока на-
пруженість захисних механізмів (0,725) спостерігатиметься у внутрішньо 
конфліктних осіб (0,801), які звинувачують себе у своїх невдачах і недо-
ліках (0,801) і мають негативне самоставлення, принижуючи себе (0,928). 
Ця напруженість виникає через проекцію своїх негативних переживань і 
помислів на оточуючих (0,704), регресію на більш ранні етапи розвитку 
(0,696) і компенсацію свого реального чи уявного недоліку, приписую-
чи собі якості іншої людини (0,568). Як і у попередні вікові періоди, ЗКО 
пов’язана з запереченням (r=0,558) (табл. 3).

Отож, у другій половині ранньої дорослості більшої конструктивності 
життєвого шляху досягатимуть ті особи, які, маючи позитивне самостав-
лення і уникаючи внутрішнього конфлікту, заперечуватимуть обставини, 
які викликають тривогу і неспокій. Водночас механізми регресії, компен-
сації та проекції можуть посилити внутрішню тривогу.

в) Конструювання життєвого шляху у середній та пізній дорослості
У середній дорослості (41-60 років) намічається тенденція до зниження 

загальної конструктивності особистості. ЗКО далі не об’єднується зі само-
ставленням в один фактор, а виокремлюється у четвертий фактор (18,97% 
від загальної дисперсії даних, факторні навантаження від 0,753 до 0,944). Про 
їхній взаємозв’язок свідчить кореляційний аналіз (табл. 2). Характер коре-
ляцій у порівнянні з попереднім десятиліттям змінюється. Так, більшої ваги 
набуває думка оточуючих (r=0,336) і відсутність самоприниження (r=-0,340), 
меншого – самокерування і самоприв’язаність, з якими зв’язків не виявлено.

Механізми психічного захисту об’єднались з модальностями само-
ставлення у першому (15,59% від загальної дисперсії даних) і другому 
(11,82% від загальної дисперсії даних) факторах. Особи, які поважають 
себе (0,787) і сприймають оточуючих як таких, що їх цінують (0,592), є 
самовпевнені (0,668) і керують собою (0,612). Вони не намагаються подо-
лати неприємні переживання і негативні думки шляхом трансформації 
внутрішніх імпульсів у їхню протилежність (-0,676). Ті особи середньо-
го віку, які на фоні загального позитивного ставлення до себе не праг-
нуть особистісних змін (0,655), у середньому віці мають вище загальне 
напруження захисних механізмів (0,621), здебільшого за рахунок запере-
чення (0,713), інтелектуалізації (0,748) і витіснення (0,631). ЗКО має зво-
ротній зв’язок з загальним напруженням механізмів психічного захисту 
(r=-0,362), зокрема з проекцією (r=-0,516) і заміщенням (r=-0,504): кон-
структивність особистості нижча в тих осіб середнього віку, які власні 
неприйнятні імпульси приписують іншим, та тим, які свою ворожість 
спрямовують на більш доступні об’єкти (табл. 3).
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Отож, вищий рівень конструктивності життєвого шляху особистості у 
середній дорослості забезпечується як підтриманням позитивного само-
ставлення, так і униканням негативного. Цьому не сприятиме викорис-
тання таких механізмів захисту, як проекція і заміщення.

У пізній дорослості (61-75 років) конструктивність особистості зни-
жується до середнього рівня і істотно зменшується за всіма індикатора-
ми, особливо за життєвою самореалізацією і гармонійністю особистості 
(табл. 1). Усі індикатори ЗКО утворюють перший фактор і мають високі 
факторні навантаження (від 0,791 до 0,964). Цей фактор пояснює 16,39% 
від загальної дисперсії даних, однак, як і у попередніх вікових періодах, 
крім періоду дорослішання, до цього фактора не увійшли показники са-
моставлення. Кореляційний аналіз вказує лише на роль самокерування 
(r=0,344) і самоповаги (r=0,415) у зростанні ЗКО (табл. 2).

Модальності самоставлення і показники механізмів захисту утвори-
ли два фактори: другий (15,98% від загальної дисперсії даних) і п’ятий 
(13,75% від загальної дисперсії даних). Подібно до періодів дорослішання 
і ранньої дорослості, високі показники внутрішнього конфлікту (0,795), 
самозвинувачень (0,734) та самоприниження (0,834) пов’язані з висо-
ким загальним напруженням захисних механізмів (0,669), яке виникає 
за рахунок реактивного утворення (0,646), інтелектуалізації (0,623), ком-
пенсації (0,583) та регресії (0,579). Висока самоповага (0,818), позитивні 
очікування з боку інших (0,645), переконання у тому, що людина сама 
розпоряджається своєю долею (0,797), характеризує тих осіб літнього 
віку, які схильні заперечувати фруструючі і тривожні ситуації (0,731).

Отож, у пізній дорослості високий рівень конструктивності життєво-
го шляху є результатом безумовного прийняття власного Я за соціально-
нормативними критеріями. Безпосередньої ролі механізмів психічного 
захисту при цьому не виявлено.

Висновки
Провідну роль у прагненні громадян України, зокрема галичан, по-

будувати конструктивний життєвий шлях відіграє їхня схильність до 
трансформації особистості. Її максимальна вираженість припадає на дру-
гу половину ранньої дорослості (31-40 років). Найменшу роль має пере-
живання гармонійності особистості, мінімальна вираженість якої припа-
дає на пізню дорослість (61-75 років). 

У період дорослішання, ранньої і середньої дорослості конструктив-
ність життєвого шляху особистості забезпечується як свідомим підтри-
манням позитивного самоставлення, так і униканням негативного; у 
пізній дорослості – підтриманням позитивного самоставлення, зокрема 
інтернальним локус-контролем і самоповагою. Особливо важливу роль 
самоставлення відіграє у період дорослішання. Згодом цей зв’язок стає 
дедалі слабшим, а особливо слабким він є у пізній дорослості. Незважа-
ючи на те, що у розглянутому віковому діапазоні не спостерігається по-
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зитивної чи негативної динаміки самоповаги, це є єдиною модальністю 
самоставлення, яка незмінно пов’язана з конструктивністю життєвого 
шляху упродовж дорослішання, дорослості та старості. 

У період дорослішання і ранньої дорослості конструктивність жит-
тєвого шляху досягається шляхом неусвідомленого заперечення психо-
травмуючих ситуацій, компенсуючи у час дорослішання реальний або 
уявний недолік соціально прийнятними якостями. При цьому у період 
дорослішання необхідно уникати витіснення фруструючої інформації, у 
першій половині ранньої дорослості – проекції, у середній дорослості –  
проекції і заміщення. Ролі механізмів психічного захисту у побудові кон-
структивного життєвого шляху у пізній дорослості виявити не вдалось.
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Оксана Дарморіз1 

ПРОБЛЕМА КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ 
ЯК СПОСІБ РОЗУМІННЯ МИНУЛОГО 

І СУЧАСНОСТІ В ГУМАНІТАРИСТИЦІ
ктуальні дослідження у сфері гуманітаристики тісно пов’язані 
із осмисленням людини та міжлюдських стосунків, як в сьо-
годенні, так і в історичній ретроспективі, яка, своєю чергою, 

дозволяє краще осягнути сучасність. Польська дослідниця Ева Доманська 
у статті «Куди прямує сучасна гуманітаристика?» підсумовує свої розмір-
ковування так: «ми потребуємо знання про життя в цілому, пристосоване 
до реалій сучасного світу, і сьогоднішня гуманітаристика власне й про-
бує здобувати таке знання, що відповідало би викликам сучасного світу»2. 
Сучасність як тривання історії тут і зараз може містити в своїх змістах 
різнорідні тлумачення. Ми ж обмежимося тим баченням сучасності, яке 
переживає кожна людина та соціальна група, з огляду на те, як вона себе 
мислить, відчуває та позиціонує в сьогоденні. Таке розуміння сучасності 
є неможливим без з’ясування природи та специфіки історичного розви-
тку суб’єкта, смислів, набутих ним в минулому. Та й в цьому випадку чин-
ників, що вплинули на формування сучасності та її розуміння може бути 
безліч. Зупинимося на тих, котрі пов’язані із колективними уявленнями 
та суспільною свідомістю.

Проблема колективної пам’яті у сучасному гуманітарному дискурсі 
постає досить гостро, адже без цього поняття є неможливим розуміння 
ані особливостей історичних процесів, ані існуючого стану суспільства. 
Колективна пам’ять тісно пов’язана із теперішністю суспільства, оскільки 
об’єднує в собі усі свідомі апеляції до минулого, які наявні у поточному 
житті спільноти. Поняття колективної памяті використовують у своїх 
дослідженнях Моріс Альбвакс, Поль Рікер, П’єр Нора, Барбара Шацька, 
Жак ле Гофф, Ян та Аляйда Асмани інші.

Картина світу будь-якої групи є тісно пов’язаною із концептами ко-
лективної пам’яті, яку в широкому значенні варто визначати, як сукуп-
ність уявлень її членів про минуле, про визначні постаті цього минулого, 
про події, які трапилися раніше, а також способи увічнення і переказу 
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Франка / dr Oksana Darmoriz, adiunkt, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, 
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: darmoriz@ukr.net
[2] Е. Доманська, Куди прямує сучасна гуманітаристика?, https://krytyka.com/ua/
articles/kudy-pryamuie-suchasna-humanitarystyka, [30.03.2012].

А



412

тих знань, які вважаються обов’язковим надбанням кожного члена цієї 
спільноти. «Колективна пам’ять – писав П. Нора, – це те, що залишається 
від минулому в пережитому досвіді груп, або те, що ці групи роблять з 
минулим. Є великі групи в масштабі культурних ареалів б націй, полі-
тичних або релігійних ідеологій; є менші за розміром сім’ї, більш інтимні, 
як покоління або меншинні, політичні, робітничі, жіночі рухи. Тому-то в 
пам’яті розвиваються разом із цими групами, для яких вони становлять 
водночас невідчужуване і контрольоване благо, знаряддя боротьби  і вла-
ди, афективну та символічну мету»3.

Концепт сучасності в уявленнях окремої людини та спільноти за-
вжди співвідноситься з їх уявленнями про минуле, за які відповідаль-
на пам’ять. При цьому мова ітиме про два різні типи пам’яті, хоч і 
тісно пов’язані між собою. В індивідуальному вимірі пам’ять слід роз-
глядати як сховище знань про те, що з людиною відбулося, в колектив-
ному – ці спогади будуть стосуватися спільнотного життя. Безпере-
чно ці спогади не можуть бути відокремленими одні від одних, проте в 
кожному конкретному випадку можна знайти безліч неспівпадінь між 
колективними та індивідуальними знаннями про минуле особистості 
та колективу. 

М. Альбвакс, розглядаючи питання взаємозв’язку колективної та ін-
дивідуальної пам’яті, характеризує цей зв’язок, як двосторонній та вза-
ємообумовлений. З одного боку, людська пам’ять складається з певних 
особистісних спогадів, власного життя, спогадів про інших людей та по-
дій, відносно того, який слід вони залишили у її житті. Разом з тим, у пев-
ні моменти життя людина складає свою особистісну історію, виходячи з 
того, до якої групи вона входить та які колективні спогади поділяє. Певні 
віхи з власного життя (чи життя близької групи людей – родини, друзів 
тощо), особа може конструювати спираючись більшою мірою на колек-
тивну пам’ять, аніж на власний досвід. Натомість, колективна пам’ять, 
хоч і включає в себе індикуальні пам’яті, не змінюється сама відносно 
того, які індивідуальні спогади вона захоплюватиме, а трансформуватиме 
їх у відповідності до особливостей власного розвитку. Учений зазначає: 
«Насправді існують передумови розрізняти дві пам’яті, одну з яких можна 
назвати внутрішньою, а іншу – зовнішньою, або ж першу особистою, а 
другу – соціальною. Кажучи ще точніше (з щойно наведеної точки зору): 
автобіографічна пам’ять та історична пам’ять. Перша використовує другу, 
оскільки, врешті решт, історія нашого життя є частиною історії. Але дру-
га, звичайно, ширша від першої. До того ж вона являє нам минуле лише 
в скороченій та схематичній формі, в той час як пам’ять про наше життя 
є більш безперевною та насиченю картиною»4. Зазначимо, що при цьому 

[3] П. Нора, Теперішнє, нація, пам’ять, Вид-во „Кліо”, Київ 2014, с. 188-189. 
[4] М. Хальбвакс, Коллективная и историческая пам’ять, http://magazines.russ.ru/
nz/2005/2/ha2.html, [01.04.2005]. 
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під історичною пам’яттю він розуміє колективні уявлення про минуле, 
які жодним чином не ототожнює з історією як такою, вважаючи її зовніш-
нім знанням відносно групи.

Якщо брати за основу альбваксове розуміння концептів колектив-
ної пам’яті як ідей, що перебувають у постійному творенні та залежать 
від суб’єктивного сприйняття світу, то стає зрозуміло чому колектив-
на пам’ять має здатність змінюватися, трансформуватися і не завжди 
відповідає подієвості, зафіксованій в історії. Історичні події та факти 
передаються історичною пам’яттю у формі писемних текстів і певною 
мірою співвідносяться з пам’яттю колективною. Водночас остання біль-
шою мірою пов’язана із усною історією, яка самостійно не може пре-
тендувати на об’єктивність та незаперечну достовірність через визна-
чальний вплив суб’єктивного фактору, а лише є допоміжним методом 
дослідження минулого історичною наукою. Більше того, певні загальні 
уявлення соціальної групи про її минуле можуть співпадати або не спів-
падати з історичними фактами, і навіть суперечити їм. Адже, як відзна-
чав Ж. Дельоз, сам процес пов’язання подій на суб’єктивному рівні (чи 
мова йде про окрему людину, чи про групу) є доволі складним і не підля-
гає принципу казуальності, оскільки мова йде про відношення афектів 
між собою. «Тут швидше поєднання непричинних відповідностей, які 
утворюють систему відгомонів, повторень і резонансів, систему знаків 

– коротше кажучи, експресивно-виразна квазі-причинність, а не приму-
сова казуальність»5.

Пам’ять як вмістилище спогадів зберігає більшу частину знань про 
те, що відбувалося в минулому, ієрархізуючи їх та виокремлюючи те, що 
на даний момент вважається важливішим. Тому феномен пам’яті при-
йнято досліджувати через мнемотехніки, які забезпечують наповнення 
цього сховища та зберігають наявні знання. П. Рікер6 описує процеси 
згадування і забування як головні умови існування пам’яті. Згадуван-
ня зумовлює повернення до минулого, адже пам’ять – це хранителька 
часу, вона зберігає наші спогади про попередні часи, про усе, що тоді 
відбулося, про усіх людей та їх взаємостосунки. Для пригадування чи 
«витягнення з меморіальних сховищ» певної інформації необхідним є 
її словесне оформлення, оскільки саме оповідь дозволяє структурува-
ти спогади і відновити/згадати їх. Забування як стирання слідів також 
сприяє пригадуванню: переживаючи його як загрозу для пам’яті, на-
магаємось відвернути забуття за допомогою свого роду надлишкового 
запам’ятовування. Функцію актуалізації засадничих подій, зафіксова-
них в пам’яті, вчений віддає спомину (поминанню) цих подій засобом 
священних або й просто урочистих церемоній. Варто до цих мнемотех-

[5] Ж. Дельоз, Логика смысла, Академический проект, Москва 2010, с. 226. 
[6] П. Рикер, Память, история, забвение, Издательство гуманитарной литературы, Мо-
сква 2004, с. 21-168; 573-625. 
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нік віднести й сам процес запам’ятовування. Є. Ревзіна7 характеризує 
його через семіотичні коди – зоровий, слуховий, тактильний, моторний, 
запаховий, які можуть сприяти пригадуванню певних знань, часто на-
віть забутих чи відкинених «на задвірки пам’яті».

Розглядаючи колективну пам’ять як невід’ємний атрибут осягнення 
сучасності, варто наголосити на тому, що її специфіку складатимуть не 
лише історичні події та їх тлумачення в історичній науці, наші «живі» 
спогади, котрі є результатом нашого життєвого досвіду або передалися 
нам у спадок від минулих поколінь, але й великою мірою культурний спа-
док спільноти, до якої себе зараховуємо. Ці аспекти досліджували у своїх 
роботах Ян та Аманда Ассмани. Зокрема, Ян Ассман8 пропонує говори-
ти про два аспекти колективної пам’яті – комунікативну, яка ґрунтується 
на повсякденній комунікації, і культурну, яка пов’язана із символічними 
культурними об’єктиваціями. Комунікативна пам’ять пов’язана із сього-
денням, хоч і опирається на історичний досвід у межах індивідуальних 
біографій; вона розповсюджується через живі спогади, безпосередній до-
свід, усні розповіді безпосередніх носіїв цього досвіду або наступне поко-
ління. Через це такі спогади охоплюють часовий період не більше 80-100 
років (3-4 покоління), а далі можуть стиратися або спотворюватися. На-
томість культурна пам’ять охоплює властивий для кожного суспільства і 
кожної епохи набір текстів, зображень і ритуалів, які постійно викорис-
товуються і через які група набуває і підтримує культурну ідентичність.

Аляйда Ассман9 розвиває ідеї чоловіка і обґрунтовує механізми фор-
мування культурної пам’яті, яку подружжя розглядає як визначальну 
для існування групи, через функціональну (як сховище знань) та на-
копичувальну пам’ять (як процес/реконструкція/пригадування). При 
цьому накопичувальна пам’ять є вмістилищем позачасових різнорідних 
роз’єднаних елементів, формами якої є недоторканність текстів, автоном-
ний статус документів, представлених через літературу, мистецтво, музеї, 
науку, а носіями інформації – індивіди всередині культурної спільноти. 
Вона є заднім тлом для функціональної пам’яті, яка прив’язує Вчора до 
Сьогодні, застосовує перспективне використання спогадів, поміщених у 
сховищі накопичувальної пам’яті, через свята, суспільні ритуали колек-
тивного вшанування та залучення до них колективних суб’єктів дії.

Певною проблемою є й те, що саме? людина (чи соціальна група) 
пам’ятають, часто спогади різних людей про одну і ту ж саму подію різ-
няться між собою. Які спогади будуть зберігатися в пам’яті довше, а які 
витіснятися залежить від багатьох умов, серед яких визначальна роль на-
[7] О.Г. Ревзина, Память и язык, „Критика и семиотика” 2006, вып. 10, с. 10-24.
[8] Я. Ассман, Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая иден-
тичность в высоких культурах древности, Новое литературное обозрение, Москва 
2004, с. 58-59. 
[9] А. Ассман, Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті, Ніка-
Центр, Київ 2012. 
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лежить соціальній міфології. Соціальний міф відображає уявлення лю-
дини про соціальну дійсність, які частково не відповідають реальності, 
проте сприймаються масами, як реальні. Можна погодитись з Р. Бартом, 
який називає соціальний міф ілюзорною свідомістю, адже його зміст 
пов’язаний із очікуваннями, а не із наявним станом суспільства. Міф, на 
його думку, «нічого не приховує і нічого не демонструє – він деформує; 
його тактика – не правда і не брехня, а відхилення». Будучи семіологіч-
ною системою, котра складається виключно з ціннісних уявлень, постає в 
свідомості споживача міфів як система фактів, якою міф не є10. Проте на-
віть певні хибні уявлення в міфі постають для міфологічної свідомості ре-
альністю, котра не потребує доведення чи логічного обґрунтування, тому 
він станом на сьогодні є одним із найефективніших засобів маніпуляції 
свідомістю та поведінкою мас.

Формування міфологічних уявлень тісно пов’язано з колективною 
пам’яттю, бо міфологічна свідомість послуговується так званим міфо-
логічним часом, який вона наповнює змістом та подіями, важливим для 
міфологічної історії. Міфологічні час та історія в сучасній соціальний мі-
фотворчості мають свою специфіку та дещо відрізняються від тих, якими 
вони були скажімо в первісну епоху, попри те, що принципи їх формуван-
ня та існування залишилися незмінними. В сьогоденні соціальний міф та-
кож зациклює час, проте він стосується не космогонії, – періоду творення 
світу, людини та всього, що її оточує, а підпорядковує собі соціальне бут-
тя і завжди відсилає людину до так званої священної історії групи/нації/
держави, їх “золотого віку”. Цей період стосується спільного минулого і 
відтворюється колективною пам’яттю. 

Б.Шацька обґрунтовує міфологізацію минулого в колективній пам’яті. 
Вона розглядає міф як різновид знань про минуле, відмінний від історії, 
хоча й використовує історичне знання. «Міф стосується одиничної події. 
Він опертий на вірі, його істинність не підлягає верифікації. Міф творить 
супільну сув’язь. Він радше інформує про те, якими є сучасні тривоги і 
стан духу, ніж про те, яким було минуле»11. Засадничою спільною рисою 
між міфом і колективною пам’яттю дослідниця вважає ставлення до часу, 
зазначаючи, що час колективної пам’яті – це не лінеарний час історії, а мі-
фічне безчасся (міфологічний час). Також вона відзначає здатність колек-
тивної пам’яті творити сакральні взірці та позачасові типи – історичні ге-
рої в народній пам’яті позбавляється своєї індивідуальності, стає взірцем, 
персоніфікацією певної цінності. Теж саме стосується і подій минулого, 
які в колективній пам’яті також стають зразками для вчинків та поведін-
ки, важливими для існування групи, символами вагомих для неї вартос-
тей. При цьому для вибудовування з них ієрархії (для їх взаємного на-
ближення чи віддалення) визначальними є відносини між цінностями, а 

[10] Р. Барт, Мифологии, Академический Проект, Москва 2008, с. 289-291. 
[11] Б. Шацька, Минуле – пам’ять – міт, Книги-ХХІ, Чернівці 2011, с. 97-98. 
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не розташування цих подій і постатей на шкалі часу. Важливим аспектом 
для розуміння спільної природи між міфом та колективною пам’яттю є й 
емоційна природа обох феноменів. Різницю між ними вчена вбачає лише 
в одному моменті: міф вона розглядає у тісному взаємозв’язку зі сферою 
sacrum, натомість колективну пам’ять визначає лише як «пам’ять про ми-
нуле, усвідомлюване як одна велика проминула давнина, котра, щоправда, 
має певні сакралізуючі властивості, але не відокремлена прірвою від су-
часності, навпаки, якось із нею пов’язана»12. Проте, як бачимо,сфера са-
крального більшою чи меншою мірою дотична до обох феноменів, про це, 
зокрема, говорить і сама Шацька. Водночас вона дещо абсолютизує міф 
як такий, оскільки, попри його прив’язаність до міфологічного цикліч-
ного часу, для міфологічної свідомості міф не може бути справою «давно 
минувших днів», нехай і сакральною, він живий тут і зараз. З іншого боку 
й колективна пам’ять, особливо культурна, також значною мірою сакра-
лізована.

Про сакралізацію колективної пам’яті свідчить велика кількість риту-
алів та пам’ятних речей й місць як об’єктивованих спогадів, необхідних 
для пам’ятання чи відвернення забуття. Власне можемо говорити про те, 
що значна ритуалізація й виявляє її міфологічний характер, а також це 
найуспішніший спосіб поєднання минулого з сучасним. П. Коннертон у 
праці «Як суспільства пам’ятають» говорить про те, що у світових релігі-
ях, так само, як і в ритуалах багатьох примітивних народів і в деяких су-
часних політичних ритуалах, ми простежуємо цілу низку різноманітних 
церемоній, які характеризуються певними спільними рисами. «Йдеться 
про те, що в цих церемоніях не лише передбачається існування зв’язку з 
минулим завдяки високому ступеню їхньої формалізації та чіткому до-
триманню процедури, місця й часу; скоріше ми говоритимемо про те, що 
всі вони мають одну визначну рису — неприховано декларують свою на-
ступність і те, що вони увіковічують пам’ять про зв’язок з минулим. У 
такому разі, чи не маємо ми з цього виснувати, що такі меморіальні цере-
монії грають визначну роль у формуванні спільної пам’яті?»13.

За модерної доби національні еліти почали винаходити й започат-
ковувати ритуали, через які можна було б заявити про зв’язок із відпо-
відним відрізком історичного минулого, а задля цього почали організо-
вувати церемонії, проводити паради і масові зібрання та споруджувати 
нові будівлі, де б розмістилися нові ритуальні простори. Він виокрем-
лює 2 типи ритуалів, пов’язуючи їх з тим, що людство зберігає минуле 
(чи його версії) у формі слів та образів: інкорпорування/втілення (обу-
мовлені конкретною культурою жести і пози тіла, а також їхні послі-
довності) та записування (за допомогою письма, аудіо та відео носіїв, а 
навіть засобом Інтернету).

[12] Ibidem, с. 100. 
[13] П. Коннертон, Як суспільства пам’ятають, Ніка-Центр, Київ 2013, с. 80. 
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Також прикладом ритуалізації колективної пам’яті можуть слугувати 
так звані «місця пам’яті» (П.Нора) – місця (в усіх значеннях слова), в яких 
укорінилася пам’ять спільноти. «Місце пам’яті може мати множинні сим-
волічні форми, це втілення на багатьох рівнях: вольовому, спонтанному, 
афективному, традиційному тощо. Ці символічні форми – множинні, але 
всі немов згустки історичних елементів»14. Сюди автор пропонує відне-
сти кожну значущу одиницю матеріального та нематеріального характе-
ру, яка внаслідок людської волі або роботи часу стала символічним еле-
ментом спадщини спільноти. А. Асман, роздумуючи над місцями пам’яті 
прив’язує їх до конкретних місць, де вже діяла людина, в протиставленні 
до абстрактного простору як сфери людського планування. «Місце, на від-
міну від простору пов’язано з людськими долями, переживаннями, спо-
гадами, котрі почасти проектуються на нього через пам’ятники. Поняття 
простору містить в собі потенціал планування, скерований на майбутнє, 
поняття місця несе в собі знання, що відноситься до минулого»15. Також 
вона важливого значення надає травматичним місцям й пов’язаним із 
ними травматичним роковинам, наголошуючи на необхідності виокрем-
лення в контексті колективної пам’яті та меморіалізації спогадів міфоло-
гічною свідомістю пам’яті переможців і переможених, жертви та злочин-
ця (і в їхньому контексті свідка).

Отож, обидва феномени – і колективна пам’ять, і соціальна міфологія 
мають спільні риси, а тому можна говорити про їх тісний взаємозв’язок. 
Колективна пам’ять є необхідним елементом соціальної міфології, дозво-
ляє їй не лише впроваджувати певні міфи в колективну свідомість, але й 
видозмінювати в певних моментах спогади про спільне минуле, тим са-
мим формуючи нову міфологічну реальність та майбутнє, обґрунтовую-
чи необхідні ідеологічні постулати.

Сучасний міф більшою мірою є витвором ідеології для маніпуляції 
масами, ніж конструктом колективної свідомості для пояснення соціаль-
них процесів (як в первісному суспільстві). Колективна пам’ять, як одна 
з умов існування соціального міфу, трансформується відповідно до його 
структури та трансльованих ним уявлень,оскільки забезпечує його існу-
вання та розповсюдження в спільноті. Тому колективні спогади можуть 
видозмінюватися, – одним подіям починають надавати більшої ваги, ніж 
раніше, інші “забуваються” або роль їхня применшується, також можуть 

“пригадуватися” нові події, які співзвучні з вимогами часу теперішнього, 
можливою є й “нова” інтерпретація відомих фактів. Для прикладу може-
мо навести події з української історії, як то битва під Полтавою, Крути, 2 
світова війна, роль УПА тощо. Так й історичні персони під впливом соці-
альної міфології набувають в колективній пам’яті образів культурних ге-

[14] П. Нора, Теперішнє, нація, пам’ять, Вид-во „Кліо”, Київ 2014, с. 244. 
[15] А. Ассман, Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая, Мо-
сква 2014, с. 136-137. 
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роїв. Такими героями в різні часи виступатимуть князі, козацькі отамани, 
гетьмани, моральні авторитети (як то Т.Шевченко чи І.Франко, П.Могила 
чи А.Шептицький). При цьому їх місце та роль в історії відрізнятиметься, 
залежно від часу та ідеологічної кон’юктури, яка буде для цього часу ви-
значальною. 

Сучасна історія творить нових героїв, котрі займають поступово своє 
місце в колективній пам’яті та стають міфологічними героями, набуваю-
чи особливих надлюдських рис. Зокрема в українському контексті мова 
може іти про людей, котрі загинули на київському Майдані в час Револю-
ції Гідності, – Небесну сотню, захисників ДАПу, яких уже ми називаємо 
«кіборгами», інших воїнів АТО. Гіперболізуючи їх позитивні якості, на-
діляючи їх особливою силою, звитягою, мужністю, сміливістю тощо, на-
томість уникаючи згадок про приземлені звички, недосконалість, хиби, 
творимо нову соціальну міфологію. Варто при цьому розуміти, що навіть 
забезпечуючи консолідацію нації та виконуючи в цілому позитивну роль 
для формування української державності, така міфологізація. як і міфо-
логізація подій новітньої історії України несе в собі загрозу для маніпу-
ляції колективною свідомістю та поведінкою, проте необхідна для збере-
ження у колективній пам’яті нації.
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Надія Гапон1 

СПІВЗАЛУЧЕНІСТЬ АНТРОПОЛОГІЧНОГО 
ТА ТЕОЛОГІЧНОГО ВИМІРІВ 

У ПСИХОТЕРАПІЇ ПОСТСУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
останні роки існує тенденція досліджень антропологічного 

виміру антропного принципу та його розгляд у соціокультур-
ному контексті. Антропний принцип виводить дослідників 

у сферу світоглядних проблем, примушуючи задуматися над питанням 
місця людини у світі та її ставлення до цього світу. Дійсно, наука змогла 
показати в результаті яких природних процесів виникла людина, але вона 
не змогла сказати навіщо вона виникла, яка мета її існування. А саме ці за-
питання є головними для людської самосвідомості. Антропний принцип 
можна інтерпретувати у релігійному дусі: виникнення Всесвіту задумане 
було так, щоб у ньому обов’язково з’явилося життя, ба більше – жива ро-
зумна істота. Людина, яка була створена для того, щоб панувати у цьому 
світі, давати назви речам, явищам, іншим істотам, пізнавати їх. Антроп-
ні властивості світу є підтвердженням віри у Творця, наявність розумної 
Сили, що керує цим світом, і творить усе з нічого. 

Антропологічний та релігійний вимір антропного принципу у постмо-
дерності має свій вимір вияву. Особливістю світосприйняття людини 
постсучасності (останньої чверті ХХ ст. до сьогочасся), на мою думку, є 
домінування антропологічного виміру антропного принципу над релігій-
ним. Коли релігійний вимір пов’язаний із очевидною метою існування, 
то у руслі антропологічного виміру мета множинна, багатозначна, тому 
акцент робиться не на меті життя, а на стилі життя. Це доволі перекон-
ливо зобразив у своїй праці «Від паломника до туриста» Зигмунд Бау-
ман2. У нього суб’єктність доби модерну була позначена образом життя 
«паломника», фігурою суб’єктивності, яка була успадкована від христи-
янства. Паломництво як modus vivendi передбачав, що світ за порогом 
дому хоч є потворним, але його можна наповнити змістом, перетворити 
на дорогу, що допровадить до віднайдення суб’єктом втраченого сенсу. 
Постмодерний час, згідно з Бауманом, презентує низку змінених типів 
ідентичності «паломника» ( це «сновига», «блудяга», «турист», «гравець»). 
«Сновига» як проект стилю життя був привнесений постмодерновим 

[1] Надія Гапон, доктор філософських наук, професор кафедри психології Львівського 
національного університету імені Івана Франка / dr hab. Nadiya Gapon, prof. Katedry 
Psychologii, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, e-mail: haponnp@gmail.com 
[2] Z. Ваuman, From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity, [in:] Questions of 
Cultural Identity, London 2000, рp. 18-35. 

В
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перерожденням «героїчного виробника» в «безтурботного споживача». 
Наступ суспільства «споживачів», де метафора «прогулянки» (ба навіть 
«прогулянки магазинами») посилювалася ілюзією самостійного вибору та 
стилізації власного життя. Інший стиль життя «блудяга» – переживання, 
яке штовхає до пошуку «свого» місця в суспільстві. Натомість життєвий 
стиль «туриста» (переживання, яке вабить до руху суспільними манівця-
ми) підживлюється ментальною налаштованістю суб’єкта на «світ, який 
ти можеш швидко створити сам». Тут «дім» постає не місцем облаштуван-
ня, морального, турботи, а місцем «пакування»/«розпаковування» у про-
цесі переживання суб’єктом «естетизованого світу». Тип постмодерної 
ідентичності, яким є бауманівський «гравець» вказує на іншу ментальну 
налаштованість суб’єкта – у світі немає випадковості, необхідності, де-
термінації, незворотності. Життєвий світ «гравця» – це індивідуальний 
світ інтуїції, уникання неуспіху, ризику. 

Ще не одне підтвердження того, що постсучасна зв’язка людина-світ 
перебуває у антропологічному вимірі з притаманною ознакою самореа-
лізації без сенсоутворення надають нам філософ та культуролог Мішель 
Фуко, соціолог Ентоні Ґіденс, психотерапевт Сільвіо Фанті. Ця самореалі-
зація здійснюється через трансформації й занепад стабільних інститутів 
взаємин: родини, шлюбу й культивування людиною ситуацій вибору та 
спроб. Доречно виокремити щонайменше два аттитюди людини постсу-
часності: диверситивність (розмаїття) стилів життя людини та екстре-
мальність. Коли диверситивність в 90-і рр. ХХ ст. надихала теоретиків, 
практиків й асоціювалася із поняттям мультикультуралізму, то останні 
роки диверситивність груп, витворена міграційним хаосом у просторі 
західних країн є проблемою «викорінення» людини із культурного кон-
тексту країни, є загрозою мирного співіснування у межах конкретних 
соціокультур3. Відтак окреслюється нова предметна тема соціально-філо-
софського дослідження: як обмежити, чи нівелювати конфліктний потен-
ціал диверситивності. 

Іншим аттитюдом постсучасності є екстремальність. Місце екстре-
мальності в соціокультурній реальності визначається через низку ха-
рактеристик: ризиковість, радикальність, екстремізм, неформальність, 
маргінальність, девіантність, деструктивність. Два характерних аттитюди 
постсучасності – диверситивність та екстремальність – примушуть лю-
дину накопичувати негативний досвід, розташуватися у примежовому 
просторі буття, балансувати між буттям та небуттям. 

Зазначені аттитюди постсучасності відображали новий негативний 
досвід людини, який необхідно було долати. Відтак психотерапія як екс-
пертна система постсучасності мусіла розвиватися й змінюватися. На-
самперед була здійснена переоцінка фрейдівської модерної системи 

[3] A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. «Ja» i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
Warszawa 2001, s. 47. 
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психотерапії. У психоаналітичній системі знання існував певний досвід 
розв’язання проблем людини, опертий на есенціалізм та типові схеми. На-
томість філософські корені гештальттеорії, гуманістичної та феномено-
логічної теорій дозволили помістити «фігуру» (людину), її суб’єктивний 
світ через новий методологічний «фон» сприйняття – у світ поліфонічної 
культури психотерапії. Цей новий «фон» характеризувався поєднанням 
теологічної та антропологічної парадигм допомоги людині. 

Поєднання двох підходів у руслі практичної філософії та психотерапії 
є надзвичайно актуальним та має свою історію. Можливо, одним із пер-
ших це поєднання здійснив К.-Ґ. Юнґ, коли вказав на подібність функцій 
психотерапевта та священника. Психотерапія частково замістила собою 
релігію у стосунку до людини, котра не вірить у Бога. Хоча здійснюва-
лися спроби запозичення психотерапією теологічних методів у роботі – 
здебільшого східних (Юнґ, Ассаджолі, Шульц та ін.). Проте психотерапія, 
збагачена теологічними методами, чи повністю побудована на них (на-
приклад, «трансцендентальна медитація»), зберігала свою наукову специ-
фіку. А теологія залишалася теологією й розглядала проблеми світу, лю-
дини тощо у зв’язку із Богом.

Розгляд конфігурацій досвіду постсучасної людини у психотерапії зій-
снюється як підсумок мультисистемного патерну (гештальту) психіки. Це 
передбачає теоретичне збагачення категоріального аналізу особистісного 
досвіду. Динаміка досвіду прослідковується за різними критеріями та на 
різних рівнях його особистісної інтеграції. Зокрема, досвід аналізується 
за порівневим критерієм (несвідомий інстинкт спроб, перинатальний, 
психодинамічний, трансперсональний), за якісним критерієм його генези 
(психотичний, психосоматичний тощо), за критерієм детермінованості, 
чи причинної обумовленості (спадковий та індивідуально набутий, со-
ціотипний), за критерієм усвідомлювання (несвідомий досвід сімейного 
сценарію), за критерієм початку (ініціацією творення), тобто як феномен 
психотерапевтичного моделювання. Низхідні та висхідні шляхи особис-
тісного досвіду охоплюють зміни конфігурацій його патерну та визна-
чають особливості як досвіду невротичного, чи психотичного стану (С. 
Фанті, Р. Лейнг, Ф. Перлз), а також досвіду самоактуалізації (А. Маслоу) та 
самоосягнення (Р. Ассаджолі).

Проблеми особистісного росту, небезпек та труднощів психологічно-
го розвитку, над якими впродовж багатьох років розмірковували пред-
ставники гештальттеорії, гуманістичного та феноменологічного напрям-
ків підводить нас до сучасних проблем, гіпотез психологічного розвитку 
та психічного здоров’я особистості. Сфера розпоширення цих розладів, 
котрі мають духовну природу, є досить значною серед осіб, що свідомо 
чи несвідомо шукають власний неповторний шлях до повноти життя. 
Крім цього, ускладнення особистості сучасної людини спричинило те, 
що духовний розвиток постав більш складним та важким процесом. У 
минулому для того, щоби відчути внутрішню єдність та повноту, часто 
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було достатньо моральної звернутості, простої чистосердечної відданос-
ті вчителю, чи смиренної любові до Бога. Посилаючись на К’єркегора, з 
цього приводу, можна було б додати, що той хто любить Бога без віри, 
той рефлектує про себе самого. Натомість той, хто любить Бога віруючи, 
той “рефлектує Бога”4. Проте сучасній людині, на думку дослідників цієї 
проблематики є все складніше йти шляхом духовного розвитку. Цьому не 
можуть однозначно сприяти внутрішні конфлікти людини, суперечнос-
ті між основними людськими потягами, почуттями, емоціями, волею та 
особливостями її міжособистісних та соціальних стосунків. 

Духовну, моральну слабкість існування К’єркегор бачить в усвідом-
леному небажанні індивіда прийняти себе таким, яким він є насправді. 
Індивіда більше приваблюють інші Я, що згідно з його уявленням, во-
лодіють певними перевагами. У своїй уяві людина підмінює своє дійсне 
Я іншим та деякий час так існує. “В очікуванні “щасливого” випадку і 
сподівань на зміни вона здійснює, так би мовити, лише короткі візити 
до свого Я, прагнучи пересвідчитись, чи не розпочались вже довгоочі-
кувані зміни”5. З будь-яких точок зору (моральної, поведінкової) подібні 
очікування є проявами відчаю-слабкості. Тут відчаюватись – це просто 
страждати, пасивно підпорядковуватись тиску ззовні. Відчай не постає, 
на цьому етапі духовного пошуку людини, внутрішньою роботою чи дією. 

“Я” особистості нерозтотожнене, злите з відчуттям відчаю, про що засвід-
чує мовлення людини: “моє я”, “мій відчай”. Відчуття “естетика” більш 
драматичні, ніж навіть відчуття “безпосередньої”, “природної” людини. 
Природність в основі своїй немає жодного “я”, не усвідомлює себе. Досвід 
такої безпосередньої людини – це вкрадений чи запозичений досвід ін-
ших. Єдиними самобутніми елементами цього досвіду є крихти рефлексії 
про самого себе, при чому такої, де травмуючі події “виштовхуються” в 
минуле. Це становить зразок життєйської мудрості, потоку добрих по-
рад та мудрих рішень. Подолання відчаю у “природньої людини” є лег-
ким, щось на зразок закриття клапану незначної рефлексуючої свідомості. 

“Природня” людина не доходить до потреби ні теологічного, ні психоте-
рапевтичного сцілення. Вона зцілює себе на рівні побутової мудрості, на 
рівні буттєвого способу бути як усі.

Якісно нову і більш високу ступінь розвитку особистісного досвіду 
становить “відчай-виклик”, чи “мужній відчай”. С. К’єркегор відносить 
його до сфери власне морального, етичного бажання бути самим со-
бою. Іншими словами, тут на противагу естетичному існуванню – вищої 
вартості набуває неперервність “Я”. Етичному “Я” не дає розсипатись на 
окремі, розрізнені моменти його моральна відповідальність. Наявність 
етичної рефлексії, на думку К’єркегора, є недостатньою, бо є деяким на-

[4] S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba nфa śmierć, przeł. Jarosław Iwaszkiewicz, 
Warszawa 1972, s. 286. 
[5] Ibidem. 
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ближенням до духовності. Лише релігійний відчай визнається ним си-
лиою, що здатна викликати невтомну роботу людського духу, визволити 
його від безсенсовності існування.

Не лише проблеми релігійної духовності, попри інші суттєві відмін-
ності, об’єднують роботи С. К’єркегора та Р. Ассаджолі. Їх об’єднує уяв-
лення про те, що людина – це синтез нескінченого та кінцевого, часового 
та вічного, свободи та необхідності; що людина є синтезом душі та тіла, 
котрий створений та підтримується духом. Крім цього, обидва автори на-
дають особливої уваги духовному пробудженню особистості через кризи 
духовного росту. 

Чому про духовну кризу завжди говорять лише стосовно до хвороби, 
а не у стосунку до здоров’я? Тому, що з фізичним здоров’ям людина за-
лишається в межах безпосереднього, “діалектика ж відкривається лише 
з хворобою” (К’єркегор), і лише тоді можна говорити про кризу6. В духо-
вній області, або ж коли людину розглядають з точки зору цієї катего-
рії, і хвороба, і здоров’я відносні – для духу немає безпосереднього стану 
здоров’я. 

Щоби краще зрозуміти ті дивні переживання, котрі часто передують 
духовному пробудженню, треба розглянути деякі психологічні особли-
вості “звичайної” людини. Про неї можна сказати словами Р. Ассаджолі, 
що вона не стільки живе, скільки “проживає” життя. Її не хвилюють про-
блеми сенсу та цінності життя, – вона приймає життя таким, яким воно їй 
видається; вона присвячує себе власним бажанням та задоволенню чес-
толюбних прагнень. В зрілості людина може підпорядковувати свої осо-
бисті інтереси обов’язками, що покладені на неї сім’єю чи суспільством. 
Вона може вважати себе “релігійною” та вірити в Бога, але релігія для цієї 
людини вичерпується зовнішніми формами. Проте несподівано ця “зви-
чайна“ людина з тривогою помічає, що вона змінилась. Це може трапи-
тись після низки невдач, потрясіння через втрату значущого суб’єкта, чи 
об’єкта прив’язаності. Ця зміна розгортається з появою загального по-
чуття неусвідомленості, розпачу, відчаю, зневіри. До цього поступово до-
даються відчуття порожнечі повсякденного життя, його неістинності. Усі 
попередні життєві інтереси та справи психологічно відходять, втрачають 
свою цінність та вагомість. Людина починає шукати джерело та призна-
чення життя, розмірковувати над питаннями сенсу страждань, складно-
щами людської долі.

Цей стан втрати рівноваги лякає більшість людей, вони стурбова-
ні своїм психологічним станом, тому прагнуть якось боротися із цими 
відхиленнями, чіпляються за “реальність”, що висковзує від них. Цьому 
часто допомагає ріст ентузіазму до роботи, “втеча” у діяльність, в нові 
заняття чи відчуття. Одначе в глибинах людської сутності продовжується 
бродіння, котре руйнує підґрунтя щоденного існування. Часто стан вну-

[6] Ibidem, s. 287. 
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трішнього розладу супроводжується моральною кризою. Прокидається 
та загострюється совість, виникає нове почуття відповідальності, важке 
почуття провини чи докорів сумління. Подальша депресія може поро-
джувати бажання фізичного самознищення. Зрозуміло, що подібна схе-
ма переживань не є типовою для усіх. Деякі люди не доходять до гострої 
стадії кризи, інші опиняються у ній досить швидко. Крім цього, зміст 
переживань буває також різним, від сумнівів інтелектуального порядку, 
зайнятості метафізичними проблемами, до емоційної затамованості та 
моральної кризи. 

Однак розлади, що породжуються напруженням чи пошуком на різ-
них етапах шляху до самоосягнення, навпаки, мають прогресивний харак-
тер. Вони пов’язані з виходом на нову стадію розвитку. Згідно Р. Асса-
джолі, ці кризи виникають через активацію потенційних можливостей 
несвідомого через осягнення всього того, чим є людина7. Шлях самоосяг-
нення обумовлений суперечностями між “середньою” та “нищою” части-
нами особистості. Опис подібної кризи Р. Ассаджолі віднаходить у праці 
К.-Ґ. Юнґа “Проблеми душі нашого часу”. Очевидно, що суперечливі, не-
узгоджені свідомі та несвідомі прагнення та психічні функції пацієнтів 
першого типу можуть бути гармонізовані та об’єднані в одне ціле шляхом 
особистісного психосинтезу. 

Гармонійне рішення конфліктів духовного становлення, складно уяви-
ти собі поза теологічною системою. Подібні психотерапевтичні спроби 
допомоги у “засвоєнні” висхідних надсвідомих енергій та їхня інтеграція 
із наявними частинами особистості, – все таки постають основним за-
вданням духовного психосинтезу. Проте для психотерапевта поза систе-
мою практичного психосинтезу цілком імовірно буде типовою позиція 
ігнорування вищих прагнень пацієнтів та спроби прагматично-раціо-
нального, заземленого пояснення його особистісних труднощів.

З іншого боку, якщо психотерапевт духовно настроєнний, із розумін-
ням ставиться до духовних устремлінь, він може постати справжньою 
знахідкою для тих пацієнтів, які звертаються за допомогою на певній 
стадії власного духовного розвитку – стадії самоосягнення. Якщо життя 
втратило для людини інтерес, якщо вона не знаходить у повсякденному 
існуванні нічого гідного до уваги, не може узріти й просвіту вищого буття, 
блукає глухими провулками, – то, ініціююча психотерапевтична зустріч 
наблизить для людини момент її духовного пробудження, що є основою 
її зцілення. Саме наблизить, адже мета психотерапії – зцілення душі, мета 
ж релігії – “порятунок душі”, – зазначав В. Франкл8.

Відтак у найбільш загальному вигляді окреслюються два можливих 
шляхи сходженя “Я”. Один із них – це шлях оптимістичного погляду на 
людину, признання її початкової творчої природи, шлях узріння й під-

[7] R. Assagioli, The Act of Will, Viking Press, New York 1973, p. 48. 
[8] V. Frankl, Der Mensch auf der Suche nach Sinn, Klett, Stuttgart 1972, s. 334. 
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тримки всього ліпшого в людині. Це шлях –психотерапевтичний. Інший 
шлях – це шлях божественного спасіння, віднайдення доброчесності 
через признання початкової недостатності “Я”, шлях каяття, тамування 
пристрастей, звільнення від них – шлях релігійного життя. Проблема 
співвіднесення теологічної та гуманістичної парадигм допомоги особис-
тості є надзвичайно актуальною. Передусім, це необхідність теоретичного 
осмислення своєї практичної позиції психологом. ”Хто я – “маніпулятор”, 

“поводир”, той хто “підставляє плече ”чи лише той, хто “створює умови 
для розкриття та активації безмежних можливостей людини?”– схиль-
ний міркувати сучасний психотерапевт. 

Традиція зіставлення психотерапії та релігії має давню історію. Мож-
ливо, одним із перших це здійснив К.-Ґ. Юнґ, коли вказав на спільність 
функцій психотерапевта та священника. На той час народження пси-
хологічної допомоги співпало з соціокультурним явищем відходу людей 
Заходу від церкви. Оскільки релігія та психотерапія мають стосунок до 
душі людини, допомагають їй осмислити своє життя, вирішити складні 
ситуації, то постає очевидним уявлення про те, що психотерапія частково 
замістила собою релігію у стосунку до людини, котра не вірить у Бога. 
Якщо розглядати психотерапевтичні системи з культурологічної точки 
зору, то вони постануть як цілісні життєві світи-культури, рівноправні 
способи бачення та структуювання дійсності за допомогою міфів. У пси-
хотерапевтичному процесі схрещуються шляхи кількох міфологічних 
систем: особистісної міфології пацієнта (клієнта), особистісної міфології 
психотерапевта та професійної міфології останнього. Тому, психотерапія 
завжди є реміфологізацією свідомості людини, а не деміфологізацією.

Розмаїття психотерапевтичних підходів засвідчують різні міфологічні 
системи, що відображають рівні людського буття. Бажання психотерапев-
тичного охоплення різних рівнів суб’єктивного світу людини здійснено 
притаманне багатьом дослідникам в руслі спектрального підходу. Концеп-
ція багатомірної поліфонічної психотерапії віднайшла свою спробу втілен-
ня в синтезуючій психотерапевтичній метамоделі. В рамках даної моделі 
психоаналітичну психотерапію можна віднести до інфантильного спектру 
життєвого світу. Оскільки, в теорії психоаналізу панівними силами люд-
ської долі є переживання та події раннього віку, що формують рівень інди-
відуального несвідомого в перші роки життя. В психоаналітичній практиці 
визначальне місце відводиться роботі з рівнем несвідомого, несвідомим 
процесом міжособистісної взаємодії та несвідомим аспектом комунікації. 
Подібним чином, когнітивно-біхевіоральну терапію слід розглядати як 
можливість вирішення утруднених задач “реалістичного життєвого світу”. 
Головна задача цієї психотерапії – адаптація у соціальному світі. Гуманіс-
тичну, екзистенційну та гештальттерапію можна сприйняти як співмірну 
до “ціннісного життєвого світу”. Очевидною є скерованість екзистенційно-
гуманістичної психотерапії на гармонізацію внутрішнього світу, ціннісне 
самовизначення, смислоутворення, вибір відповідальності.



426

В результаті подібних теоретичних співвіднесень постає можливим 
з’ясування специфіки та єдності психотерапевтичних завдань клінічних 
психологів та практиків, які не працюють в цій галузі. Психотерапевт, що 
дотримується медичної моделі, виступає в позиції “лікаря”, який лікує 

“пацієнтів”. Інші психотерапевти вбачають свої завдання не в лікуванні, 
а у вихованні, або у корекції відхилень розвитку особистості (психоана-
ліз, адлерівське індивідуальна психологія, терапія реальністью У. Гласера 
чи раціонально-емотивна терапія А.Еліса). Ще інші психотерапевти про-
бують себе в якості фасилітаторів, що формують бажані для клієнта со-
ціальні навички поведінки (поведінкова психотерапія). Екзистенційні ж 
психотерапевти осмислюють свою роль у віднайденні сенсу життя клієн-
том. Історія психотерапії накопичила величезну кількість міфів, яка за-
свідчує тенденцію онтологізації теоретичних конструктів. Ними можуть 
бути автономні структури психіки в психоаналізі - Воно та Над-Я; в тран-
сактному аналізі Е. Берна - Дитина, Батьки, Дорослий; у гештальтпсихо-
логії Ф. Перлза - Топдог та Андердог тощо. 

Загалом розгляд психотерапевтичних систем з “класичної” наукової 
позиції, вони, постають як слабо структуйовані  комплекси знань, що є 
приблизними чи наближеними відображеннями світу людини, її пове-
дінки та вчинків. При розгляді психотерапевтичного знання з культуро-
логічної точки зору, в психотерапевтичних міфах треба вбачати цілісні 
життєві світи-культури, рівноправні способи бачення та структуювання 
суб’єктивного світу людини. 

У цьому руслі психотерапевтичним завданням постає вибір адекват-
ної моделі для роботи з клієнтом, моделі, яка б відповідала суб’єктивній 
реальності людського світу, відображала її модальність досвіду та сприя-
ла подальшому його творенню. При цьому, не треба будь-яку психотера-
певтичну парадигму, наприклад, гештальттерапевтичну чи гуманістичну 
приймати єдиною та остаточною для людини. Шлях обирає сама людина, 
вона здійснює свій вибір між психотерапією та релігією, а людський до-
свід згодом визначає міру цього вибору.

Багатоголосся різних психотерапевтичних шкіл не повинно демора-
лізовувати, методично розгублювати, тамувати професійне бажання на-
дання особистісної допомоги людині та породжувати страх перед вибо-
ром онтологізованих психотерапевтичних конструктів (міфів). Важливо 
вбачати психотерапевтичну перспективу обраного методу, використання 
конкретного міфу, узріти його граничні цілі та цінності. «Скарб» підходу 
й визначає його дух. Саме в точці межі – кінцевих «для чого» і «заради 
чого» методу – усі дії психотерапевта отримують свою єдність, цілісність 
та смислову наповненість. Лише в такому випадку психотерапія зможе за-
своїти певний теологічний урок. Головний урок біблійної історії вавілон-
ської вежі треба вбачати у посиленні ціннісної площини психотерапев-
тичної взаємодії, утвердженні нормативних основ єдиної комунікативної 
раціональності, відповідної до релігійних цінностей.
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Допомога людині у подоланні негативних наслідків диверситивності 
та екстремальності як негативних аттитюдів постсучасності організує 
смисловий простір психотерапевтичного процесу, останній подібно до 
магніту, притягує у своє силове поле антропологізм та теологію. Шляхом 
взаємозбагачення, взаємодоповнення підходів можна перейти від ситуа-
ції конфлікту між різними теоретичними школами та психотерапевтич-
ними напрямками до зцілюючого діалогу поліфонічної культури психо-
терапії та релігії, що моделює людський досвід постсучасності. Єдність 
елементів досвіду та зміни його конфігурацій й визначають цілісність 
внутрішнього світу, повноту індивідуального буття – «онтологічну захи-
щеність людини». 
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Лілія Фльорко1 

КРИЗА ІНТИМНО-ОСОБИСТІСНОЇ 
СФЕРИ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

нтенсивні темпи сучасного життя, його насиченість, змушу-
ють людину забувати про свій внутрішній світ, не замислю-
ватися над питанням істинної самоідентичності та наслідків, 

які призводять не лише до руйнування життєвого світу окремої людини, 
а людства в цілому. У бутті сучасної людини поверхневі соціально-рольо-
ві стосунки сприймаються індивідом як психологічний захист від чуттє-
во-емоційного перенавантаження, замінюючи у такий спосіб глибинно-
емоційне. На сприймання людиною себе та світу інших людей впливає 
інтенсивний обмін інформацією, який відтісняє на другий план емоційну 
взаємодію між людьми, що позбавляє в їхньому спілкуванні моральної 
та духовно-душевної глибини, які є основою особистої самототожності.

Людина, в силу того, що є соціальною істотою, має потребу у емоційно-
глибинних контактах, у співчутті, співучасті, співпереживанні. Дисгармо-
нія між функціонально-доцільним та емоційно-глибинним у сприйманні 
дійсності та міжособистісних стосунках стає живильним середовищем 
для почуття відчуженості. Внутрішня дисгармонія поглиблюється тим, 
що інструментальні взаємини в сучасному фраґментованому бутті інди-
віда здійснюються переважно за принципом взаємного використання, а 
тому виключають безкорисливість у ставленні однієї людини до іншої та 
продукують відчуття невпевненості. Втрата інтимного глибинно-особис-
тісного, душевного контакту, що супроводжується атрофією гуманності, 
совісті, чуття прекрасного є суттєвим чинником деперсоніфікації індиві-
да. Таким чином, проблема відчуженості воднораз виявляється і пробле-
мою самоідентичності. Деперсоніфікація, втрата самості створює благо-
датний ґрунт для особистісної кризи в цілому. 

Новітні дослідження, які аналізують життя індивіда в сучасному со-
ціумі, звертають увагу на низку невротизуючих факторів, що створюють 
внутрішній дискомфорт, провокують стреси, готують ґрунт для виник-
нення всілякого роду неврозів. Наприклад, представник новітнього пси-
хоаналізу Е. Фромм, пов’язує виникнення неврозів із загостренням дис-
гармонії між індивідом та соціальною структурою сучасного суспільства, 
яке актуалізувало три небезпечні форми людського існування: 1) любов 
до мертвого (некрофілію); 2) закоренілий нарцисизм; 3) симбіозно-інцес-

[1] Лілія Фльорко, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії куль-
тури, філософський факультет, Львівський національний університет ім. Івана Фран-
ка / dr Liliya Florko, adiunkt, Katedra Teorii i Historii Kultury, Wydział Filozofii, Lwowski 
Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, e-mail: florlia@ukr.net 
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туальне фіксування, що разом становлять синдром розпаду особистості. 
Г. С. Салліван пов’язує джерело неврозів зі збентеженістю, яка є продук-
том формалізованих міжособистісних стосунків у сучасному суспільстві. 
К. Горні наслідком цивілізаційних процесів в ХХ ст. називає появу невро-
зів прив’язаності до інших, влади, покори та ізоляції. Отож, внутрішньо-
особистісні конфлікти, які спровоковані головним чином соціальними 
факторами, на нашу думку, викликали в індивіда «глибинну тривогу», що 
породжена відчуттям безпорадності перед лицем ворожого світу. Біль-
ше того, як слушно зауважують Олександр Яценяк та Зеномена Плужек, 
в цих кризових ситуаціях фігурує «проблематика безглуздості власного 
життя або людського життя взагалі, а також сумніви щодо всієї попере-
дньої системи цінностей»2. Невроз ізоляції переходить у стан депресії, яка 
супроводжується відчаєм, почуттям провини за минуле, акцентуванням 
уваги на цьому стані, а відтак втратою ініціативи. Все це, на думку К. Гор-
ні, може сприяти самогубству, а тому надзвичайно важливо проаналізу-
вати усі ці стани та окреслити шляхи виходу з них. 

Людина, як соціальна істота, мусить рахуватися зі стилем життя, ма-
нерами спілкування, особливостями мови, моди тощо, з тим, що в кон-
кретному соціумі прийнято називати „своїм” і престижним. Отже, аби 
показати іншим власну значущість індивід часто змушений рахуватися 
й приймати моделі, стандарти ставлення до світу того соціального ото-
чення, в якому перебуває. Для сучасної людини проблема полягає в тому, 
чи здатна пересічна людина, в умовах де поведінку диктують «публічні 
авторитети», де «культура більшості» нав’язує свої смаки і стандарти, 
зберегти самодостатність внутрішнього світу зі своїми субстанційними 
цінностями, тобто свою автентичність. Є незаперечним фактом, що су-
часне масове суспільство, культивуючи сурогати культури, моралі, спіл-
кування, мови на місце традиційно усталених цінностей поставило зруч-
ні штампи взаємин: рольове замість інтимно-особистісного спілкування, 
«престижно-рольову» поведінку, стандарти маскультури, яка базується 
на примітивних інстинктах. Тому пересічна людини перестає «бути» со-
бою, її існування зведене до соціального функціонування.

«Доба «медіакратії» засвідчує кардинальну зміну в комунікаційному 
вимірі людської діяльності. Необмежене урізноманітнення товарів, що 
стало продуктом інструментальної функції людського розуму, наслідком 
запровадження в практику величезної кількості ідей та розширеного кон-
тинууму людських знань про світ і своє буття-у-світі, не тільки не прине-
сли людині великого задоволення, а навпаки, спричинили, як ґрунтовно 
доводить Ганна Арендт, феномен світовідчуження»3. Людина почала шу-

[2] О. Яциняк, З. Плужек, Світ людських криз, переклад з польськ. К. Жикуліної та 
Г. Холвінської, Кайрос, Київ 2000, с. 123. 
[3] М. Зубрицька, Любов до Світу: філософська антропологія Ганни Арендт, [в:] 
Г. Арендт, Становище людини, Літопис, Львів 1999, с. 11-12. 



431

кати втечі, позаяк, на думку Г. Арендт, приватне (сімейне) життя сучасної 
людини взаємоперетинається з публічним простором, тим самим особис-
тісне життя перетворюється з індивідуального неповторного на публічне 
життя «маси» чи життя «натовпу». Незважаючи на те, що світовідчужен-
ня є характеристикою буття людини і вказує на її природну окремішність 
все ж вона виражена незреалізованим прагненням єднання з «іншим» та 
прагненням ствердити власну самодостатність.

Життя людини у світі – це завжди його переживання, а тим більше, 
коли йдеться про стосунки з людьми. Для стосунків у приватному житті 
людини характерним є прояв інтимності, що дістав назву еротичного. 
Відсутність такої інтимності тягне за собою самоту як своєрідний про-
яв самотності. Глибина його переживання залежить від змісту й гли-
бини цього різновиду інтимності. Передовсім відзначимо, що еротична 
інтимність має в собі дві складові: духовно-чуттєву та тілесну. У цивілі-
зованому світі вона завжди була предметом зацікавлення мистецтва, ху-
дожньої літератури (як прози, так і поезії), музичних творів. Популяр-
ність цієї теми вказує на її як соціальну значущість, так і на вплетеність 
у приватне життя людини. У сучасній масовій культурі тема еротичної 
інтимності посідає центральне місце і, звужуючи обрій світовідчуття, 
стає причиною зменшення значущості дружби у міжособистісних сто-
сунках й підміни справжньої еротичної інтимності випадковими сексу-
альними стосунками. Функціональне зрушення в поглядах на еротичну 
інтимність заклала доба Просвітництва, домігшись міжстатевої рівно-
сті. У результаті цього, зазначає Е. Фромм, «чоловік і жінка стали од-
наковими замість того, щоб стати рівними як протилежні полюси»4. У 
сучасному суспільстві такий підхід до взаємин між статями стандарти-
зував ставлення до статей, змістивши акценти з інтимності стосунків 
на їх інструментальність. Пошуком випадкових сексуальних стосунків 
людина робить вигляд, що тим самим вона зможе втекти від власної 
самоти. Інструментальне ставлення до іншого, яке виключає правдиву 
інтимність, штовхає індивіда на пошуки нових стосунків і нових парт-
нерів. Хоча справжня інтимність знаходить вираз як у тілесній, так і ду-
ховній та душевній єдності. Якщо «секс – це насолода тілесною єдністю, 
яка загострює духовну і душевну самоту», то «ерос – насолода духовною 
і душевною єдністю при самотності тіл. Поєднуючись, секс і ерос під-
носять над самотністю тіло, дух і душу»5.

Зауважимо, що найглибиннішим еротично-інтимнми міжособис-
тісним зв’язком є кохання, де інтимність виявляє себе у трьох вимірах: 
фізичному, чуттєво-емоційному та духовному. Така тотальна інтимність 

[4] Э. Фромм, Искусство любить, [в:] idem, Душа человека: перевод, Республика, Мо-
сква 1992, c. 118. 
[5]  Н. Хамітов, Тайна мужского и женского. Исцеляющие афоризмы, Либідь, Київ 2002, 
c. 47. 
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супроводжується глибинною та специфічною гостротою позитивних пе-
реживань. Втрата чи відсутність коханої особи породжує негативне пе-
реживання, що дістало назву еротичної самотності. «Чим більше кохана 
особа сприймається як тотальність та як унікальна особистість, тим біль-
шою є потенційна інтимність, а чим більшою є потенційна інтимність, 
тим сильніше її тимчасова чи тривала відсутність розпалює роздираюче 
почуття еротичної самотності»6.

Кохання як духовно-чуттєве спілкування є основою ідеалізації за ко-
ханими особами власних почуттів, що спрямовані одне на одного. Не-
можливість надати вихід своїм почуттям постає основою для появи еро-
тичної самотності, бо завжди межує з розчаруванням. Якщо ідеал є тим, 
чого хочеться найбільше і коли його бракує, чи він втрачається, то втрата 
чи його брак переживається як гострий стан кризи. 

Отже, можна говорити про наявність надзвичайно енергетично на-
повненого і драматично вираженого прояву самотності. По суті, немає 
іншого такого явища, як еротичне кохання, яке б було привабливим і зне-
важуваним, пристойним і похітливим, шляхетним і егоїстичним, неви-
нним і демонічним, самореалізуючим і самодеструктивним. Тобто супер-
ечливий характер людської природи виявляє себе і в еротичному коханні. 
У сфері інтимно-особистісних стосунків така природа людини знаходить 
вираз у тому, що «ми всі – Одне, і тим не менше кожний з нас – неповтор-
на, унікальна сутність. Ця суперечність повторюється в наших взаєминах 
з іншими. Оскільки ми всі – одне, ми можемо любити всіх однаково – бра-
терською любов’ю. Але, оскільки ми все ж таки різні, еротичне кохання 
вимагає чогось індивідуального, у вищій мірі особистісного, що існує 
лише між конкретними людьми, а не між усіма»7. Важливість кохання для 
особистості полягає в тому, що воно стає основою внутрішньої гармо-
нії. Воно нерідко витягує особу з потенційної монотонності та почуття 
безглуздості життя, яке час від часу переживає більшість людей у певно-
му моменті їхнього життя. Еротичне кохання рятує особу від емоційної 
пустки та руйнівної самотності, які роблять життя понурим і марнотним 
існуванням. 

Отже, еротична самотність є енергетичним і драматично вираженим 
проявом світовідчуження. ЇЇ причиною є відсутність у людини еротичної 
інтимності, яка має духовний, чуттєво-емоційний та фізичний прояв. Су-
часна масова культура, поставивши в центр міжлюдських взаємин тему 
еротичної інтимності, звузила в культурі обрій світовідчуття. Культиву-
вання випадкових сексуальних стосунків стало причиною зменшення 
значущості дружби у взаєминах людей і знецінення справжньої інтим-
ності, основою якої є кохання.

[6] J.G. McGraw, Samotność, Studium psychologiczne i filozoficzne, Polskie towarzystwo 
higieny psychicznej, Warszawa 2000, s. 84. 
[7]  Э. Фромм, Искусство любить…, op. cit., c. 139-140. 



433

Ще однією небезпекою особистісної та соціальної кризи є невміння 
сучасної людини прогнозувати наслідки за свою діяльність. У сучасному 
світі, світі активного технічного розвитку та консьюмеристських ціннос-
тей, глобальні небезпеки людству з абстрактної проблеми перейшли в ек-
зистенційну реальність кожної людини. «Усі наші кризи: екологічна, по-
літична, демографічна, виробнича, енергетична, національні і т. д. – усе це 
лише різні сторони, окремі прояви однієї-єдиної СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ 
ЛЮДСТВА. Щоб розв’язати окремі кризи-прояви (симптоми), необхідно 
розв’язати головну кризу-причину»8.

«Суттєвим для кризи власної тотожності є також питання про те, 
які цінності я хочу втілювати в життя та за які завдання хочу нести 
відповідальність»9. Тут ключовим акцентом постає етика відповідальнос-
ті, яка особливо актуалізувалась в час глобалізації. Адже сучасна людина 
продовжує у ставленні до природи виходити з позиції антропоцентриз-
му і сприймає природу, переважно, як інструмент для задоволення сво-
їх потреб, що, зрештою, тягне за собою катастрофічні наслідки. Людина 
нового покоління з особливою активністю задовольняє власні інтереси 
й продовжує нівелювати цінність природи, забуваючи, що саме завдяки 
природним процесам можливе життя людини взагалі. На жаль, не усві-
домлюючи межової небезпеки для життя в цілому, людина бездумно, але 
цілеспрямовано знищує не лише природний світ, але й себе.

Малій дитині, як тільки-но вона починає відділяти себе від світу речей, 
здається, що все навколо існує для неї. Вона уявляє себе центром свого 
світу (така позиція в філософії, коли людину розуміють центром світу і 
розвитку, дістала назву антропоцентризму). На жаль, зазвичай, з дорос-
лішанням пересічної людини твердішає і позиція антропоцентризму, що 
в нинішньому суспільстві разом з тенденцією зростання споживання 
може перерости в крайній індивідуалізм, мовою філософії – еґоцентризм. 
Людина не заперечує, що підвалинами соціального життя є добро, спра-
ведливість, любов, краса, добробут людей. Усе ж, ці цінності людського 
існування сприймаються як існуючі незалежно від мого «Я», але мають 
бути наявними ВЖЕ як даність. Ось, наприклад, «одному юнакові при-
снилося, що він увійшов до великої крамниці. За прилавком стояв янгол. 
«Що ви продаєте?», – спитав юнак. «Все, що бажаєте», – чемно відповів 
янгол. Юнак почав перераховувати: «Я хотів би припинення у світі всіх 
воєн, справедливости для покривджених, терпимости та щедрости для 
чужинців, любови в родинах, праці для безробітних, єдности в Церкві 
і […] і […] Янгол перервав його: «Вибачте пане, Ви мене не зрозуміли. 
[8] Ю. Кочержинський, Дві лінії розвитку людства: симбіотична й паразитична. Відпо-
відні їм еко- та етології (Про природні причини сучасної кризи людства), [в:] В. Довгич 
(ред.), Космос древньої України. Трипілля – Троянь: Мітологія. Філософія. Етногенез. VI 
тис. до н. е.- I тис. до н. е., ІндоЄвропа; Європейський Телеграф, Київ 1992, с. 27. 
[9] О. Яциняк, З. Плужек, Світ людських криз, переклад з польськ. К. Жикуліної, Г. Хол-
вінської, Кайрос, Київ 2000, с. 69. 
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Ми не продаємо плодів, а тільки насіння»10. Отож, наша свідомість, наша 
душа це те поле, яке дасть плоди, залежно від якості зерна любові, краси, 
добра, справедливості, що там засіяно і кожна людина має сформувати  
моральний імператив, який згідно з І. Кантом, передбачає таку поведін-
ку й діяльність людини, що базується на усвідомленому обов’язку, яку 
інші люди могли б сприймати в якості загального й необхідного закону 
для всіх. Ця вимога, має бути перенесеною і на взаємини з природою, що 
ставить перед людиною нагальну потребу змінити звичний спосіб життя, 
який ставить споживання за головну мету існування людини і призво-
дить до підриву природних умов існування самої ж людини та процесів 
саморегуляції біосфери. Це особливо важливо в сучасних умовах глобалі-
зації, що супроводжується процесами об’єднання в планетарному масш-
табі найрізноманітніших сфер людської діяльності від виробництва, тор-
гівлі, технологій до культури й державно-політичних інституцій. На жаль, 
ці процеси, які виявляються в уніфікації способів життєдіяльності людей 
породжують новий тип людини-маргінала з властивим йому мерканти-
лізмом та орієнтацією на споживання ерзац-цінностей культури, де при-
рода постає лише в якості предмета для задоволення потреб. Уніфікація 
способів життєдіяльності на ділі виявляється відтворенням у спрощено 
доступній формі інструментально-анонімного стилю, способу життя ін-
дивідів. Глобалізація відчутно загострила кризовий стан в планетарному 
масштабі взаємозв’язку між людством та природою, а без нагального його 
вирішення воно зайде в глухий кут. 

Впродовж життя людина проживає достатньо велику кількість різ-
них видів криз, починаючи від вікових чи професійних і закінчуючи 
смисложиттєвими. Як правило, свої кризові стани виправдовуємо ви-
падковістю, чужими помилками […] Але маємо нарешті усвідомити, 
що «випадковості найпростіше розгледіти там, де особиста безвідпо-
відальність не дозволяє побачити закономірність»11. Все, що ми маємо 
сьогодні є результатом нашого «вчора». Лише особиста відповідальність 
і сформовані ціннісні орієнтири дадуть людині можливості для само-
реалізації і повноти буття.

Таким чином, підґрунтям кризи соціальної та особистісної сфери є до-
мінування споживацької моралі. А консьюмеризм є межовим наслідком 
розвитку індустріально-ринкової цивілізації і, як не прикро, платою за 
нього є саморуйнування самої особистості, а також природні катакліз-
ми, вичерпання природних ресурсів, забруднення довкілля, загострення 
екологічної кризи в цілому. На жаль, людина, не усвідомлюючи межової 
небезпеки для життя в цілому, можливо несвідомо, але цілеспрямовано, 
знищує природний світ. Саме тому, необхідно переосмислити основи 
людського існування та взаємодії з природою, проаналізувати свої прі-

[10] Б. Ферреро, 365 коротких історій для душі, Свічадо, Львів 2012, с. 116. 
[11] Р.О. Кушнір, Особиста «стратегія виживання» людини, Коло, Дрогобич 2012, с. 42. 



435

оритетні важелі й змінити ставлення до довкілля, а, головне, знайти ви-
ходи з кризи, яку сама людина своїм бездумним споживацьким (консью-
меристським) ставленням і витворила. 

До чинників, що викликають особистісну кризу в сучасному соціумі, 
відносимо зростаючу дисгармонію між індивідом та соціальною структу-
рою, формалізацію міжособистісних стосунків, інформаційний бум, тиск 
на духовний світ індивіда масової культури, технології культивування 
«престижних» схем, стандартів, стилю життя та поведінки, панування ме-
діакратії, життя на межі та за межею бідності, безробіття, бандитизм, олі-
гархічні структури. Пересічний індивід під тиском соціальних технологій 
змушений вживатися в нав’язану таким чином функціональну роль, яка 
стає для нього самоідентичністю. На основі цих факторів відбувається 
зсув у свідомості пересічного індивіда у напрямі обмеження внутрішньо-
го змісту сферою споживання, бізнесу, власного добробуту, інформацій-
ною сферою. Чуттєво-емоційне життя зводиться до інструментально-
раціонального ставлення до «іншого». Це веде до збайдужіння у виборі 
культурних цінностей, мови, території проживання, а відтак до появи по-
чуття внутрішньої порожнечі, браку життєвих орієнтирів, що зрештою 
веде до втоми від існування. Як наслідок – аномічне саморуйнування. Ви-
ходом для особи із ситуації аномічного саморуйнування є пошук засобів 
для внутрішньо-духовної автономії, особистої свободи. Таким засобом є 
«становий хребет» духовності – смислотворчі цінності, що виражають і 
базові потреби духовної людини, і поєднують її з соціальним цілим (на-
цією, суспільством в цілому). 
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Віталій Туренко1 

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ДРУЖБИ, 
ЗАКОХАНОСТІ ТА ЛЮБОВІ 

У СПАДЩИНІ АРИСТОТЕЛЯ
ема любові та «навкололюбовних» феноменів (дружби, закоха-
ності, пристрасті, потягу) завжди була в полі уваги філософів. 
Адже ці екзистенціали людського існування покликані робити 

особистість людянішою, а суспільство більш толерантним. Проте наразі ми 
спостерігаємо те, що відбувається трансформація розуміння любові, що 
призводить до появи «конфлюентності», «рідкості» та «хаосу» даного фе-
номену у соціумі. Це спонукає до осмислення куди йде людство, адже як 
зауважує західний дослідник М. Епштейн «чеloveк звучит любовно». 

Герменевтика феномену любові має досить давню традицію в філософ-
ській думці. Однією з найбільш помітних постатей в еволюції імпліцит-
ної філософії любові є Аристотель. Його рефлексії стосовно природи та 
праксису дружби, закоханості та любові багато в чому визначили розви-
ток тих чи інших питань в історико-філософському дискурсі, пов’язаних 
з осмисленням даних екзистенціалів людського існування. 

На нашу думку, для більш концептуального аналізу означеної пробле-
матики доцільно виділити наступні аспекти:

• онтологія закоханості, дружби та любові;
• епістемологічний аспект закоханості та дружби;
• праксис дружби, любові та закоханості.

Онтологія закоханості, дружби та любові
Розробляючи концепцію закоханості, Аристотель спершу  дає її ви-

значення: «закоханість (έρως) є не стільки шаленою пристрастю, скільки 
надмірною дружбою, предметом якої є лише одна людина»2. Стагірит, на 
відміну від Платона, акцентує увагу на тому, що досліджуваний феномен 
є саме різновидом дружби, а не сліпим захопленням, оскільки пристрасть 
(πόθος) для греків переважно піддавалась осуду. Тому давньогрецький фі-
лософ уникає будь-якого засудження людей, які закохані один в одного. 

Античний мислитель підкреслює, що закоханість – це середнє між 
любов’ю, дружбою і пристрастю, яке вбирає в себе їх елементи, але до них 

[1] Віталій Туренко, кандидат філософських наук, філософський факультет, Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка / dr Vitalij Turenko, Wydział Filozofii, 
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, e-mail: amo-ergo_sum@ukr.net 
[2] [Eth. Nic. 1158a 10]. Цитування праць аристотелівського та платонівськго корпусу 
творів здійснюється за загальноприйнятою пагінацією. 

Т
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не зводиться. Зустріч людини із закоханістю відбувається в якомусь про-
сторово-часовому центрі повсякденності, тобто пов’язана з певними бу-
денними подіями нашого життя, окремими повсякденними обставинами. 
Почуття, що у цій ситуації виникають, – якщо переростають у кохання, 
стають вирішальними подіями усього життя тієї чи іншої особистості. У 
цьому місці простір і час повсякденності пов’язуються з людським і доле-
носним, і, ймовірно, у місці зустрічі людини з любов’ю відкривається сенс 
життя, парадокси смерті та безсмертя, зворотність і незворотність часу, 
детермінізм світових сил і, безперечно, власної свободи вибору3.

Щодо причини появи закоханості, на думку Аристотеля, фундаментальне 
значення має тіло. В «Нікомаховій етиці» він стосовно цього пише наступне: 
«Як прихильність нагадує початок дружби так і задоволення від споглядання 
іншого наштовхує на виникнення закоханості, оскільки ніхто не закохується, 
не зазнавши цієї насолоди від образу іншої людини. Але хто насолоджуєть-
ся обличчям людини, – ще не зовсім закоханий, він стає таким, коли за від-
сутності особистості, яку любить, нудьгує і жадає (επιθυμείς) її присутності»4. 
Схожу думку можна зустріти і в Платона. Він у «Федрі» підкреслює, що бага-
тьох закоханих заворожує тіло ще до того, як вони дізналися про характер і 
перевірили інші властивості того, в кого закохані5.

Cтосовно визначення любові, то Стагірит розглядаючи питання що 
людина робить проти волі зауважує в «Евдемовій етиці» наступне: любов 
(ἔρως) – недобровільна, оскільки вона сильна, та здатна перемагати люд-
ське єство6.

Ідея, що ἔρως є недобровільним, запозичена Аристотелем від промови 
Сократа в «Федрі» Платона. Так, на думку Сократа, потяг, який незважаю-
чи на розум переміг гадку (думку), що допомагає у правильній поведінці – 
відтепер звівся до насолоди красою і підкорив собі усю поведінку людини 

– називається через свою всемогутність любов’ю-еросом7.
Відповідно, у вищенаведеній цитаті Стагірита можемо імпліцитно 

прочитати три аспекти онтології любові – ἔρως:
• випадковість;
• могутність;
• «мета-фізичність».
Те, що ἔρως – стихійний та некерований – є взагалі традицією для розу-

міння сутності любові в Давній Греції. І хоча Аристотель не говорить про 
випадковість ἔρως в міфологічному контексті, однак він не може запере-

[3] Н.А. Жижко, Событие любви в измерении повседневности, Дні науки філософсько-
го факультету – 2010: Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конфе-
ренції (21-22 квітня 2010 р.), ч. ІІІ, ВПЦ „Київський університет”, Киев 2010, c. 73. 
[4]  [Eth. Nic. 1167 4-10]. 
[5]  [Phaedr. 232e]. 
[6] Див. [Eth. Eud. II 1225a 21]. 
[7] Див. [Phaedr. 238c-d]. 
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чувати, що людина здатна керувати любов’ю. Без сумніву, любов – «не від 
світу цього», вона над нами. І не дивно, що унікальність природи Ерота 
полягала в тому, що під його владою, згідно давньогрецькою міфологією, 
було все: боги Олімпу, і смертні люди. Тому й таку всемогутність, всеохоп-
ність Ерота Платон у «Бенкеті» пояснює легендою про народження його 
від Поросу та Пенії, а звідси його маргінальну, амбівалентну природу8.

Перш ніж досліджувати тему дружби у філософській спадщині Арис-
тотеля, варто відзначити, що вона є безсумнівно невичерпною і заслуго-
вує не одного десятку окремих фундаментальних досліджень. Тому, без-
перечно у даній розвідці ми не маємо наміру претендувати на всеосяжне 
охоплення запропонованої теми, адже їй присвячено багато західних нау-
кових студій, деякі з яких вже стали «класикою» з даної проблеми9, а тому, 
на наш погляд, було б доцільно розглянути саме означену проблематику 
стосовно співвідношення екзистенціалів людського буття.

Стосовно онтології дружби, то насамперед, слід наголосити на тому, 
що, на відміну від свого вчителя, Платона, Аристотель не ставить за мету 
дослідження природи дружби. Він лише говорить про існуючі різні дум-
ки про походження дружби: «Про дружбу чимало буває суперечок. Одні 
вважають її певною подібністю і відповідністю схожих людей – друзів, і 
звідси приказки: „Рибак рибака...” і „Ворон до ворона...” і т.і. Натомість 
інші стверджують протилежне: „Усі гончари” – [суперники один одному]. 
Для розуміння природи дружби підшукують більш високого порядку та 
більш природничі [пояснення], як, наприклад, Еврипід, який говорить: 

„Земля висохла і бажає дощу, і величне небо, повне дощу, бажає впасти на 
землю”; і Геракліт мовить: „протилежності сходяться”, і „з суперечностей 
найпрекрасніша гармонія”, і „усе народжується від розбрату”; цим [дум-
кам] серед інших протистоїть і Емпедоклова думка: „Подібне прагне до 
подібного»10.

Стагіриту не особливо цікаво теоретизування дружби, в центрі його 
уваги саме «праксис» дружби – скільки друзів може бути?, які види друж-
би? як відрізнити дружбу від приязні та спільності?, які можуть бути 
перепони в дружбі?, чи можна назвати дружбу людей, у яких лиха мета 
тощо? Проте зазначимо, що в контексті онтологічного статусу дружби 
Стагірит намагається чітко визначити відмінність дружби від схожих до 
неї феноменів людського буття. Так він розрізняє дружбу від прихильнос-
ті та однодумності і зазначає наступне:
[8] Див. [Symp. 203b-d]. 
[9] Див. J. Nielsen, Moral Competition in Aristotle’s Virtue Friendship, Acadia University 2009, 
138 p.; L.S. Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, Cambridge University Press 
2003, 256 p.; G. Percival, Aristotle on Friendship, Cambridge University Press 2015, 192 p.; 
P. Schollmeier, Other Selves: Aristotle on Personal and Political Friendship, SUNY Press 1994, 
222 p.; S. Stern-Gillet, Aristotle’s Philosophy of Friendship, SUNY Press 1995, 233 p.; А. Ward, 
Contemplating Friendship in Aristotle’s Ethics, SUNY Press 2016, 182 р. 
[10] [Eth. Nic. 1155a32-1155b7]. 
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• «Прихильність (εὔνοια) схожа на дружнє ставлення (το φιλικών), про-
те, це не дружба, тому що прихильність може бути звернена до незнайо-
мих, вона може бути таємною, а в дружбі це неможливо. До цього було 
сказано, але нагадаємо, що прихильність – це і не дружнє почуття, тому 
що в ній немає ні напруги, ні прагнення, а вони супроводжують почуття 
дружньої прихильності»11.

• «Однодумність (ομόνοια) теж вважається [прикметою] дружнього 
ставлення. Саме тому однодумність не є схожістю думок (ὁμοδοξία), тому 
що вона може бути навіть у тих, хто один одного не знає; але про згодних 
між собою людей з приводу певного питання не говорять, що у них одно-
думність, припустімо, з питання про небесні [тіла] (бо „однодумність” в 
таких речах не має відношення до дружби), а кажуть про однодумність в 
державах, коли громадяни згодні між собою (ὁμογνωμονῶσι) щодо того, 
що їм потрібно, і віддають перевагу (προαιρῶνται) одним і тим же речей і 
роблять (πράττωσι) те, що спільно прийняли чинити»12.

Вищеозначеними дефініціями, на нашу думку, Стагірит тим самим 
ніби застерігає читачів та наступні покоління не редукувати ті чи інші 
міжособистісні чи соціальні відносини до феномену дружбу. 

Також в контексті розгляду онтології дружби варто Аристотель імплі-
цитно розрізняє дружбу у вузькому сенсі слова – як тісну душевну спіль-
ність двох або декількох людей, що переживає як радість або ж як гостру 
потребу (в разі свого переривання або відсутності); і дружбу в широкому 
сенсі слова – як взагалі будь-яке спілкування і спільність людей, що має 
непрагматичний, самоцінний характер. В цьому останньому сенсі Арис-
тотель говорить про дружбу між подружжям, батьками і дітьми, роди-
чами. За своїм внутрішнім змістом дружба в обох своїх значеннях зали-
шається одним і тим самим феноменом людського буття, але змінюється 
його глибина та інтенсивність його прояви. Розглянемо більш детально 
що представляє кожен з цих проявів.

«Дружба, на думку Стагірита, – це перш за все дружба доброчесних, 
тому що предметом дружньої приязні і прихильності вважається безвід-
носне благо або задоволення і відповідно для кожного [благо і задоволен-
ня] для нього самого, тим часом для доброчесного доброчесна [людина 

– предмет і дружби, і прихильності] як на одній, так і на іншій підставі: 
[як безвідносно, так і для нього]. Дружнє почуття схоже на пристрасть, а 
дружність – на певний характер, бо дружнє почуття з таким же успіхом 
може бути звернуте на неживі предмети, але взаємну дружбу живить сві-
домий вибір, а він обумовлений [душевним] складом. Крім того, добро-
чесні люди бажають власне блага тим, до кого відчувають дружбу, заради 
самих цих людей, причому не з любові, але за складом [душі]»13.

[11] [Eth. Nic. 1166b 30-34]. 
[12] [Eth. Nic. 1167а 22-28]. 
[13] [Εth. Nic. 1157b 25-33]. 
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Епістемологічний аспект дружби та закоханості
Вже здавна мислителі розуміли, що пізнавальний процес у людині 

пов’язаний не лише з роcсудковою діяльністю та логічними умовиводами, 
але й також з тими чи іншими фундаментальними феноменами людсько-
го існування. На погляд Аристотеля, не є в цьому виключенням і закоха-
ність, адже як зауважує давньогрецький мислитель, закохані відчувають  
насолоду від споглядання того, кого люблять14. Чому це відбувається?

Саме завдяки зору, на думку західного філософа Д.П. Мануссакіса, ми 
здатні пізнавати, що наше, а що – ні15, в тому сенсі, що ми дивимося на 
Іншого як на самого себе. Починаючи любовний дискурс любові ми впіз-
наємо себе і постаємо в Іншому, мов у дзеркалі. На дорослу людину бать-
ки вже не мають впливу, але у коханій особистості можна побачити себе. 
Коли очі спостерегли в Іншому щось негативне, то необхідно шукати і 
виправляти ту ж рису в собі. Предмет любові – ось людина, хто допоможе 
нас удосконалити. Не треба шукати психологів, психоаналітиків, чи ж хто 
би порадив, як жити. Основне – це очі, погляд на другу половинку; вона 
наше дзеркало, здатне показати, пізнати усі наші недоліки, причому не 
зменшуючи силу своєї любові до нас

Ідея про велику значимість очей і споглядання улюбленої особистості 
пройшла червоною ниткою через всю історію філософських роздумів над 
закоханістю. Так, одним з мислителів, хто розмірковував над цим фено-
меном, був М. Шелер. В роботі «Ordo amoris» він зазначає, що «закоханий 
замість того, щоб пізнавати свій предмет і в цьому русі до коханої осо-
бистості повністю в ній розчинятися – звертає увагу на всі ті почуття та 
враження, переживання і т.п., які викликає у нього коханий об’єкт»16.

Через це, як ми бачимо велику роль відіграють очі, безпосереднє ба-
чення один одного. Стагірит говорить в «Нікомаховій етиці», головним 
чином, про значущість очей як для дружби, так і для любові. Зокрема, він 
зазначає, що найбільша радість – це бачити люблячу нам людину17. Це є 
радістю, бо любов – це світоносне начало, яке осяює людське життя, вона 
«світліша від тисячі сонць». Любов – це абсолютне Благо (з великої літери 
– В.Т.), що здатне породжувати щиру  доброту, совість, правду, співчуття, 
милосердя і т.п.

Стосовно епістемологічного статусу дружби, то Стагірит його розгля-
дає в контексті складності віднаходження її серед людей: «Такі (справжні 

– В.Т.) дружби рідкісні, тому що і людей таких небагато. А крім того, по-
трібні ще час і близьке знайомство, бо, як каже прислів’я, не можна піз-
нати один одного, перш ніж з’їсти разом [з одним] той знаменитий „[пуд] 

[14] Див. [Eth. Nic. 1171b 1-5]. 
[15] Д.П. Мануссакис, Бог после метафизики. Богословская эстетика, ДУХ І ЛІТЕРА, 
Київ 2014, с. 38. 
[16] М. Шелер, Ordo amoris, [в:] Трактаты о любви, ИФ РАН, Москва 1994, с. 90. 
[17] [Eth. Nic. 1171b 30]. 
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солі”, і тому людям не визнати один одного і не бути друзями, перш ніж 
кожен не постане перед іншим як гідний дружби і довіри. А ті, хто у сто-
сунках між собою раптом починають поводитися дружньо, бажають бути 
друзями, але не є ними, хіба що вони [взаємно] гідні дружньої приязні і 
знають про це; безумовно, хоча бажання дружби виникає швидко, друж-
ба – ні»18.

Стагірит вищенаведеною думкою наголошує, що значну роль у дискур-
сі справжньої дружби займає час та досвід спільного існування. В дружбі 
по-особливому пізнається зміст часу як феномену. Час, у який вміщений 
досвід дружби є часом особливої взаємної довіри, жертовності, віри, надії 
один на одного. Якщо любов – це відкриття Часу для Іншого і з Іншим, то 
дружба є розкриттям Часу. Дружні стосунки роблять спільно проведені 
миті (чи це декілька хвилин, чи ж день, чи це тиждень) по-особливому 
важливими та значущими в долі кожного з учасників дискурсу дружби і 
саме завдяки цьому по-особливому пізнається світ та кожен з учасників 
дискурсу дружби

Праксис дружби, закоханості та любові 
Закоханість має свою неповторну «історію», свій унікальний «час», в 

якому присутні такі специфічні риси, які не притаманні жодному з екзис-
тенціалів людського існування. Закоханість має свій особливий «шарм», 
«смак», який не сплутаєш ні з дружбою, ні з любов’ю. Це прекрасно розу-
мів і Аристотель. Серед прикметних рис її:

1) Взаємне задоволення від слів і дій, які вони роблять, кажуть, від-
чувають один до одного (за принципом «Ти – мені, Я – тобі»)19; Аристо-
тель вбачає у взаємності суб’єктів закоханості дуже важливе значення.. 
Адже якщо хтось із закоханих не відповідає вчасно взаємністю, той, хто 
її не отримує, скаржиться. Це, на думку Стагірита, виникає через те, що 
закоханий любить через користь, а той, у кого закохані, любить через за-
доволення, відповідно, їх цілі не збігаються. Доречною буде наступна осо-
бливість.

2) Спільна мета люблячих у дискурсі закоханості20. Засновник перипа-
тетичної школи зазначає, що у закоханих все має бути єдиним, а головне 

– мета. Адже якщо у людей різні цілі, то тоді вони живуть лише заради са-
мих себе, але якщо навпаки, то вони люблять заради тих, у кого закохані.

3) Предметом закоханості може бути тільки одна єдина людина21. Дав-
ньогрецький мислитель підкреслює цією думкою унікальність і непо-
вторність предмету закоханості, оскільки всі інші люди стають для нас 
не такими, як вона. Ця людина, без сумніву, стає тим «Ти», яке дозволяє 

[18] [Eth. Nic. 1156b 25-33]. 
[19] Див. [Eth. Nic. 1157а 5-10]. 
[20] Див. [Eth. Nic. 1164 3-10]. 
[21] Див. [Eth. Nic. 1158 10-18]. 
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усвідомити вперше наше власне «Я». Тільки ця єдина особа, в яку ми за-
кохані, дозволяє по-новому поглянути на власне життя, побороти егоїзм 
і знайти в ній самій абсолютний центр свого життя поза собою.

Разом з тим, можемо погодитися з думкою англійського мислителя К. 
С. Льюїса: «Необхідно змиритися з тим, що закоханість минає, як моло-
дість, але як людина не вмирає після молодості, так і від закоханості за-
лишається союз, який підтримується вольовими зусиллями, звичкою»22. 
Відповідно, з точки зору філософії закоханість є феноменом людського 
життя, який має біполярний характер: 

- може закінчитися і існувати тільки в пам’яті людей протягом усього 
життя;

- закінчує існування, трансформувавшись безпосередньо в любов.
До речі, варто зауважити, що вчитель Аристотеля, Платон відзначає, 

що кінець закоханості полягає в тому, що суб’єкт любові приходить до 
тями, і до нього повертається розум, а також у тому, що розкаюється в 
скоєних діяннях щодо предмета закоханості і виголошених йому клят-
вах23. Тому Аристотель у «Нікомаховій етиці» пише, що закоханість на-
стільки є непростою справою, що деякі люди через свою слабкість готові 
покінчити життя самогубством заради того, щоб не переносити небезпе-
ки і труднощі, які зустрічаються на шляху закоханих24.

В контексті розгляду Аристотелем в «Евдемовій етиці» специфіки та 
природи сміливості можна побачити інтенцію стосовно праксису любові 

– ἔρως. На думку Стагірита, існує п’ять видів сміливості, останній з них 
пов’язаний саме із любов`ю, адже як зазначає давньогрецький філософ, 
закоханий радше сміливий, аніж боягуз і може перенести та витерпіти 
численні небезпеки25.

Думкою про те, що людина, яка охоплена еросом є надзвичайно смі-
ливою, Аристотель суголосний з «Бенкетом» Платона. Давньогрецький 
мислитель, у вуста Федра закладає такі слова, що для люблячого «та хіба 
знайдеться на світі такий боягуз, в якого сам Ерот не вдихнув би звитягу, 
уподібнивши його природженому хороброму? І якщо Гомер говорить, що 
деяким героям відвагу дарує бог, то люблячим дарує її ніхто інший, як 
Ерот»26. Про сміливість та безстрашність любові, Платон також вкладає і 
у вуста Діотіми: «Ерот […] хоробрий, сміливий і сильний […]»27.

Така нездоланність любові через сміливість Ероту, пройшла червоною 
ниткою в культурному та історико-філософському дискурсі. Сміливість 

[22] Е.В. Золотухина-Аболина, Магический мир философии. Избранные статьи, философ-
ские миниатюры, философско-психологическое эссе, Директ-Медиа, Москва 2014, с. 30. 
[23] [Phaedr. 240e-241a]. 
[24] [Eth. Nic. 1116 12-15]. 
[25] [Eth. Eud. III 1229a 21]. 
[26] [Symp. 179a-b]. 
[27] Див. [Symp. 203d]. 
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та сила через терпіння. Терпіння – це її онтологічна основа: це її минуле, 
теперішнє і майбутнє. Завдяки терпінню – людина стає сміливою, їй нічо-
го вже не страшно. Без терпіння любов не може існувати так, щоб стати 
справді «сильною немов смерть». Терпіння як атрибут любові породжує 
взаєморозуміння, повагу, увагу до коханої особистості. Ця чеснота до-
зволяє прощати, але не «потурати» слабкостям коханої людини; любовне 
терпіння допомагає по-іншому подивитися на того, кого ми любимо: не 
«рожевими окулярами» і не злим, ображеним оком, а так, щоб усвідомити, 
що якщо вона щось зробила, то і я також це зробив, адже в любові «двоє 
стають єдиною плоттю» – і все що робить хтось з люблячих водночас ро-
бить і інший; а отже, і відповідальність за всі вчинки вони несуть у житті 
разом, спільним союзом любові.

Аристотель, як теоретик φιλία не зміг оминути розгляду її зв`язку з 
любов’ю – ἔρως. Так, він зазначає, що «не може бути любові без дружньої 
симпатії» («οὐθεὶςγὰρ“ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ»)28. Ця думка запозичена 
Стагіритом з трагедії Еврипіда «Троянки»29. Відповідно тут постає питан-
ня, навіщо еросу «філія», адже, як ми бачимо, остання є частиною першої? 
Тому для любові як такої необхідний не лише ἔρως, а і φιλία. Для Стагірита, 
ἔρως не є самодостатнім, він потребує щось більш гуманне, спокійне. 

На думку В. Малахова, «перш за все, оскільки дружба може бути роз-
глянута як рід любові, про неї можна з повним правом сказати, що вона 
являє собою наочний, емпіричний переконливий приклад того, що слі-
дом за Б. Паскалем, Е. Левінас йменував «любов’ю без хіті» – любов, яка 
не має чуттєвого самоутвердження в Іншому. Як чистий досвід стосунків 
любов - φιλία (дружня любов) характеризується внутрішньою цнотливіс-
тю. Навіть співчуття як таке, абсолютно особливим чином, припускає у 
людини здатність чуттєво „увійти” в іншого, розташувати в ньому власне 
Я з властивим згаданому Я „завзятістю в бутті” – і виявити, визначити за 
допомогою цієї проектованої завзятості міру і характер життєвого небла-
гополуччя того, кому ми співчуваємо30.

Також щодо зв’язку φιλία та ἔρως, Аристотель в «Евдемовій етиці» за-
значає наступне: «Звичайно, друзям потрібно бути разом, адже не випад-
ково говорять: «біда, якщо друг далеко», тому, якщо ви в біді, не треба 
випускати з виду один одного. Звідси і любов здається схожою на дружбу; 
адже і закоханий намагається не відходити від коханого, і не стільки, тому, 
що це потрібно, скільки підкоряючись почуттю»31.

Разом з тим варто зауважити, що,на думку західної дослідниці 
Н.  Шерман, ключовою проблемою етики Аристотеля, як і більшості ін-

[28] [Eth. Eud. VII 1235b 20]. 
[29]  Див. [Eur. Tro. 1051]. 
[30] В.А. Малахов, Дружба как род любви [в:] Дружба: ее формы, испытания и дары, ДУХ 
І ЛІТЕРА, Київ 2008, с. 130-131. 
[31] [Eth. Eud. VII 1245a 22-25]. 
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ших етичних систем античності є питання: в чому полягає розквіт або 
щастя людського буття? Відповідь Аристотеля така: щастя – це поєднан-
ня внутрішнього доброчесного буття та зовнішніх благ; безперечно, голо-
вне серед цих зовнішніх благ – реляційне благо дружби32. 

Відповідно, коли Стагірит розрізняє різні прояви (дискурси) і практи-
ки дружби, в залежності від причини та мети їх існування, він зазначає 
наступне: «Досконала дружба буває між людьми доброчесними і за чес-
нотами один одному подібними, бо вони однаково бажають один одно-
му власне благо, тому, що доброчесні, а такими вони є самі собою. А ті, 
хто бажають друзям блага заради них, ще більше друзі. Безперечно, вони 
ставляться так один до одного завдяки самим собі і не в силу сторонніх 
обставин, тому і дружба їх залишається постійною, доки вони доброчесні, 
натомість доброчесність – це щось постійне. І кожен з друзів доброчес-
ний як безвідносно, так і у ставленні до свого друга, бо добродійні як без-
відносно доброчесні, так і один для одного помічники»33.

Як бачимо, за визначенням Аристотеля, φιλία – це взаємно визнані 
прихильність і ласка  один до одного, які засновані на певному трива-
лому особливому інтересі, що можуть становити задоволення, користь 
і доброчесність. Обрана дружба, що в основі своїй має чесноту або до-
брий характер, дає зразкову і найбільш стійку форму дружби. Це дружба, 
яка спрямована на особистість в її цілісності і присвячена спільному до-
сягненню доброго життя. Кращі друзі „живуть разом” і „проводять дні 
разом”, не як стадо, що перебуває на одному пасовищі, а „у спільності 
суджень і думок”34.

Стосунки у дружбі вимагають як більшої інтимності, так і відкритості. 
Взаємини у справжній дружбі, на відміну від схожих до неї різноманітних 
міжлюдських стосунків, передбачають фундаментальну зміну людського 
буття. Тому, з огляду на інтенсивність цієї ідеальної дружби, логічно при-
пустити, що в певний момент людина може підтримувати такі взаємини 
лише з небагатьма друзями. Про це давньогрецький мислитель пише як у 
VIII, так і ХІ книгах «Нікомахової етики»:

- «Бути другом для багатьох в досконалій дружбі неможливо, так само 
як бути закоханим у багатьох одночасно, ([закоханість] схожа на надмір-
ну [дружбу] і є чимось таким, що за [своєю] природою звернуте на одну 
людину). Багатьом одночасно важко бути справді потрібними для одні-
єї і тієї ж людини, і, ймовірно, [важко, щоб багато] були добрими. Адже 
треба набути досвіду і зблизитися, що важко надзвичайно, [якщо друзів 
багато]»35.

[32]  Н. Шерман, Дружба, [в:] Дружба: ее формы, испытания и дары, ДУХ І ЛІТЕРА, Київ 
2008, с. 189. 
[33] [Eth. Nic. 1156b 7-14]. 
[34]  [Eth. Nic. 1107b 11-12]. 
[35]  [Eth. Nic. 1158а 11-16]. 
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- «Тому, напевно, добре намагатися мати друзів не якомога більше, а 
стільки, скільки достатньо для спільного життя. Безумовно, мабуть було б 
неможливим бути для багатьох дуже [близьким] другом. Тому і не закоху-
ються в багатьох, адже закоханість тяжіє до своєрідної надмірної дружби, 
причому однією людиною; отже, близька дружба – це дружба з обмеже-
ною кількістю людей»36.

Чому ж таких друзів у нашому житті може бути лише декілька? На 
думку П. Флоренського: «Друг –  не тільки Я, а й інше Я, інший для Я. Од-
нак, Я – єдине, і все, що є інше щодо Я, то вже – Не-я. Друг – це Я, яке не-Я. 
Друг – contradiction, і у самому понятті про нього міститься антиномія. 
Якщо тезою дружби є тотожність і подоба, то її антитеза – не-тотожність 
і не-подібність. Я не можу любити те, що не є Я, бо тоді допустив би в себе 
щось чуже собі. Але, водночас, люблячи, я хочу не того, що сам я є: і, на-
справді, на що ж мені те, що у мене є?»37.

Також треба відзначити, що хоча Аристотель досить позитивно від-
гукується та вихваляє таких друзів, але він наголошує, що праксис друж-
би не лише для комфорту. «Подібно до погляду і слова друга, – як зазна-
чає В. Малахов, – правдивих, відкритих, світлих, дружба як така, згідно 
з проникливим зауваженням Аристотеля, виводить людські стосунки 
з-під покриву таємниці38, внутрішньо тяжіє до ясності, відкритості, світ-
ла. Справжні дружні взаємини – взаємини прозорі, засновані на взаємній 
повазі, що реалізуються в розумній співпраці, у натхненному спілкуванні, 
що наповнене спільно визнаними цінностями. 

Як випливає з вищезазначеного, справжня дружба виганяє дух мафіоз-
ності; вона задихається в сітях кругової поруки. Водночас для неї часто ви-
являється цілющим кисень публічності: вона справді не боїться бути на увазі, 
на видноті, навіть більше – узи дружби у властивій їм горизонтальному век-
торі відносно легко переростають у зв’язки громадянського співіснування»39.

Необхідно відзначити, що Аристотеля іноді критикували за оцінку 
дружби як такого собі союзу взаємного захоплення почасти через його 
думку, що друг – це «інший я» або «друге я». Але в ширшому контексті 
своєї думки він стверджує, що на кращих друзів можна покластися у 
справі критичної оцінки себе. Друзі, наполягає він, незамінні для самопіз-
нання і підтримки діяльності з такими жвавістю і завзяттям, яких важко 
досягти самостійно. Найкращий тип дружби, підкреслює він – це сфера 
морального зростання і навчання протягом усього життя. І це так, допус-
кає він, навіть не дивлячись на те, що дружба як вид зовнішнього блага 
піддає людину ризику втрати і робить її вразливою.

[36] [Eth. Nic. 1171a 10-14]. 
[37] П.А. Флоренский, Письмо одинадцатое: Дружба, [в:] Столп и утверждение истины, 
Правда, Москва 1990, т. 1, с. 439-440. 
[38] [Eth. Nic. 1155b-35-1156a 5]. 
[39] В.А. Малахов, Дружба как род любви…, op. cit., с. 132-133. 
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Праксис дружби в особливо концентрованому вигляді несе в собі ту по-
чаткову амбівалентність, в межах якої ми відчуваємо потребу в Іншому як 
такому. З одного боку, потреба в Дружбі (як і в Іншому взагалі) – це потреба 
в близькості, розумінні, опорі і живої співприсутності у світі. Але, з іншого 
боку, нам потрібен Інший і як виклик, що пробуджує наші внутрішні сили: 
як противник і зразок одночасно (тут ще одна амбівалентність цих стосун-
ків). Противник – тому що тільки сила зовнішнього опору змушує нас ро-
бити постійне насильство і впорядковувати своє світовідчуття і хаос свого 
внутрішнього світу. Зразок – тому що надмірність можливостей нашого 
самовияву повинна „вплутуватися” на зовнішній нам особистісний образ 

– нехай і не такий цікавий, як хотілося б, але такий близький і зрозумілий40.
Через це варто наголосити на тому, що у справжній дружбі бувають хви-

лини особливої душевної спільності („Ми”) і періоди охолодження і байду-
жості; але суть дружби не в цих моментах, але саме в стійкості такого жит-
тєвого зв’язку, в якому кожне „Я” виступає безпосередньо і цілісно: воно 
тут важливе таким, яким воно є: як Зразок/Противник. Цим визначається 
і весь інтерес „дружнього спілкування” (на нього якраз найчастіше і звер-
тають увагу, приймаючи наслідок за причину). Дружнє спілкування втягує 
в себе іноді навіть сильніше, ніж спілкування закоханих: Скрізь тут інтерес 
не в „почуттях”, які мають межу і втому, а в особливому майже нерозділь-
ному поєднанні потягу і змаганні душ та розумів – філії і агона41. 

Що стосується соціальних проявів дружби, то Стагірит зазначає на-
ступне: «У всіх різноманітних проявах дружби пропорційність прирів-
нює і зберігає дружбу, як це і було сказано. Так, наприклад, при державній 
[дружбі] башмачник за черевики за [їх] вартістю отримує винагороду, і 
ткач теж, і інші. В цьому випадку існує загальна міра – монета, і тому з 
нею все співвідноситься, нею і вимірюється.

Стосовно любовної [дружби], то закоханий іноді скаржиться, що при 
надлишку дружби з його боку він не отримує дружбу, при цьому він, може 
так статися, не володіє нічим, що служить предметом дружньої приязні; 
коханий же часто скаржиться, що закоханий спершу обіцяв усе, а тепер 
нічого не виконує. Таке трапляється щоразу, коли закоханий дружить з 
предметом любові через задоволення, а предмет любові із закоханим – 
через користь, але у обох немає того, [чого вони чекають один від одного]. 
Саме при дружбі задля цих [цілей] її розірвання відбувається кожен раз, 
коли не отримують того, заради чого дружили, бо в цьому випадку лю-
блять не самих друзів, а те, що у них є, а воно, між тим, не постійне, а тому 
такі і дружби. Але [дружба] через чесности, існуючи сама собою, постійна, 
як і було сказано»42.

[40] В.Ю. Даренский, Дружба как феномен духовного опыта, [в:] Дружба: ее формы, 
испытания и дары, ДУХ І ЛІТЕРА, Київ 2008, с. 196-197. 
[41] Ibidem, c. 200. 
[42] [Eth. Nic. 1164a 1-13]. 
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Як бачимо, Стагірит зауважує, що основна відмінність соціальних 
проявів дружби від досконалої у тій чи іншій меті, яку кожен з цих видів 
ставить. Певною мірою він навіть досконалу дружбу ставить вище за лю-
бовну, бо остання почасти має утилітарний характер. Так само у соціаль-
них видах дружби ставиться за мету те, що мінливе, здатне губитися, тоді 
як метою досконалої дружби є незмінне та вічне – чесноти та цінності. 

Проте, якою б не була мета, все ж  таки в основі різних соціальних про-
явів дружби лежить те, щоб до усіх ставитися як до самого себе сприйма-
ти кожного як певну перемогу над самістю, егоїзмом.  Варто зауважити, 
що давньогрецький мислитель не дає моральної оцінки, що той чи інший 
прояв дружби є хибним, оманливим, вірним. Якщо і піднімається ним 
проблема зла, то вона розглядається не в онтології дружби, прихильності 
чи однодумності, а в контексті того, чи можна назвати дружбою стосунки 
між лихими людьми або стосунки заради злої мети. 

Аристотель зауважує, що злі люди не здатні створити дискурс доскона-
лої дружби, бо остання максимально не є утилітарною. Натомість він не за-
перечує, що може бути дружба взагалі між поганими людьми, та між злою 
і доброю особистістю. З цього приводу він пише наступне: «Тому друзями 
з міркувань задоволення і з міркувань користі можуть бути і погані [люди], 
і добрі [можуть бути друзями] поганим, і людина, яка ані добра, ані пога-
на – другом кому завгодно; однак очевидно, що тільки доброчесні [бувають 
друзями] один заради одного, адже погані люди не насолоджуються один 
одним, якщо їм немає один від одного певної користі»43.

Давньогрецький мислитель зауважує, що саме у лихих людей дружба 
(хоча і побудована на користі чи задоволенні) не може бути довготрива-
лою: «Поганих дружба псується (адже, хиткі [у своїх переконаннях], вони 
зв’язуються з поганими і стають зіпсованими, уподібнюючись один од-
ному); а дружба добрих навіть зростає від спілкування, адже прийнято 
вважати, що такі друзі стають кращими завдяки впливу один на одного і 
виправлення один одного; вони, звичайно, запозичують один у одного те, 
що їм подобається, звідки [вислів]: „Від добрих добро”»44.

У досконалій дружбі, навіть більше у дружбі між доброчесними людь-
ми кожен з учасників не лише існує один заради іншого, але виховуєть-
ся, навчається один від одного. Дружба між лихими людьми, зазначає 
Стагірит, нічого не може навчити, хіба що у людини буде гіркий досвід. 
Натомість дружба між добрими особистостями спричинює взаємний са-
морозвиток, і навіть певною мірою може допомагати в суспільно-куль-
турному розвитку. Доречним, на нашу думку, буде в цьому контексті на-
вести приклади дружби з всесвітньої історії: Данте, Гвідо Кавальканті і 
Лапо Джанні – три флорентійських поети XIII століття. Мішель де Мон-
тень і Етьєнн де Ла Боесі – французькі письменники XVI століття. Ще 

[43] [Eth. Nic. 1157а 16-20]. 
[44] [Eth. Nic. 1172а 8-14]. 
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пізніше ми зустрічаємо приклади дружби між Марксом і Енгельсом і між 
Максом Горкгаймером і Теодором Адорно. Перша  вплинула на всю сучас-
ну політику, друга – на соціологічну думку45.

Втім, варто зауважити, що Аристотеля не бентежить небезпека, яка 
турбувала згодом Канта, що близькість може завдати шкоди самодостат-
ності або автономності. Без друзів і коханих людському життю не виста-
чало б блиску. Хто озброюється проти втрат, що принесла симпатія або 
прихильність, не розуміє сенсу людського щастя.

Через це Стагірит не оминає і роздумів стосовно випробувань у дис-
курсі дружби,  а також чи вона може закінчитися, і якщо так, то чому? 
Давньогрецький мислитель розумів, що коли дружні почуття охолоджу-
ються, це позначається і на ступені та природі діяльної участі один в од-
ному. Зокрема він зазначає: «Тільки проти дружби доброчесних безсилий 
наклеп, тому що нелегко повірити комусь [в погане] про людину, про яку 
за довгий час сам склав думку: між ними довіра і неможливість образити 
і все інше, що тільки потрібне в дружбі в істинному розумінні цього слова. 
А в інших [(людських) стосунках] легко може виникнути будь-що»46.

Це відбувається через те, що дружба, на думку Аристотеля, не є чимось 
набутим, вона теж, як і любов, є постійною працею. Як слушно говорить 
італійський дослідник філософії дружби Ф. Альбероні, дружба схильна 
до криз, як і різні прояви міжлюдських стосунків. Криза в дискурсі друж-
би полягає в тому, що один з друзів втрачає впевненість в дружбі іншого 
і навіть може відчути себе обдуреним, незрозумілим. Подолати кризу – 
значить знову відчути, що один розуміє нас до кінця, а ми розуміємо його. 
Бо в період кризи ми теж беремо участь у нерозумінні, буваємо агресивні, 
прагнемо до розриву. Криза завжди починається з розчарування і несе в 
собі небезпеку перетворитися на «смертельну сутичку». Адже друг – це 
той, хто повинен вміти оцінити нас по-справжньому, тому криза означає, 
що саме він виявився до нас несправедливим47.

Якщо в дружбі можуть бути різноманітні випробування та перепони, 
то невипадково Аристотель підкреслює, що даний феномен людського 
буття неможливо означити як щастя чи нещастя. З приводу даного мо-
менту він зазначає наступне: «За успіхів або у нещастях більша потреба в 
друзях? Адже шукають друзів, і в тому і в іншому випадку, тому що невда-
хи потребують підтримки, а щасливі – в близьких (symbioi), яким будуть 
робити добро, бо вони бажають творити добро. Отож, необхідність в дру-
зях більша «при невдачах, тому що в цьому випадку потребують корис-
них [друзів], але прекрасніша дружба при успіхах, недарма тоді в друзях 
шукають добрих, розуміючи, що надавати благодіяння таким і проводити 
з ними час є справді гідним вибору»48.
[45] Ф. Альберони, Дружба, [в:] Дружба и любовь, Прогресс, Москва 1991, c. 8. 
[46] [Eth. Nic. 1157a 22-25]. 
[47]  Ibidem, c. 24-25. 
[48] [Eth. Nic. 1171a 21-27]. 
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Для Аристотеля щастя в праксисі дружби другорядне. В реальності 
вона неодмінно наповнена як радістю, так і стражданнями. Щастя по-
лягає, імовірніше, в тому, що ті почуття, страждання та задоволення від 
дружньої співприсутності невиразні, і їх, по суті, неможливо вербалізу-
вати. Друзі, які перебувають у досконалій дружбі ніби «піднімаються» 
над щастям і нещастям, бо ці почуття іншого душевного змісту, вони є 
лише моментами дискурсу дружби, але не належать онтологічній будові. 
Справжня дружба по той бік щастя і нещастя, вона за природою в певній 
мірі також є «а-феліцітарною».

Ф. Альбероні зауважує щодо дружби та щастя: «Дружба – це складне 
переплетення зустрічей. Ніхто не знає заздалегідь, відбудеться така зу-
стріч чи ні. Вона завжди непередбачувана, завжди несподівана, так само 
як і щастя, яке ніколи не буває там, де ми чекаємо його, сидячи, як мис-
ливці, в засідці. Якщо ми в тузі і тривозі кидаємося на пошуки щастя, жа-
даємо його, то, ймовірніше, натрапляємо на розчарування. Або на нудьгу. 
Щастя є тим, що приходить «раптом», коли ми зовсім не чекаємо його, 
воно ніби крадеться за нами і вичікує, доки ми забудемо про нього, щоб 
саме в цей момент виявити себе. Сама собою зустріч вже і є моментом 
щастя, моментом найвищої повноти життя. Саме в цей момент ми осяга-
ємо щось у нас самих і у світі»49.

Отже, проаналізувавши основні аспекти співвідношення дружби, за-
коханості та любові в етичному корпусі Аристотеля можемо зробити ви-
сновок:

1) Закоханість, на думку Стагірита, є середньою ланкою між дружбою 
та любов’ю; вона вміщує в собі елементи, як першої так і другої, але не 
зводиться до них. В свою чергу любов є чимось надприроднім і непід-
владним людському єстві. Натомість дружба хоча і виникає, на погляд 
давньогрецького філософа, через прихильність, але має різні прояви, як 
соціальні, так і індивідуальні.

2) У творах Аристотеля можна побачити імпліцитні сентенції стосов-
но епістемологічного аспекту дружби та закоханості. Саме в них розкри-
вається та пізнається по-особливому час, світ як такий, та ті люди, що нас 
оточують.

3) Праксис дружби, закоханості і любові, згідно праць Стагірита, має 
специфічні риси та наповнений такими характеристиками, які прита-
манні лише певному з вищеозначених феноменів людського існування. 
Основна відмінність закоханості від дружби та любові, що їй притаманна 
кінечність. Дискурси любов і дружби мають на меті допомогу, підтримку, 
повагу один до одного.

[49] Ibidem, c. 16. 
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Cергій Терепищий1 

ПОНЯТТЯ «ОСВІТНІЙ ЛАНДШАФТ» 
ЯК ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТУМЕНТ
ктуальність теми дослідження. Актуальність дослідження 
в тому, що освіта як важливий соціальний інститут завжди 
перебуває у центрі цивілізації. Освіті належить функція від-

творення людської спільноти і цивілізації, так як саме у сфері освіти за-
кріплюються і отримують розвиток набуті культурні цінності. Освіта 
виявляється ареною зіткнення економічних, політичних, національних і 
суспільних інтересів, виступаючи одним з рушіїв еволюції людського роз-
витку2.

Протягом кількох останніх століть освіта та її рефлексія розвивалися 
у межах картезіанської концепції раціональності, яка базувалась на но-
воєвропейській метафізиці, в основі якої було розмежування природи та 
самосвідомого суб’єкта. Проте така однобічна інтерпретація визначила 
уявлення про модерний освітній ідеал інтелектуала, який здатний зміню-
вати світ за законами розуму. Останнім часом природничі науки виявили 
потужну динаміку змін, які продемонструвала вихід наукового знання за 
межі модерної раціональності.

Постановка проблеми. Останнім часом у зв’язку з глобалізацією 
у лексикон гуманітарних наук стали проникати такі терміни, як «ланд-
шафт», «простір», «картографія», «довкілля», «рельєф», які набули ши-
рокої розповсюдженості незалежно від географії як наукової парадигми. 
Це привело до того, що у сфері освітніх досліджень з’явився новий тер-
мін «освітній ландшафт». Його почали вживати у цілому ряді наукових 
праць, в офіційних документах ЮНЕСКО, європейських структурах та 
публічних виступах. Але філософську концептуалізацію освітнього ланд-
шафту досі не було здійснено. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Насамперед варто назва-
ти ґрунтовну роботу «Зміни освітніх ландшафтів» (2010), видавництва 
«Springer», з якої, власне, народилась ідея цього дослідження. У ній ко-
лектив грецьких авторів розмірковує над трансформаціями, які відбува-
ються в національних та глобальному освітніх ландшафтах. Важливими 
є ідеї М. Гіббонса з праці «Нове виробництво знань. Динаміка науки і 
досліджень у сучасних суспільствах» (1994), де він ґрунтовно аналізує ті 
[1] Сергій Терепищий, доктор філософських наук, професор, Національний педагогіч-
ний університет імені М.П. Драгоманова / dr hab. Sergii Terepyshchyj, prof. Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie,e-mail: som_org@ukr.net 
[2] Ця стаття написана на основі дослідження, яке представлене в монографії: 
С.Терепищий, Сучасні освітні ландшафти, Київ 2016, 308 с. 
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видозміни, до яких змушені вдаватися університети у контексті нової пара-
дигми освіти. Також варто назвати роботу С. Маргінсон та М. Ван дер Вен-
де «Глобалізація та вища освіта», в якій автори зосереджують увагу на двох 
аспектах впливу глобалізації на вищу освіту – економічному та явищі куль-
турного симбіозу. Плідним для цього дослідження є матеріали онлайн-курсу 
«Глобалізація вищої освіти і досліджень для економіки знань» на платформі 
«Coursera» професора географії Університету Вісконсин-Медісон (США) К. 
Олдса та професора соціології освіти Брістольського університету (Велика 
Британія) С. Робертсон. Цікавим дослідженням є робота Х. Вайтбред «Ла-
таття і кібер-корова, ландшафт у якості платформи для освіти в інтересах 
сталого розвитку». Ще одним джерелом ідей цієї роботи є стаття «Політика і 
філософія в сучасному освітньому ландшафті» дослідника освіти з Нової Зе-
ландії, головного редактора журналу «Policy Futures in Education» М. Тезаря, 
який обґрунтовує нові філософські засади «політики майбутнього» в освіті.

Серед вітчизняних дослідників насамперед слід назвати ряд праць, де 
окреслено концептуально-теоретичне поле вітчизняної філософії освіти: 
«Філософія сучасної освіти» В. Лутая, «Філософія як теорія та методологія 
розвитку освіти» В. Андрущенка та Л. Губерського, «Освіта і наука в Укра-
їні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати» В. Кременя, 
«Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови 
і проблеми їх здійснення» М. Култаєвої, «Історія філософії в її зв’язку з 
освітою» Г. Волинки, «Філософія педагогічної дії» І. Зязюна та ін. 

Методологічним підґрунтям даної статті стали роботи «Раціональність 
і виміри людського бутя» М. Поповича, «Метафізика тілесності: концепт 
тіла у філософському дискурсі» О. Гомілко, «Синергетичні концепти і не-
лінійні контексти» Н. Кочубей, «Метаморфози духовності в ландшафтах 
буття» І. Степаненко, «Сон розуму в сутінках освіти» О. Хоми та ін.

Постановка завдання. Мета статті полягає у авторській презентації 
поняття «освітній ландшафт» як способу пізнання й інтерпретації освіти.

Виклад основної проблеми. В останні десять років у міжнародних 
документах щодо освіти все частіше використовується поняття «освіт-
ній ландшафт». Важливо наголосити, що воно вживається не просто як 
метафора чи синонім освітній системі, а має власне категоріальне напо-
внення. Наприклад, у Комюніке ЮНЕСКО в 33-й статті  зазначено: «Нова 
динаміка перетворює ландшафт вищої освіти  і  науки. Вона  закликає  до  
спільної  дії  і  товариств  на національному, регіональному і міжнародно-
му  рівні,  для  забезпечення  якості  і сталості  систем  вищої освіти у всьо-
му світі - особливо у регіоні Нижньої Сахари в Африці,  держав малого 
острова,  що розвиваються, та  інших  найменш  розвинутих країнах.  Це 
повинно також включати Південно-південну і Північно-південно-півден-
ну співпрацю»3. Тут бачимо окреме вживання понять «ландшафт вищої 

[3] Communique World Conference on Higher Education, The New Dynamics of Higher 
Education and Research For Societal Change and Development, UNESCO 2009. 
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освіти» та «система вищої освіти». До того ж поряд із ландшафтом стоїть 
слово «динаміка», а поряд із системою – «сталість». Цей збіг не випадко-
вий, він показує різне значення, які мають ці поняття.

Іншим показовим прикладом є документ «Higher Education, Research 
and Innovation: Changing Dynamics Report on the UNESCO Forum on 
Higher Education, Research and Knowledge 2001–2009»4, де у різних контек-
стах знаходимо вживання поняття ландшафт: «changes in the knowledge 
landscape»5, «changes in the landscape of higher education»6, «diverse 
landscape»7, «the UK higher education landscape»8 та ін. Бачимо, що ланд-
шафт, так само як і у першому прикладі часто вживається разом зі словом 
«зміни», а також разом із зазначенням конкретної держави – Об’єднаного 
Королівства (Великої Британії). Це показує нам, що поняття освітнього 
ландшафту може застосовуватись не лише як загальна метафора у кон-
тексті змін, а й конкретно – на рівні державного утворення.

Третім прикладом є щорічний міжнародний звіт «Horizon Report: 2016 
Higher Education Edition», що видається New Media Consortium у співп-
раці з проектом «Educause»9. У цьому документі вісім разів використову-
ється термін «ландшафт» і два рази термін «освітній ландшафт». Осно-
вні контексти, в яких знаходить застосування цей термін – це «the global 
landscape»10, «the higher education landscape»11, «todays digital landscape»12, 
«the modern educational landscape»13, «the Canadian Education Landscape»14, 
«the shifting landscape of higher education)15 «changing the landscape of 
learning»16 та ін. Знову бачимо, що поняття «ландшафт» семантично 
пов’язане зі змінами, до того ж глобальними. Бачимо цікаву конструкцію 
«цифровий ландшафт», яка опосередковано вказує на важливу рису цих 
змін; ландшафт характеризують як непостійний. Варто відзначити і його 
вживання до конкретної країни – Канади.

[4] J. Mouton, R. Waast, Higher education, research and innovation: changing dynamics, [in:] 
Report on the UNESCO forum on higher education, research and knowledge 2001-2009. 
[5]  Ibidem, c. 8. 
[6]  Ibidem, c. 10. 
[7]  Ibidem, c. 13. 
[8]  Ibidem, c. 43. 
[9]  L. Johnson, S. Adams, M. Cummins, V. Estrada, A. Freeman, C.Hall, NMC horizon report: 
2016 higher education edition, The New Media Consortium, Austin 2016. 
[10]  Ibidem, c. 8. 
[11] Ibidem, c. 9. 
[12]  Ibidem, c. 10. 
[13]  Ibidem, c. 11. 
[14]  Ibidem, c. 25. 
[15]  Ibidem, c. 27. 
[16]  Ibidem, c. 35. 
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Окрім міжнародних документів та звітів поняття освітній ландшафт 
зустрічається і в академічних дослідженнях. Так, серед ключових дослі-
джень варто  назвати  ґрунтовну роботу «Changing Educational Landscapes» 
(Editor D. Mattheou)17. Серед тем, які потрапляють у поле зору дослідників, 
зокрема такі: якість освіти, наслідки нових соціальних характеристик ви-
робництва знань, університети та ціни на вищу освіту, освітні нерівності 
в Греції, Швеції і Сполученому Королівстві,  народна освіта, міграції та 
політики інтеграції у Франції, проблеми меншин у державах-членах ЄС, 
тенденції в навчальних планах для дошкільнят, міжкультурна компетен-
ція вчителів Японії та Фінляндії, інтернаціоналізація вищої освіти, пере-
гляд ролі національної держави в освіті, роль діаспори в освіті та інші. 

Таким чином, поняття «освітній ландшафт» включає не лише вищу 
освіту, але й середню і навіть дошкільну. Воно дозволяє аналізувати різні 
за масштабом освітні явища – від глобальних до локальних. Тому освітній 
ландшафт є продуктивною дослідницькою перспективою, завдяки якій 
можна побачити нестандартні відповіді на вже відомі питання.

Загалом останнім часом усе частіше політиками та дослідниками 
освіти використовується поняття ландшафту. Це є аргументом на захист 
нашої позиції: ландшафт як концепт сприяє продуктивності та глибині 
аналізу найрізноманітніших явищ і процесів у освіті на різних рівнях, у 
різних країнах та регіонах світу. Аналіз документів та праць авторів, які 
безпосередньо використовують поняття «освітній ландшафт», показує, 
що основними галузями, де «ландшафтизація» дискурсу освіти відбува-
ється особливо активно, є:

• дослідження освітньої політики, врядування, відповідальності;
• інтераніоналізація та комерціалізація освіти;
• культурна дифузія та виклики мультультуралізму в освіті;
• вплив цифрових технологій на освіту;
• соціальні характеристики виробництва знань.
Досліджуються різні форми, види, типи освітніх ландшафтів. Най-

частіше автори зосереджують свою увагу на інституційних питаннях, ви-
окремлюючи за різними ознаками такі освітні ландшафти. 

За масштабом: 
• глобальний; 
• регіональний (європейський, азійський, латиноамериканський); на-

ціональний (британський, фінський, український; 
• локальний (міський, сільський). 
За змістом: 
• традиційний-домодерний (патріархальний, національний);
• класичний-модерний (гумбольдтівський, індустріальний);
• футуристичний-постмодерний (цифровий, сингулярний). 

[17] D. Mattheou (ed.), Changing educational landscapes: Educational policies, schooling 
systems and higher education-a comparative perspective, „Springer Science & Business Media”, 
2010. 
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За стилем управління: 
• демократичний; 
• авторитарний; 
• ліберальний. 
За економічною моделлю: 
• державний, 
• ринковий, 
• змішаний. 
Кожен з них є не просто способом опису освітньої реальності, але й 

інструментом передбачення тенденцій освіти майбутнього.
Врахувавши досвід використання поняття «освітній ландшафт» у різ-

них авторів, можемо виокремити п’ять підходів до дослідження освітніх 
ландшафтів:

1. Освітній ландшафт як конкретна модель освіти регіону (індивіду-
альне розуміння). Згідно з цим підходом освітній ландшафт є конкрет-
ним, має біль-меньш чіткі межі (культурні, ментальні, географічні, еко-
номічні), має власну назву, яка виділяє його серед інших. Як правило, ця 
назва повторює назву країни чи регіону, але його межі можуть не збігати-
ся з державним чи будь-яким іншим формальним кордоном. Наприклад,  
у літературі можна зустріти такі поняття як «мовний ландшафт шкіл 
США», «ландшафт вищої освіти Великої Британії», «освітній ландшафт 
Гани», «освітній ландшафт Німеччини», «освітній ландшафт Індії» та інші.

2. Освітній ландшафт як тип освіти (типологічне розуміння). Згідно з 
цим підходом освітній ландшафт не є конкретною моделлю, а характер-
ним культурно-історичним типом освіти.  Наприклад, «східний» та «за-
хідний» освітній ландшафт18, «постколоніальний освітній ландшафт»19, 
«мобільне навчання в ландшафті вищої освіти»20 та інші. У такому розу-
мінні він не має чітких меж і зустрічається на різних континентах і у різ-
них країнах.

3. Освітній ландшафт як метафора (метафоричне розуміння). Від-
повідно до цього підходу освітній ландшафт є загальним поняттям, яке 
вживається на рівні з поняттям «освіта», «система освіти», «освітній про-
стір» та не має чітко означених власних характеристик. Наприклад, може 
позначати зміни в освітній сфері загалом, і стосовно гендерних питань, 

[18] K. Park, Being Eastern on a Western educational landscape (Doctoral dissertation), 
University of Houston 2006. 
[19]  N. Rassool, K. Heugh, S. Mansoor, Global issues in language, education and development: 
Perspectives from postcolonial countries, „Multilingual matters” 2007, vol. 4. 
[20] M.O.M. El-Hussein, J.C. Cronje, Defining mobile learning in the higher education landscape, 

„Journal of Educational Technology & Society” 2010, 13(3), p. 12. 
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зокрема21, програми доступності та розміщення22, вплив глобалізації на 
мовну ситуацію в освіті23, експансію онлайн освіти24, тощо. 

4. Освітній ландшафт як дослідницький інструмент (конструкти-
вістське розуміння).  Згідно з цим підходом освітній ландшафт формує 
дослідник, який для своїх потреб обирає ті чи інші ознаки. Наприклад, 
економістам25 цікаві питання фінансування освіти, тому для них освітній 
ландшафт складається з бюджетів, доходів, видатків; а політологів26 ці-
кавлять питання влади та повноважень, тому для них освітній ландшафт 
складається з моделей врядування, стейкхолдерів, повноважень різних 
органів тощо. 

5. Освітній ландшафт як міф (міфологічне розуміння). Згідно з цим 
підходом освітній ландшафт подібний до міфологічних систем, таким, 
наприклад, як міфи Стародавньої Греції, зі своїми богами, чудовиськами 
та героями. На практиці це означає, що в освітньому ландшафті можуть 
одночасно паралельно співіснувати різні динамічні пласти освітньої ре-
альності – адміністративно-командна і ринкова, централізована і децен-
тралізована, національна і глобальна. В освітньому ландшафті як міфі 
«живуть» різні персонажі.

У філософії освіти концептуальний зміст поняття «освітній ланд-
шафт» суттєво варіює від того, як саме визначаємо освіту – як процес чи 
результат, як соціальний інститут чи індивідуальну якість. Очевидно, що 
у кожного із цих (та інших) випадків інтерпретації освітнього ландшафту 
відрізнятимуться.

Проте незважаючи на вказані вище суперечності, є потреба виокре-
мити спільні ознаки освітніх ландшафтів – просторовість, динамічність, 
упорядкованість, фізіономічність, образність, емерджентність та інші. Ці 
ознаки можна екстраполювати на освіту за допомогою переліку таких за-
гальних питань: 

• Чи чутлива освіта до антропологічних ознак?
• Чи чутлива освіта до культурних ознак?
• Чи чутлива освіта до просторово-часових ознак?

[21] J.R. Martin, Changing the educational landscape: Philosophy, women, and curriculum, 
Psychology Press 1994. 
[22] P.M. Sadler, Advanced Placement in a changing educational landscape, [in:] Promise and 
impact of the Advanced Placement Program, 2010, pp. 3-16. 
[23]  E. Shohamy, D. Gorter (eds.), Linguistic landscape: Expanding the scenery, Routledge 2008. 
[24] D. Maor, Changing relationship: Who is the learner and who is the teacher in the online 
educational landscape?, „Australasian Journal of Educational Technology” 2008, vol. 24(5). 
[25] H. Davis, T. Evans, C. Hickey, A knowledge‐based economy landscape: Implications for 
tertiary education and research training in Australia, „Journal of Higher Education Policy and 
Management” 2006, vol. 28(3), pp. 231-244. 
[26] E. DeBray-Pelot, P. McGuinn, The new politics of education: Analyzing the federal education 
policy landscape in the post-NCLB era, „Educational Policy” 2008, vol. 23(1), pp. 15-42. 
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Уявлення про феномен освітнього ландшафту, яке висувається авто-
ром, відштовхується від конкретного «тут», місця перебування індиві-
да або культури, яке окреслюється горизонтом сприймання властивого 
суб’єкту. Освітній ландшафт складається із пластів: культурних, історич-
них, когнітивних, а також має ознаки, які відрізнять його від інших спо-
собів репрезентації освітньої реальності (освітньої системи, освітнього 
простору тощо). Зупинимось на кожній із цих ознак більш детально. 

• Пластичність/динамічність. Змістом цієї ознаки є фундаментальна 
здатність ландшафту перебувати у постійному русі. 

• Антропологічність/вітальність – ознака освітнього ландшафту, зміс-
том якої є увага до питань тілесності та психологічних аспектів (чуттє-
вість, емоційність та ін.). 

• Просторовість/композиційність. Ця ознака освітнього ландшафту 
полягає у врахуванні територіальних особливостей розташування закла-
дів освіти між собою та іншими інституціями. 

• Семантичність/символічність. Змістом цієї ознаки є культурні знаки, 
мова, традиції, менталітет та ін. 

• Темпоральність/ритмічність  є ознакою освітнього ландшафту, що 
має справу з різним масштабом сприйняття часу. 

• Полімасштабність/гібридність. Ця ознака освітнього ландшафту ро-
зуміється як поєднання різних онтологій (конфлікт, взаємодія, прими-
рення онтологій) і виявляться у феномені гібридної освіти, яка має амбі-
валентне значення – як продуктивне, так і конрпродуктивне. 

• Контекстуальність/ситуативніть. Важливою ознакою сучасних освіт-
ніх ландшафтів є контекст, у якому розгортається динаміка змін в освіті 
та конкретна ситуація аналізу, яку слід брати до уваги в якості умов до-
слідження. 

Звичайно, цей перелік ознак освітнього ландшафту є авторською ін-
терпретацією і не претендує на універсальність. Водночас рух далі не 
можливий без визначення того, що розуміється під освітнім ландшаф-
том у межах цієї роботи. Раніше зазначалося, що завданням цієї пра-
ці є наближення до визначення ландшафту як філософського концеп-
ту. Враховуючи наведені застереження, визначимо поняття освітнього 
ландшафту в максимально широкому значенні – як поняття філософії 
освіти: 

освітній ландшафт – це філософський концепт для позначення сукуп-
ності просторових, соціально-економічних, політичних, культурних та 
антропологічних характеристик освіти, що змінюються в межах певного 
регіону у процесі збереження, передачі та виробництва знань.

Переважна більшість інтерпретацій освітнього ландшафту, які при-
сутні в різних авторів, охоплюються наведеним вище визначенням. Але 
окрім питання «чим є освітній ландшафт?» виникає і ряд проблем мето-
дологічного характеру: «що ми можемо знати про конкретний освітній 
ландшафт?», «яким чином ми можемо його досліджувати?», «на яке нове 
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знання ми можемо сподіватися у результаті цих досліджень?» тощо. Але 
ці питання виходять далеко за межі цієї статті і стануть предметом май-
бутніх досліджень.

Висновки. Світова спільнота демонструє зростання уваги до освіти як 
культурного та економічного засобу розвитку людства. І це не випадково. 
Освіта і знання зажди були в центрі цивілізації, на відміну від варварства, 
де шанувалася сила. Де є освіта, там є економіка, де є економіка – є тор-
гівля, там, де є торгівля – немає війни. Історія свідчить, що освіта відіграє 
вагому роль у питанні нейтралізації різноманітних конфліктів, що осо-
бливо актуально у зв’язку із триваючим конфліктом в Україні. І це зрозу-
міло, адже національна пам’ять та національна ідеологія багато в чому є 
продуктом освіти.

У гуманітарних науках відбувається зміна загальноприйнятих норм 
і стандартів. Наразі ці галузі постійно змінюються, відкриваються для 
впливу природничого знання, стають багатопрофільними сферами діяль-
ності та все більше проникають одна в одну. Відбувається перехід від ак-
центу на дослідженнях канонічних творів філософії, історії, літератури і 
мистецтва до розширення меж для того, що має право бути включеним до 
цього дискурсу, наприклад, буденні твори (щоденники та сімейні фото), 
які пов’язані із записом та запам’ятовуванням інформації повсякденного 
світу. У сучасній філософській рефлексії відбувається реабілітація люди-
ни як живої тіле-сної істоти. На відміну від картезіанської дихотомії духа 
і тіла сучасна філософсько-антропологічна версія людини вбачає у тілес-
ності її фундаментальну онтологічну ознаку. 

Ці тенденції особливо виразні в межах західної гуманітаристики та со-
ціальних наук, де останніми десятиліттями стала помітною цікавість до 
цілого ряду географічних питань. Це демонструє лексикон таких термі-
нів, як «ландшафт», «місце», «простір», «картографія», «населений пункт», 
«глобалізм», «навколишнє середовище» тощо, які набули широкої розпо-
всюдженості незалежно від географії як наукової дисципліни. Цей новий 
«географічний поворот» має ряд джерел, у тому числі постколоніальну 
свідомість, аналіз зон культурного панування та опору, видозміну вели-
ких соціальних концепцій розвитку, децентрування людського суб’єкта,  
активізацію екологічної критики, повторне створення суб’єктивності та 
культурної ідентичності, а також пізнання (у тому числі самопізнання) з 
точки зору розташування суб’єкта і його руху.

Тривалий час поняття ландшафту вживалося переважно в географії та 
близьких до неї науках. Щоправда, існувало воно і в мистецтві (переваж-
но в романтичній поезії та пейзажному живописі), але ці значення вва-
жалися ненауковими, тому не бралися до уваги. З часом ситуація почала 
змінюватись, і зараз ландшафт – одне з «модних слів» (buzzword) у най-
різноманітніших дослідженнях, публічних дискусіях, виступах політиків, 
експертів, мас-медіа тощо. Наразі науковці вже не можуть ігнорувати цю 
експансію, вважаючи цей термін суто географічним. 
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Сучасні дослідження освіти спираються як на природничі науки, так 
і на соціогуманітрані теорії та методи пізнання. Тому закономірно, що у 
сфері досліджень освіти присутнє поняття «освітній ландшафт». Уявлення 
про феномен освітнього ландшафту відштовхується від конкретного «тут», 
місця перебування індивіда або культури, яке окреслюється горизонтом 
сприймання, властивого суб’єкту як живій тілесній істоті. Освітній ланд-
шафт має ознаки, які відрізнять його від інших способів репрезентації 
освітньої реальності (освітньої системи, освітнього простору тощо). 

Розвиток освітніх ландшафтів повинен здійснюватися не через уніфі-
кацію, а через поліцентричний дискурс, який зорієнтований на конструк-
тивний діалог багатьох політичних стратегій та цінностей. Це забезпечить 
вихід на вищий рівень у якості та доступності наукових і навчальних по-
слуг. Картографія освітнього ландшафту, як і будь-яке інше картографу-
вання, повинна дотримуватися балансу між множиною інформативності 
та ясністю розуміння в очах усіх суб’єктів освітньої практики. У зв’язку з 
цим надзвичайно важливим є дотримання принципів об’єктивності, ба-
гатозадачності, ліберальності та гнучкості освітніх стандартів. Саме така 
освіта може сформувати людину для життя в майбутньому світі, про який 
ми й гадки не маємо, але який народжується на наших очах.

Проте, масив того, що ще має бути дослідженим в освітніх ландшафтах, 
у багато разів перевершує те, що представлено в цій статті. Перспективи 
досліджень у галузі освітніх ландшафтів є надзвичайно багатогранними. У 
цій роботі вдалося виявити, що явище освітнього ландшафту центруєть-
ся навколо трьох полюсів: суб’єктивного (індивідуум), інтерсуб’єктивного 
(суспільство) та символічного (культура). Кожен із цих аспектів потребує 
більш ґрунтовного аналізу, що має значний евристичний потенціал. Також 
вдалося визначити п’ять основних підходів до освітнього ландшафту: ін-
дивідуальний, типологічний, метафоричний, конструктивістський та мі-
фологічний. Кожен із цих підходів (та їх взаємодія) може стати цікавим 
предметом аналізу в майбутніх працях. Серед інших сюжетів, які, ймовір-
но, зацікавлять майбутніх дослідників, насамперед галузеві дослідження 
освітніх ландшафтів, виявлення чинників та закономірностей динаміки їх 
змін, порівняльні дослідження освітніх ландшафтів різних регіонів і кра-
їн, прогнозування та планування освітніх ландшафтів, інституціоналізація 
освітніх ландшафтів, антропотехнічні практики в освітніх ландшафтах, ес-
тетика освітніх ландшафтів, освітній ландшафтний дизайн та багато інших.
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Олена Семеног1 

МОВНОКОМУНІКАТИВНА ОСОБИСТІСТЬ 
АКАДЕМІЧНОГО УЧИТЕЛЯ-ЛІДЕРА 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВОПРАСКЕОЛОГІЇ
еперервна освіта», «пожиттєва освіта», «освіта дорослих», 
«освіта, що продовжується» – ці та інші сполуки заполо-
нили освітній ландшафт (термін – С. Терепищий2), стали 

важливими факторами інтелектуального і творчого життя суспільства 
початку третього тисячоліття. «Освіта почала сприйматися державами і 
народами як найвище право і ціннісний скарб Людини3, а її «філософ-
сько-педагогічна ідея, доводить І.Зязюн, – це невпинне цілеспрямоване 
засвоєння людиною соціокультурного досвіду»4. Справджується теза Я. 
Коменського про те, що «усе наше життя – це школа особиста […], це по-
кликання; це праця»5.

Освітянська громада все частіше акцентує увагу на проблемі якості 
неперервної педагогічної освіти, розглядаючи її як необхідну умову ста-
лого розвитку, нарощування людського капіталу, головний складник на-
ціональної безпеки держави. Чим сильніший і досконаліший людський 
капітал (освіта, знання, кваліфікація, досвід, здоров’я, мотивація, продук-
тивність праці), тим більше можливостей для розвитку і саморозвитку 
держави й особистості. Основними рисами якісної освіти, зазначає С. Тере-
пищий6, є насамперед розвиток когнітивних стратегій учня і самостійний 
моніторинг власного прогресу. Якісна освіта, на переконання В.Кременя7, 

[1] Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри україн-
ської мови, факультет іноземної та слов’янської філології, Сумський державний пе-
дагогічний університет ім. А.С. Макаренка / dr hab. Olena Semenoh, prof. Sumskiego 
Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. A. Makarenki, e-mail: olenasemenog@
gmail.com 
[2] С.О. Терепищий, Сучасні освітні ландшафти, Фенікс, Київ 2016, с. 3. 
[3]  Г.Г. Філіпчук, Націєтворчість освіти, Зелена Буковина, Чернівці 2014, 400 с. 
[4] І.А. Зязюн, Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні техноло-
гії, діалектика педагогічної дії, [в:] Педагогічна майстерність у закладах професійної 
освіти, Київ 2003, с. 13. 
[5] Я.А. Коменский, Избранные педагогические сочинения. В 2 т., Педагогика, Москва 
1982, т. 2, с. 383–384. 
[6]  С. Терепищий, Брак довіри породжує брак відповідальності, https://goo.gl/9WQdd1, 
[05.05.2017]. 
[7]  Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін, До-
повідь Президента НАПН України В.Г. Кременя на Загальних зборах НАПН України 
30 жовтня 2014 р., http://www.mext.go.jp, [12.05.2017]. 
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має формувати потребу в постійному розвитку і саморозвитку особистості 
засобами формальної, неформальної та інформальної освіти. 

Термін «особистісний розвиток» у науковій літературі характеризують 
як розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона досягає само-
стійними заняттями, вправами; «професійний розвиток» – як складний 
процес, що спрямований на забезпечення індивідуального підходу до 
кожної особистості і ґрунтується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії учителя 
й учня, викладача і студента, спонукаючи до активності, прояву творчої 
ініціативи. Під саморозвитком дослідники розуміють усвідомлений і ке-
рований особистістю процес, у результаті якого відбувається удоскона-
лення фізичних, розумових, моральних потенцій людини, розгортання її 
як індивідуальності.

Якість освіти, якість і ефективність особистісного розвитку і самороз-
витку значно мірою залежить і від якості комунікацій, – доводять фахівці. 
Підтверджує це аналіз Національної рамки кваліфікацій. Серед переліку 
таких дескрипторів, як знання, уміння, автономність та відповідальність, 
вагоме місце посідає комунікація»8. Особливо актуалізується проблема 
якості комунікації в умовах загрозливого розходження між досягнення-
ми матеріальної та духовної культури, що приводить до конфліктів – від 
глобальних, міжнаціональних до індивідуально-особистісних. 

Якісна неперервна педагогічна освіта і якісна комунікація – атрибути 
креативних мовнокомунікативних особистостей освітніх національних 
лідерів (лідер – це «особа чи група осіб, що йде першою в якому-небудь 
змаганні»)9.Такі професіонали відчувають потреби суспільства, характе-
ризуються міцною волею, етичною мовленнєвою поведінкою. Ідеться про 
особистість, «що виражена в мові (текстах) і через мову, реконструйована 
в основних своїх рисах на базі мовних засобів й акумулює в собі психіч-
ний, соціальний, культурний, етичний та інші компоненти, відображені 
через її мову»10. 

Перспективні завдання формування мовнокомунікативних особис-
тостей освітніх національних лідерів має виконувати учитель-майстер, 
викладач, який виробив нову якість професійно-педагогічної дії і працює 
у фасилітативному форматі освітньої діяльності. Серед назв, які задоволь-
няють вимоги сьогодення, – європейський учитель, академічний учитель-
лідер. Поняття академічного учителя-лідера включає університетські цін-
ності і традиції, наукову мовну культуру, культуру високої духовності і 
моралі, культуру спілкування наукових наставників та учнів, культуру 
наукової праці і соціальної, моральної відповідальності за результати до-
[8] Ю.М. Рашкевич, Болонський процес та нова парадигма вищої освіти, Видавництво 
Львівської політехніки, Львів 2014, с. 30. 
[9] Великий тлумачний словник сучасної української мови, Перун, Київ - Ірпінь 2001, 
с. 489. 
[10] Ю.Н. Караулов, Русский язык и языковая личность. Изд. 2-е, стереотип, Едиториал 
УРСС, Москва 2002, с. 24. 
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слідження; культуру толерантності і педагогічного оптимізму11, культуру 
життєтворчості, тобто творення, наповнення своєї особистості прагнен-
нями, знаннями, досвідом, образами, роздумами, морально-етичними 
чеснотами.

З-поміж основних компетентностей, якими має володіти такий 
фахівець, (самоідентичності, справедливості, лідерська, дослідниць-
ко-аналітична, здатність навчатися протягом життя, емпатія), за Педа-
гогічною Конституцією Європи, першою названо комунікативну компе-
тентність як «здатність розуміти переживання учня чи студента у процесі 
спілкування»12. Головними стратегіями успішної діяльності педагога ви-
значено: автентичність, самобутність, візуалізація знань, демократич-
ність, діалогічність, дослідництво, інтегративність, конструктивізм, лі-
дерство, особистісна зорієнтованість, послідовність, рефлективність, 
здатність до розвитку, соціальна спрямованість, опора на відповідний 
досвід, співробітництво, цілеспрямованість. 

Ефективна комунікація академічного вчителя-лідера ґрунтується на 
єдності афективного (позитивної установки на співбесідника), власне 
комунікативного (власне комунікація, яка полягає в обміні інформацією 
між суб’єктами), перцептивного (сприймання й пізнання один одного 
партнерами зі спілкування, встановлення взаєморозуміння), інтерак-
тивного (взаємодія партнерів зі спілкування). Основою комунікації, на 
переконання видатного психолога І. Юсупова13, є емпатійне спілкуван-
ня, емпатійне слухання, здатність не лише слухати, а й чути одне одного, 
відзначаючи не і те, що сказано, і те, як сказано; позитивна установка на 
співбесідника; розвиток уваги, пам’ять, уява. Основне завдання й успіх 
комунікації полягає в досягненні спільних цілей соціальної спільності 
щодо народження нових знань, формування нового досвіду за умов збе-
реження індивідуальності кожного, хто бере участь у комунікації. 

Мотиваційно-афективний компонент комунікації академічного учи-
теля охоплює мотиви і потреби, ціннісні орієнтації у здійсненні профе-
сійної комунікації, прагнення до організації спілкування з партнером на 
суб’єкт-суб’єктній, гуманістичній основі, розвинену емпатію, саморегуля-
цію, установку на комунікативну взаємодію з різними суб’єктами право-
вих відносин. Афективний складник пов’язаний з відчуттями, емоціями, 
пристрастями, почуттями, думками. Емоційне переживання, що характе-
ризується особливою інтенсивністю, раптовістю виникнення, швидкістю 
перебігу та сильними виразними рухами, відіграє важливу роль у про-
фесійній діяльності педагога. Педагог має навчитися, – зазначає І.Зязюн, 

[11] О. Семеног, М. Вовк, Академічна культура дослідника в освітньо-культурному про-
сторі університету, Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Суми 2016, с. 7. 
[12] Педагогічна Конституція Європи, Національний педагогічний університет ім. 
М.П. Драгоманова, Київ, 216, с. 81. 
[13] И. Юсупов, Психология взаимопонимания, Татарское кн. изд-во, Казань 1991, 192 с. 
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– особливої енергетики надаючи афекту, інтелекту, волі особистості: 
інтелект – це смислом наповнені знання і душа учня; афект – емоцій-
но-почуттєвий світ людини, її психофізіологічна складова. Почуття 
завжди підтримуються інтелектом. Інтелект завжди народжується по-
чуттями. Із почуттів розпочинається учительський авторитет. Учитель 
має володіти новим педагогічним мисленням, ціннісною установкою 
якого має бути пріоритет індивідуальності, саморозвитку, самоучіння 
особистості14.

Поряд із мотивами важливо формувати ціннісне ставлення до профе-
сійної комунікації і відповідні ціннісні орієнтації. У дослідженні акценту-
ємо увагу передусім на духовних цінностях, у процесі засвоєння яких лю-
дина духовно збагачується й удосконалює свій внутрішній світ. З-поміж 
важливих професійних комунікативних якостей педагога відзначимо та-
кож емпатійність. Науковці акцентують увагу на емоційній емпатії, що 
ґрунтується на механізмах проекції та імітації моторним і афективним 
реакціям іншої людини; на когнітивній емпатії, в основі якої – інтелек-
туальні процеси порівняння й аналогії; предикативну емпатію, яка вияв-
ляється у спроможності людини пророкувати афективні реакції іншого в 
конкретних ситуаціях.

Професійне спілкування педагога зреалізовується під час особистіс-
ної взаємодії, спільної дії, що спрямована на взаємопізнання, взаєморо-
зуміння як результат діалогічної комунiкації. Отже, мета роботи викла-
дацького складу полягає не в інформуванні студентів про цінності знань, 
а у формуванні в них ціннісного ставлення до таких знань, у формуванні 
потреб, прагнення пізнавати і відчувати емоційне задоволення від спіл-
кування, що є підґрунтям самопізнання та самооцінки у професійній ді-
яльності.

У комунікативно-інформаційному компоненті комунікції академіч-
ного вчителя виокремлюють мовнокомунікативні засоби культури про-
фесійного спілкування, культури слухання, які сприяють формуванню 
умінь поводити себе відповідно до моральних норм співтовариства, ро-
зуміти партнера зі спілкування, здійснювати рефлексію своїх дій, по-
переджувати і вирішувати конфлікти, керуючись морально-етичними 
цінностями. Для педагогів важливі знання орфоепічних, лексичних, гра-
матичних, правописних, стилістичних норм і правил їх застосування у 
професійному спілкуванні; дотримання таких комунікативних ознак, як 
змістовність, точність, логічність, ясність, чистота (уміння відбирати, 
синтезувати мовні засоби), доречність (відповідність використовуваних 
мовних засобів умовам спілкування і визначеній комунікативній меті), 
доказовість, переконливість, аргументованість, стандартизованість (ви-
бір клішованих мовних варіантів з певною метою).

[14] І.А. Зязюн, Філософія педагогічної дії, ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, Черкаси 
2008, с. 60. 
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Важливим фактором є мовленнєва поведінка, тобто мовлення в пев-
ній професійній ситуації. Учителеві притаманна підвищена мовленнєва 
відповідальність, уміння спілкуватися і налагоджувати контакт, профе-
сійний підхід з метою вирішення поставлених професійно-мовленнєвих 
завдань, вибір доцільного варіанта мовленнєвої поведінки є важливими 
об’єктивними чинниками визначення рівня професіоналізму учителя. 

Культуру слухання характеризують як складник мовленнєвої діяль-
ності і мовленнєвої поведінки, активний процес відбору звукових сигна-
лів у комунікації15, вироблення відчуття присутності, сконцентрування 
уваги на іншій людині. Для вміння слухати потрібна чутливість, розумін-
ня, а також утримання від будь-яких суджень про іншу людину. Фахівці 
пропонують використовувати рефлексивний (передбачає активний зво-
ротній зв’язок), емпатичний (передбачає вияв співчуття і співпережи-
вання), критичний стилі слухання (настанова на критичне сприйняття 
інформації), що ґрунтуються на певних мовленнєвих прийомах і потре-
бують значних свідомих зусиль, комплексу знань і вмінь16 . Для активного 
слухання характерне адекватне реагування на співрозмовника з метою 
зацікавлення предметом розмови, за необхідності – коректне уточнен-
ня, оцінювання почутого, легка критика і коректна підказка варіантів 
розв’язання проблеми; основна умова ефективності зворотного зв’язку, 
що ґрунтується на здатності слухати й чути, розуміти почуття та вну-
трішній світ співрозмовника. Емпатичне слухання, тобто розуміння спів-
розмовника не «розумом, а серцем» важливе для дітей. 

Комунікативно-когнітивний компонент комунікації відображає сту-
пінь усвідомлення моральних цінностей педагогічної професії (про-
фесійний обов’язок, відповідальність, честь, гідність, повага до осо-
бистості учня, студента), логічного мислення, прагнення до засвоєння 
знань професійної термінології, психології особистості, професійного 
педагогічного (вербального і невербального) спілкування, його сти-
лів, бар’єрів, що виникають у процесі міжособистісного і професійного 
спілкування. 

Поведінково-інтерактивний компонент комунікації («interact» озна-
чає «взаємодіючий», «interactive learning», навчання, що ґрунтується на 
дії, взаємодії) характеризує ступінь реалізації засвоєних цінностей, норм, 
знань у ситуаціях професійного спілкування, охоплює уміння і навички, 
що ґрунтуються на володінні комунікативною технікою (технікою спіл-
кування), уміння вербальної (мовленнєво-комунікативні, риторичні, тек-
стові, дискурсні) та невербальної (зовнішність, поза, манера говорити, 
жести, міміка, пантоміміка) взаємодії з учасниками правових відносин; 
конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях, рефлексію і корек-
цію професійного спілкування. 

[15] Ф.С. Бацевич, Основи комунікативної лінгвістики, Академія, Київ 2004, с. 338. 
[16] О.В. Яшенкова, Основи теорії мовної комунікації, Академія, Київ 2010, с. 130 -131. 
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Для характеристики мовленнєвої поведінки академічного вчителя ви-
користовуємо основні положення праксеології (грец. praktikos – діяльний 
і logos – слово, вчення), науки, яка вивчає досконалу людську діяльність, її 
стратегію, тактику, «граматику дій»17. Отже, мовна особистість – це особис-
тість, яка «відчуває, думає, знає, говорить і діє»18. Прагматичну (практич-
ну, праксеологічну) функцію мови (слова-дії) вивчає лінгвопраксеологія. 
У Загальноєвропейських рекомендаціях виокремлено, зокрема, прагма-
тичну компетентність19, що забезпечує якість реалізації інтенції у певній 
комунікативній ситуації через вдало обрані мовнокомунікативні стратегії 
і тактики за допомогою продуктивних мовних засобів. З-поміж мовноко-
мунікативних умінь виділяємо, наприклад, полемічні уміння, тобто вміння 
використовувати професійні засоби впливу для формування переконань, 
в основі яких – уявлення, знання, ідеї, що стали мотивами поведінки осо-
бистості. Як метод взаємодії, переконання вимагає логічного доведення та 
передбачає цілеспрямований вплив на свідомість і почуття. Переконання 
ґрунтуються на міцних знаннях, що тісно переплітаються з волею, станов-
лять зміст мотивів діяльності, внутрішньо зумовлюють поведінку, форму-
ють установки людини. Для академічного вчителя-лідера виділимо також 
уміння відстоювати власну позицію. Ідеться, зокрема, про аргументоване 
доведення, що визначається непохитністю позиції суб’єкта. 

 Праксеологічні ідеї щодо раціональності, доцільності, оптимальності, 
якості слова – дії, педагогічної дії висловлював Іоанн Павло ІІ (Кароль Вой-
тила) (1920 – 2005). Його називали людиною науки, «людиною університе-
ту», моральним авторитетом, характерними рисами якого були абсолютна 
добросовісність у пошуках істини, мужність у її проголошенні, безкорис-
ливість, глибоке почуття обов’язку, постійне удосконалення своїх знань та 
вмінь, присвячення себе для інших, особливо для студентів, відкритість, 
толерантність, терпіння20. Яскрава індивідуальність теолога, драматурга, 
поета, філософа, політика дала підстави визнати Римського архієрея геоПа-
пою, від якого можна було отримати відповіді на складні і гострі запитання 
про сенс людського існування, про головне в людських стосунках, про гідне 
життя людини, порятунок від загроз і викликів дійсності, знайти підтрим-
ку і сили в щоденних клопотах, у протистоянні викликам сучасності.

Упродовж сімсот двадцять днів паломництва за межами Риму Папа 
миру проголосив три тисячі сімдесят вісім звернень і проповідей. У са-
мому Римі понад сімсот пастирських візитів: до в’язниць, університетів, 

[17] Т. Котарбинский, Трактат о хорошей работе, пер. с польск. Л.В. Васильева, 
В.И. Соколовского, Экономика, Москва 1975, с. 27. 
[18] І.О. Голубовська, Етнічні особливості мовних картин світу, Логос, Київ 2004, с. 82. 
[19] С.Ю. Ніколаєв (ред.), Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, 
викладання, оцінювання, Ленвіт, Київ 2003, с. 54. 
[20] J. Zimny, N. Nyczkało (red.), Semper in Altum. Zawsze wzwyż, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola 2010, 862 s. 
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релігійних інститутів, монастирів, семінарій, шпиталів тощо. За двадцять 
шість із половиною років Понтифік спілкувався з понад сімнадцятьма 
мільйонами представниками різних рас, національностей і релігій. Сло-
вом, переконанням Іоанн Павло II прагнув утверджувати глибоку повагу 
до життя й гідності Людини. 

Подвижницька діяльність, концептуальні ідеї філософії Людяності, 
Гуманізму, Педагогіки21 серця Іоанна Павла II стали предметом наукових 
публікацій І. Зязюна, В. Кременя, О. Дубасенюк, Н. Ничкало та ін. Духо-
вністю, Добром, Красою й Істиною наповнена унікальна книга міжнарод-
ного колективу українських і польських учених «Semper in altum. Zawsze 
wzwyrz (Завжди вгору)»22 , що вийшла у видавництві „Stalowa Wola” за заг. 
ред. Я. Зимного та Н. Ничкало і присвячена 90-річчю від дня народження 
Іоанна Павла ІІ. Довгі роки добрі друзі і давні колеги активно працюють 
над вирішенням гостро актуального для загальноєвропейського і загаль-
носвітового просвітництва завдання – виховувати глобалістську людину 
інноваційного типу й водночас патріота своєї держави. 

Кожна праця церковного і громадського лідера ХХ століття Апостола 
християнської свідомості та релігійної толерантності («Пам’ять та іден-
тичність», «Переступити поріг надї» «Єдність у багатоманітності», «Лю-
бов і відповідальність», «Особа і дія» та ін.) – це доторкання до живо-
трепетного, естетично-креативного слова Особистості. Твори, енцикліки 
дозволяють окреслити особливий підтип професійної мовної особистості 
Святійшого отця і академічного учителя-лідера. «Намагаються зрозуміти 
мене ззовні, - пише Іоанн Павло II, - але мене можна зрозуміти тільки з 
середини»23.

Титул «Папа» (від грецьк. “батько”), який, починаючи із VII століття, 
присуджували виключно римському єпископу, Понтифік збагатив енер-
гетикою Високого Слова Любові до людини, батьківщини: « […] Якщо 
родина є першим вихователем кожного […], через родину тим виховате-
лем є рід, плем’я чи народ, з якими нас єднають культура, мова та історія. 
Найважливішою є культурна спадщина, ядро якої формує мова. Батьки 
навчили вас тієї мови, яка здатна поєднати із суспільством, з іншими 
людьми. Ця єдність має ширші кордони, ніж сама родина […] Маю на 
увазі кордони […] нації чи народу»24. 

Розвиває Іоанн Павло II ці міркування у книзі «Пам’ять і ідентич-
ність»: «Головним знаряддям поступового творення національної культу-
ри є мова. За її допомогою людина виражає правду про світ і про себе саму 
і передає іншим плоди своїх пошуків у різноманітних царинах знання. Так 

[21] Н. Ничкало, Філософія педагогіки серця Яна Павла ІІ, „Рідна школа” 2012, № 4, с. 24-31. 
[22] J. Zimny, N. Nyczkało (red.), Semper in Altum. Zawsze wzwyż..., op. cit., 862 s. 
[23] A. Socci, Tajemnice Jana Pawła II, Kraków 2009, s. 25. 
[24] Іван Павло ІІ, Послання Папи Івана Павла ІІ, Літопис, Київ 2001, www.litopys.lviv.
ua/.../filosofija_1.html, [08.05.2017]. 
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здійснюється спілкування між суб’єктами, яке слугує глибшому пізнанню 
істини, а через це – поглибленню і зміцненню власної тотожності»25. 

Ураховуючи теологічно-філософські студії і промови Івана Павла ІІ 
праксеологічного характеру, окреслимо функціональне навантаження 
концепту «вчитель» у взаємозв’язках з концептами «людина», «родина», 
«літня людина», «дитина», «мова».

Концепт «учитель»26 дослідником розкрито через лексеми «вірний това-
риш», «помічник», «учительський діалог – дружній і відкритий діалог», прі-
оритетна функція вчителя – виховання людини є працею для майбутнього. 
«Професія вчителя – це релігійне покликання». Якщо не «вистачить власної 
мотивації, вчительське покликання «відірветься від кореня». Разом з тим до-
слідник не приймає на себе авторитарної ролі вчителя, дозволяє замислитися 
над сутністю свобідної, радісної, оптимістичної вчительської праці, спираю-
чись на досвід співвітчизників, відомих як у католицькому, так і християн-
ському середовищі. Концептосферу (сукупність згустків понять, образів, з 
яких складається світ конкретного фахівця) учительської праці Папа Рим-
ський розкриває через концепти «родина» «літня людина», «дитина», «мова».

У нього відібрали все, крім життя і віри, – часто пишуть науковці і 
публіцисти. Фундаментом, на якому формувалися віра, патріотизм, філо-
софське мислення, харизма вчителя-лідера, була родина. У родині свято 
дотримувалися Божої заповіді «Шануй батька свого і матір». Ще дитиною 
Кароль Йузеф Войтила пережив смерть коханої матері, сестри, брата. Ця 
трагедія загартувала його душу, зробила витривалим. 

Свою поему «Давид – ренесансний псалтир» майбутній понтифік при-
святить пам’яті матері. Приклад батька послужить першою домашньою 
семінарією допитливого хлопчика: „Дивлячись на нього, я навчився, що 
треба до самого себе ставити вимоги і домагатися виконання власних 
обов’язків”27. 

Основи мовної майстерності Кароль Йузеф Войтила «шліфував» під 
час фахової підготовки в Ягеллонському університеті. Про серйозність 
філологічних намірів і літературно-мистецьких уподобань свідчив і вибір 
навчальних предметів на першому курсі: етимологія, фонетика польської 
мови, театр і драма, сучасна польська поезія, гумор, комізм та іронія, гра-
матика староцерковнослов’янської мови, давньоруська література, гео-
графія та історія Польщі, російська мова. Він брав участь у «театральних 
постановках, які культивували національну культуру, свідченням чому є 
постановки польських класичних авторів, таких, як Словацький, Міцке-
вич, Виспянський, Сенкевич»28.

[25] Idem, Пам’ять та ідентичність. Бесіди на зламі століть, перекл. з італ. М. Про-
копович, Літопис, Львів 2005, с. 85. 
[26] Ibidem, c. 68. 
[27] A. Frossard, Rozmowy z Janem Pawłem II, 1982, s. 14. 
[28] A. Socci, Tajemnice…, op. cit., s. 42. 
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Друга світова війна, раптова смерть батька змінили професійні наміри. 
Кароль Йузеф Войтила змушений був залишити університет, працювати 
в кар’єрі. У 1946 році двадцятишестирічний Кароль Войтила став свяще-
ником. Однак пристрасть до опанування іноземних мов (святий отець 
досконало володів вісьмома мовами) супроводжуватиме його все життя. 

Відомо, зокрема, що готуючи кандидатську дисертацію «Проблема 
віри у Святого Іоанна від Хреста» (1948), Кароль Войтила вивчив іспан-
ську мову, щоб прочитати тексти містика Відродження в оригіналі. Для 
інтерпретації етичних ідей феноменолога Макса Шелера в докторській 
дисертації «Оцінка можливості обґрунтування християнської етики на 
основах системи Макса Шелера» (1953) учений-теолог опанував німець-
ку мову. З першого кроку на українській землі Папа Римський проводив 
службу Божу і спілкувався з людьми тільки українською мовою. Цим са-
мим яскраво демонстрував велич людини і нації: зберігаючи і розвиваю-
чи свою рідну мову, питому культуру, національну церкву та її храми, зви-
чаї, ми зберігаємо себе, людство, різноманітність і багатство його культур, 

— усе Богом і людиною створене розмаїття світу. 
Аналітичний розум, глибокі знання у таких царинах, як філософія, те-

ологія, етика, соціологія, мистецтво, акумуляція нових ідей, наполегли-
вість і креативність дозволила талановитому вченому успішно отримати 
ступінь доктора теології і професорське звання. Звернемо увагу на на-
укові дослідження, які написав Кароль Войтила на посаді викладача Ка-
толицького Люблінського Університету: «Дві концепції свободи», «Люд-
ська природа як основа етичного формування людини», «Персоналізм», 
«Священик на тлі сучасних змін, «Любов і відповідальність», «Людина і 
вчинок»29. Професор Кароль Войтила сприяв виробленню унікальної ат-
мосфери, майже сімейної сердечності, що становила основу створення 
університету ізсередини30. 

Аналіз праць Святійшого отця дає можливість виокреслити концепт 
«Людина». Словом, переконанням, вірою Іоанн Павло II прагнув утвер-
джувати глибоку повагу до життя й гідності Людини. Понтифік навчав 
«пробуджувати людину в людині», закликав до добра і краси, до пізнання 
правди. На його думку, виховання людини – це праця для майбутнього. 
Саме тому один із фільмів про Понтифіка має назву «Кароль, Папа який 
залишився людиною». «Енцикліки» і багато інших творів («Любов та від-
повідальність», «Особа та Дія», «Основи Етики») підтверджують відкри-
тість до проблем людини та сучасного світу. 

Бути вільною особистістю «з вірою, надією і любов’ю» Понтифік за-
кликав під час візиту до Польщі 1979 року: «прошу вас, щоб ви […] ні-
коли не зневірилися, не знеохотилися; щоб ви не підтинали те коріння, з 

[29] M. Filipiak, A. Szostek (red.), Obecność Karol Wojtyła-Jan Paweł II w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Dar i odpowiedzialność, Lublin 1989, s. 19. 
[30] Ibidem, s. 39-40. 
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якого виростаєте. Виховання, доводив Іоанн Павло II, – це творчість. Ви-
ховання передбачає свідому дію, що відбувається між вихователем і ви-
хованцем, яка зводиться до взаємного обдаровування людяністю. Метою 
виховання в такому розумінні є вчинити людину «людиною в сукупності 
свого існування та міжособистісних стосунках»31.

Концепт «Людина» знаходить своє подальше вираження в концептах 
«літня людина» і «дитина». У час актуалізації андрагогічних, геронтоло-
гічних досліджень важливо замислитися над роздумами мудрого Учите-
ля про повагу до літніх людей і про вчителя як літню людину. Іван Павло 
ІІ підкреслює особливу роль старших людей у родині, в якій вони є опо-
рою для дітей і для онуків. У 1999 р. Папа Римський надіслав листа до 
літніх людей, у якому прагне відповісти на запитання: Що таке старість? 
І доводить, що старість не може бути виміряна числом років: сивина у 
людей є мудрістю, а міра старості – бездоганне життя – це час роздумів, 
в якому доповнюється міра людського життя, це останній етап людської 
зрілості і знак Божого благословення32 [...] людський дух, хоч відчуває на-
слідки старіння тіла, залишається завжди молодим33.

Іван Павло II підкреслював апостольську місію літніх людей, «духо-
вні, моральні та релігійні цінності, якими живуть літні люди і які є неза-
мінним джерелом балансу суспільства й окремих родин: почуття відпові-
дальності, приязні, розсудливості, терпіння, мудрості, духовної глибини, 
поваги до природи, основи мирного врегулювання конфліктів»34. Насам-
перед літні люди – це обереги колективної пам’яті. Літні люди допомага-
ють нам розумніше поглянути на життєві події. Виключити їх із суспіль-
ства – значить позбавити сучасність минулої пам’яті, в якій укорінене є 
сьогодення»35. Їх місія залишається важливою і плідною навіть тоді, коли 
внаслідок поганого стану здоров’я вони мусять відмовитися від конкрет-
ної діяльності. « […] старші особи багато можуть ще віддати, ділячись 
мудрістю і досвідом із спільнотою, якщо тільки уміє та збереже з ними 
близький зв’язок і зуміє їх вислухати»36.

У повчанні Івана Павла 11 важливе є те, що він завжди сприймав стар-
ших осіб, як «молодих духом». У Листі до старших осіб писав, що люд-

[31] Jan Paweł II, Aby wychowanek nauczył się „być” a nie tylko „wiedzieć”, [w:] Rodzina w 
nauczaniu Jana Pawła II, Kraków, s. 192-196. 
[32] Лист Папи Римського Іоанна Павла II до моїх братів і сестер - людей похилого 
віку, Ватикан 1 жовтня 1999 року, в двадцять першому році понтифікату, с. 4. Цит. 
за: T. Zburad, Rola I znaczenie osob starszych w navczanie Jana Pawła II, [w:] J. Zimny, N. 
Nyczkało (red.), Semper in Altum. Zawsze wzwyż, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, Stalowa Wola 2010, s. 282. 
[33] Ibidem, с. 283. 
[34] Ibidem. 
[35] Ibidem, с. 285. 
[36] Ibidem, c. 287. 
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ський дух, хоч відчуває наслідки старіння тіла, залишається завжди мо-
лодим. Далі звертав увагу, що: «всі ми знаємо старих людей, які можуть 
бути наочним прикладом дивовижної молодості й живучості духу. Тих, 
хто з ними зустрічаються, уміють словом спонукати до дії, додаючи духу 
власним прикладом»37. 

До концепту «дитина» Іван Павло ІІ привертав пильну увагу вче-
них різних галузей знань: філософів, психологів, фізіологів, лінгвістів, 
психолінгвістів, педагогів, дефектологів, лікарів. Якщо людина є пер-
шою і головною дорогою церкви, то дитина – «дорогою унікальною», – 
писав Святий Отець і називав дітей «даром життя», «даром Бога», «по-
смішкою неба, подарованою землі», «справжніми коштовностями сім’ї 
і суспільства», «надією, яка постійно розцвітає наново, майбутнім, яке 
завжди залишається відкритим», наголошував на посильності фізич-
ної і розумової дитячої праці, що має добре пам’ятати, проектуючи 
урок. 

Напередодні Свята дитини (так Понтифік називав Різдво) в 1994 р. 
Папа написав спеціальне Послання до дітей. Він звертає увагу на сум-
ний факт страждання, що має місце серед їх ровесників, від голоду і 
злиднів, від хвороби та поганого харчування, війни. Знаючи, що молит-
ва дитини володіє величезною силою, Папа доручив своїм вихованцям 
величне завдання: «Ви чутливі до любові і лякаєтеся всякої ненависті. 
Ось чому Папа може розраховувати на те, що виконаєте його прохання, 
приєднаєтеся до його молитви за мир в усьому світі, за мир і гармонію 
у вашій родині, за дітей у різних частинах світу, які змушені страждати 
від голоду, хвороби, війни, від відсутності родинного тепла»38. У цьо-
му Посланні віра і повага до дітей. Глибина думки незбагненним чином 
поєднується з ясністю і простотою викладу складної проблеми. Однак 
за цією удаваною простотою завжди проглядається титанічна щоденна 
праця, висока внутрішня організованість, самодисципліна, нещадна ви-
могливість до себе. 

Напередодні Всесвітнього Дня молоді Іоанн Павло II писав: «… бажаю 
вам, щоб «зростання» відбувалося на шляху спілкування з творами люди-
ни, а тим більше з живими людьми. Скільки ж існує творів, що протягом 
століть створили люди! Яке ж величезне їхнє багатство й розмаїття! Мо-
лодість, здається, є особливо чутливою до істини, добра і краси, які міс-
тяться у творах людини. Спілкуючись із ними у просторі багатьох різних 
культур, мистецтв і науки, пізнаємо правду про людину»39. Іоанн Павло 
II був людиною, слова якої завжди підкріплюються діями. Його слухали 
уважно, з ним радилися в багатьох серйозних життєвих проблемах, мо-
ральних справах. 

[37] Ibidem, с. 7. 
[38] T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2000, s. 55. 
[39] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, 1981, t. 1, Warszawa 1984, s. 369. 
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Одним із перших дослідників праксеології Іоанн Павло II запро-
понував концепт «праця». В енцикліці Laborem exercens40 наголошує: 
«Насамперед праця є власне даром і законом Божим, який становить 
сутність його як суб’єкта. Вона є природною властивістю й обов’язком, 
особливо дорослої людини, яка у професійній діяльності існує орієн-
товно сорок років людського життя. Вона є умовою формування люд-
ської екзистенції й утвердження справжньої людини. На виняткову 
роль праці людини він звернув також увагу у промові, виголошеній 
на 68 сесії Міжнародної Організації Праці в Женеві 15 червня 1982 
року: «Праця містить «той головний вимір людського існування, згід-
но з яким будується щоденне життя людини, з якого людина черпає 
власну гідність, але в якому водночас міститься певна міра людських 
зусиль, страждань, а також кривди й несправедливості, що глибоко 
проникли в суспільне життя як окремих народів, так і міжнародної 
спільноти. Праця вирізняє її з-поміж решти створінь, бо їхню діяль-
ність, що в’яжеться з утриманням життя, не можна назвати працею»41. 
Сім’я може існувати завдяки праці, це перша школа праці для кожної 
людини»42, найбільш оптимальний шлях до активізації дитини, дозво-
ляє легше виявити захоплення і нахили.

На особливу увагу заслуговують важливі слова Святого Отця про 
працю і людську гідність. Праця є благом людини – благом її людяності 

– через працю, таким чином, людина не тільки перетворює природу, при-
стосовуючи її до своїх потреб, але також самостверджується як людина, у 
відомій мірі більше «стає людиною»43. 

У своїх працях Папа-філософ не відокремлюється від Папи-теоло-
га, який майстерно використовує мовні ресурси для досягнення високої 
ефективності і доказовості змісту. Потужний струмінь в авторський текст 
міркувань і промов вносять спонукальні дієслова, які сприяють динаміці 
подій, думок, емоцій, спрямовують почуттєві характеристики. 

Особлива розмова про спонукальне дієслово «Не бійтеся!», що про-
звучало у гомілії в день інавгурації свого понтифікату і стало ключовим у 
програмі діяльності Святійшого Отця. Цей глобальний імператив учень 
Христовий зміцнив спілкуванням з вірянами. Усі, кому довелося близько 
спілкуватися з ним, відзначали яскраве духовне світло, яке він випромі-
нював. Прокидалося все найкраще, що ховалося в потаємних закутках 
душі, було паралізоване сумнівами й невпевненістю в собі, скалічене об-
разами, виростало почуття справжньої людської гідності. 

[40] Цит. за: Z. Wiatrowski, Praca człowieka – wątpliwości, nieporozumienia i realia, [w:] 
J. Zimny, N. Nyczkało (red.), Semper in Altum. Zawsze wzwyż, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, Stalowa Wola 2010, s. 613. 
[41] Енцикліка Вселенського Архієрея Івана Павла ІІ, Вид-во Місіонер, Львів 2008, c. 5. 
[42] Ibidem, c. 9. 
[43] Ibidem, c. 21. 
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Специфіку релігійної комунікації, що полягає у передаванні (трансля-
ції) життєво важливих для людини і суспільства смислів - заповідей, їх 
урочистість і піднесеність, значною мірою репрезентують епітети. Завдя-
ки емоційно-оцінній семантиці вони є важливим засобом вербалізації ак-
сіологічних стереотипів релігійної свідомості, виконують важливу світо-
глядно-корегувальну функцію, слугують виразниками ієрархії духовних 
цінностей44. Наприклад, епітети до знакового концепту Бог більш повно 
розкривають сакральний зміст, втілення найвищої мудрості, справедли-
вості й любові: Бог превеликий, всемогутній, всемилостивий. Усталеним 
для конфесійного стилю є звертання Ваше Блаженство, Дорогі брати, 
браття і сестри. Широко послуговується Іоанн Павло II і перифразами, 
що характеризують проповідника як майстра художнього слова: воплоче-
не Слово – Ісус Христос; вогняний стовп – Діва Марія; Христос є „Дорога, 
Правда і Життя”; Дорога Христа – це дорога чеснот, дорога життя. Уста-
леними для конфесійного стилю є звертання Ваше Блаженство, Дорогі 
брати, браття і сестри.

Чимало фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів, цитат видатний 
гуманіст поклав в основу власних афоризмів. Ось деякі з них:

Свободу не можна просто мати — її треба постійно утверджувати...
Зауваження з любов’ю подібне до сонячного промінчика, який освітлює 

життєву дорогу. 
Батьківщина – це добро, спільне для всіх громадян.
Життя лише тоді має сенс, коли стає безкорисливим добром для когось.
Світ – театр історії людського роду.
Культура – це специфічний спосіб людини «існувати» і «бути».
У хвилину зневіри варто ознайомитися з роздумами Іоанна Павла ІІ 

щодо патріотизму: «Патріотизм означає любов до того, що рідне: історії, 
традицій, мови або самого рідного пейзажу. Це любов, що включає твори 
земляків і плоди їх генію. Перевіркою цієї любові стає кожна загроза тому 
благу, яким є Вітчизна. Наші історія вчить, що поляки завжди буди здатні 
до великих жертв заради збереження цього блага чи для його здобуття»45. 

Своїх колег і опонентів Святий Отець захоплював влучною інтерпре-
тацією фактів і строго вивіреною системою аргументації. Промови Іоанна 
Павла ІІ - це завжди креативний спалах інтелектуальної енергії. Майже 
всі, кому довелося близько спілкуватися з ним, відзначають яскраве духо-
вне світло, яке він випромінює. Прокидалося все найкраще, що ховалося 
в потаємних закутках душі, було паралізоване сумнівами й невпевненіс-
тю в собі, скалічене образами, виростало почуття справжньої людської 
гідності. До кожної промови підходив з рідкісною філігранністю і глибо-
ким проникненням у тканину конфесійного чи філософського тексту (до-

[44] С.В. Деравчук, Функціонально-семантичний статус епітетів у конфесійному сти-
лі, “Дивослово” 2003, № 1, c. 17-19. 
[45] Іван Павло ІІ, Пам’ять та ідентичність…, op. cit., с. 71-72. 
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помагав досвід журналістської і акторської практики). Ще гімназистом 
він вдало грав ролі в аматорському театрі, прекрасно декламував літера-
турні твори. 

Тадеуш В. Новацкі, характеризуючи таємниці творчості Іоанна Павла 
ІІ, у виступах зазначав: це дуже складна річ − утримувати увагу зали про-
тягом всієї вистави, коли актор лишається наодинці з публікою. Необхід-
на надзвичайна повага до слова. Не можна жодного пропустити або вимо-
вити недбало, поспіхом, ніби «ковтаючи» окремі приголосні, змінюючи їх 
на догадку, коли замість них мовець посилає якийсь синкретичний звук, 
у якому слухач мусить додумати частину або і весь вираз, який не почув. 
Кожне слово Іоанном Павлом ІІ вимовляється виразно, точно. Думка, що 
міститься в реченні, майстерно виражена у словах. Те, що говорить Папа, 
вимагає зусиль від слухача з огляду на свій зміст, а не на його реалізацію, 
яка зразково виражає кожний вислів.

Студенти, яким у семінаріях Кракова, Катовіц і Ченстохова, в Ягеллон-
ському та Люблинському католицьких університетах читав курс суспіль-
ної етики, були зачаровані ерудицією і манерою читання лекцій. Кароль 
Йузеф Войтила завжди заохочував прагнення молодих колег підніматися 
до істинної висоти в мистецтві спостереження й узагальнення. 

Іоанна Павла II прийнято вважати людиною діалогу. Літературне кре-
до, яке він окреслив у своїй останній книзі «Пам’ять і ідентичність» «Іду в 
напрямку серця кожного. Іду в напрямку кожної людської думки», справила 
вражаючий ефект на масову свідомість і вплив на розвиток культур, ци-
вілізацій і народів. 

Висновки
У час, коли надто крихкими між людьми, усередині громади й сус-

пільства, між державами є цінності миру, взаємоповаги, взаєморозу-
міння, терпимості, любові й милосердя, освіта має наповнювати лю-
дину духовністю і ціннісними пріоритетами. Особлива роль якості 
неперервної педагогічної освіти, що є необхідною умовою сталого роз-
витку, нарощування людського капіталу, головним складником націо-
нальної безпеки держави. Якісна неперервна педагогічна освіта і якісна 
комунікація – атрибути креативних мовнокомунікативних особистос-
тей освітніх національних лідерів. Завдання формування мовнокомуні-
кативних особистостей освітніх національних лідерів має виконувати 
учитель-майстер, викладач, який виробив нову якість професійно-пе-
дагогічної дії і працює у фасилітативному форматі освітньої діяльності. 
Поняття академічного учителя-лідера включає університетські цінності 
і традиції, наукову мовну культуру, культуру високої духовності і мора-
лі, культуру спілкування наукових наставників та учнів, культуру на-
укової праці і соціальної, моральної відповідальності за результати до-
слідження; культуру толерантності і педагогічного оптимізму, культуру 
життєтворчості. 
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Огляд теологічно-філософських студій і промов Іоанна Павла ІІ до-
зволяють окреслити індивідуальний стиль академічного вчителя-ліде-
ра, виділити концепти «людина», «учитель», «родина», «літня людина», 
«дитина», «мова» на означення загальнолюдських моральних і духовних 
цінностей. Аналіз текстів промов та енциклік підтверджує: перед нами 
носій елітарної мовленнєвої культури. Це виявляється в індивідуальній 
манері викладу і побудови думки, у здатності надавати міркуванням 
особливої форми словесної творчості, інноваційно оформляти структу-
ру думки. Типовими рисами ідіостилю є гармонійне поєднання світо-
глядних, релігійно-філософських понять, пристрасний пафос виражен-
ня думки, активне використання риторичного арсеналу тропів і фігур, 
мовних засобів. 

Праця академічного вчителя-лідера «свобідна», радісна, оптимістична 
спрямована на «пробудження Людини в людині» та її ціннісне сходження, є 
основою творчості, головним засобом і передумовою самоосвіти, самотво-
рення, самовдосконалення і самореалізації людини. «Сродна» праця Май-
стра, свіжість і оригінальність наукових ідей, здатність бачити надсучас-
не переконує, що Людина праці – це передусім людина культури, духовно 
багата, гуманна, творча особистість, віддана своїй справі, захоплена нею, 
розуміє її цінності і володіє розвинутим прагненням до творення Добра, 
Істини, Надії. Чим індивідуальніша творча сила та її продукт, тим багатша і 
культура держави. Неперевершені уроки мудрості Видатного Вчителя ста-
нуть уроками педагогічної майстерності для наступних поколінь.
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Олена Квас1 
Михайло Подоляк2 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНIСТЬ 
С. БАЛЕЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

МОДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ
останні роки спостерігається значне зростання інтересу до 

дослідження проблеми дитини і дитинства. Воно викликане 
низкою чинників, серед яких суперечність між науковими під-

ходами до дитинства як самоцінності та реальним становищем дітей у сус-
пільстві, де не простежується чіткої позиції щодо дитинства. Держава не 
несе прямої відповідальності за кожну дитину зокрема, хоча саме це нібито 
мають на увазі всі державні програми, що стосуються дитинства. Дитина 
оцінюється лише з позиції виконання завдань держави, яка має сприяти 
соціальному розвитку нових поколінь. 

Суспільство створило різні структури й передало їм свої виховні функ-
ції, власне все більшою мірою відмовляючись від дитинства як від своєї 
частини. Дитяче співтовариство сприймається лише як сукупність підрос-
таючих людей, яких потрібно виховувати, навчати й впливати за допомогою 
соціально доцільних засобів. Очевидним є серйозний дефіцит уваги, пова-
ги до дитини. Гідність дитини не береться до уваги; їй відмовлено в праві 
бути особистістю, цінність сьогоднішнього життя дитини є незначною, її 
готують до життя «завтра». Саме тому «[…] перебудову ціннісної системи 
дорослих потрібно починати саме з перебудови поглядів на дитинство»3.

Проте зацікавлення проблемами дитини і дитинства не є новим. Пе-
дагоги-реформатори (Дж. Дьюї, Е. Кей, Г. Кершенштайнер, А. Лай, М. 
Монтессорі та ін.) ще в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. наголошували на 
необхідності зробити поворот до дитини, поставити її в центр виховної 
системи та в питаннях її навчання й виховання виходити з потреб та ін-
тересів дитини.

[1] Олена Квас, доктор педагогічних наук, професор кафедри психології, філософський 
факультет, Львівський національний університет ім. Івана Франка / dr hab. Olena Kvas, 
prof. Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, e-mail: l_kvas@ukr.net 
[2] Михайло Подоляк, асистент кафедри української та іноземної мов, Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана 
Гжицького; аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти ДДПУ імені 
І. Франка / mgr Mykhajlo Podoliak, asystent, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny 
Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, e-mail: misha.podol@bigmir.net 
[3] Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку, [А.М. Богуш, Л.О. Варяниця, Н.В. Гавриш та ін.; наук ред. А.М. Богуш; за заг. ред. 
Н.В. Гавриш], Альма-матер, Луганськ 2006, 368 с. 
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Україна представлена у цьому реформаторському русі видатними 
культурно-освітніми діячами й педагогами С. Русовою, Я. Чепігою, О. За-
лужним, І. Соколянським, О. Музиченком та іншими. Разом з тим у на-
уково-педагогічному середовищі не достатньо артикулюється на участі у 
творенні «нової школи» (одна із назв реформаторської педагогіки) захід-
но-українських педагогів означеного періоду, які перебували в інших по-
літичних й культурно-освітніх умовах у складі інших держав. 

До них відноситься й уродженець Тернопільщини Степан Балей – фі-
лософ, психолог, педагог, освітній діяч, академік, нейролог, психіатр, який 
сформувався як науковець, педагог у структурах європейських (Львів-
ський університет, Берлінський університет, Віденський університет, 
університет Сорбона, Варшавський університет та ін.) науково-академіч-
них середовищ. Його творча спадщина включає дослідження з філософії 
освіти, психології розвитку, психології виховання, педагогічної аксіології, 
суспільної психології, педагогіки девіантної поведінки, спеціальної педа-
гогіки, гендерної педагогіки та ін.

Реформаторська педагогіка, до якої відносимо й С. Балея, передбача-
ла створення нової школи, вільної від авторитаризму вчителя, скерова-
ної на дитину, її потреби, розвиток, виховання. Вона була на початку ХХ 
століття по-суті модерною педагогікою, що цілком логічно вкладалася у 
притаманні історії західної цивілізації три фази розвитку: передмодерна, 
модерна і постмодерна.

Модерна педагогіка (реформаторська), так само, як і постмодерна (по-
чаток 70 – 80 рр. ХХ ст.) мали багато спільного щодо виховання дитини 
і створення необхідних умов для її природного розвитку, формування 
активної, самодіяльної, творчої, вільної, розумово й фізично розвиненої 
особистості. Нова школа, що була створена педагогами реформаторами, 
виступала проти нормативної педагогіки, вона закликала творити кра-
щий світ, щасливу спільноту, нову людину.

Сучасна українська школа, яка знаходиться у стані реформування, по-
требує не тільки нових освітніх стратегій, які б дали їй можливість вийти 
на якісно новий рівень розвитку, але й тих ідей, знань досвіду, які були у 
її багатому педагогічному минулому, зокрема й педагогів реформаторів, 
стояли у джерел модерної (реформаторської) педагогіки в Україні.

Всебічний розгляд діяльності будь-якої особи неможливий без залу-
чення контексту, в межах якого вона здійснювалася. С. Балей народився 
1885 р., а отже час його становлення як педагога і психолога припав на 
період бурхливого розвитку різних напрямів і течій реформаторської пе-
дагогіки.

Початок ХХ ст. для педагогічної теорії та практики ознаменувався дво-
ма знаковими подіями: виходом у світ книги Елен Кей «Століття дитини», 
а також створенням руху «Нового виховання». Нове виховання проти-
ставляло себе як консерватизму, так і гетерономії, що були домінуючими 
явищами у педагогіці кінця ХІХ ст. Його гаслами стали радикальні зміни 
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у вихованні та оновленні школи. Географія поширення цього руху у світі 
була досить розмаїтою. Хронологічним початком нового виховання вва-
жається створення першої експериментальної психологічної лабораторії 
Вільгельмом Вундтом у 1879 році. Найбільш розвиненим цей рух був у 
Європі (Франція, Німеччина, Англія, Бельгія) та Сполучених Штатах 
Америки. У Росії, яка на початку ХХ ст. переживала революційні підне-
сення, існували два осередки цього руху (Петербург, Москва).

Основними засадами, на яких базувалася педагогіка нового вихован-
ня, були такі:

• гуманізація педагогіки;
• перехід від аналізу до синтезу;
• перехід від інтелектуалізму до антиінтелектуалізму;
• перехід від яскравих контрастів до менш яскраво виражених супер-

ечностей;
• необхідність пізнання індивідуальних рис дитини та її суспільного 

становища;
• співпраця школи з родиною, а також зв’язок шкільного та позашкіль-

ного життя;
• селекція учнів відповідно до психологічних критеріїв (інтелектуаль-

ного розвитку, здібностей, інтересів тощо);
• домінування виховних завдань над дидактичними;
• пріоритет активності дитини, її самодіяльності та творчості;
• самоврядність в організації суспільного життя дітей та молоді;
• коедукація.
Нове виховання як педагогічний рух досить важко піддається класи-

фікації поміж відомими педагогічними, психологічними, філософськими 
теоріями та напрямами, що викликає певну контраверсійність щодо його 
термінології, категорій та понятійного апарату. 

Відсутність певної чіткості в ідентифікації цього руху зумовлена зде-
більшого тим, що він розглядається як єдність і спільність протилежностей 
у педагогічній теорії та практиці. Адже відомо, що «нове виховання» харак-
теризувалося різними ідеями, поглядами, які і стосувалися різних концеп-
цій, що досліджували питання місця і ролі людини у світі. Розбіжності, що 
виникають з різних концепцій розвитку людини, в тому числі концепція 
виховання, знаходять своє віддзеркалення також у різних напрямах, версі-
ях «нового виховання». Це також стосується і його дефініцій. 

Для одних «нове виховання» – це загальна назва, що стосується різних 
методів самовиховання особистості, щодо інших, то вони практикують 
«нове виховання» як педагогічну концепцію, що протиставляється тра-
диційним методам, в основі яких суб’єктно-об’єктний підхід, натомість 
«нове виховання» концентрує педагогічний процес на дитині, її активнос-
ті, потребах і зацікавленнях. Частина дослідників звертає увагу на те, що 
активний метод передбачає виховання, яке реалізується на основі біоло-
гічних, психологічних та суспільних наук.
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Подібні інтерпретації залежать від способу трактування контексту на 
«нове виховання». Класичні дефініції стосуються здебільшого його суті, а 
інші, біль сучасні, спрямовано на широкий спектр проблем, які воно по-
рушує, та його актуальність.

Рух нового виховання можна вважати явищем, подібного до якого не 
було до цього часу в історії суспільної думки. У початковій фазі – на зла-
мі ХІХ – ХХ ст., він був спонтанним й багатовекторним рухом, у якому 
формувалися не тільки окремі особистості, але й групи, колективи педа-
гогічних працівників та вчених, які працювали в системі освіти, вихован-
ня, здоров’я, соціальної допомоги тощо. Рух нового виховання найбільше 
вирізнявся такими напрямами, як натуралізм, соціологізм та культура-
лізм, які були притаманні такими філософським течіям, як гуманізм та 
натуралізм.

Однією із головних рис нового виховання на етапі його становлення 
було заперечення канонів традиційної педагогіки, що в гербартизмі ви-
сувалося на перший план. Гербартіанців звинувачено у тому, що вони 
усунули зі школи будь-яку індивідуальність, тому що опиралися у своїй 
педагогічній діяльності на фальшиву психологію, в основі якої була кон-
цепція «нормального типу», абстрагована від індивідуальних можливос-
тей вихованців. Психологія індивідуальних відмінностей (О. Декролі) 
заперечувала традиційну концепцію попередньої, статистичної дитини. 
Критики зазнали також й інші канони гербратіанської педагогіки, які іс-
нували ще до Гербарта й мали тривалу історію: інтелектуалізм, детермі-
нізм, панпедагогізм, пасивність.

Сучасне розуміння педагогіки як експериментальної науки (яку тво-
рив Е. Мейман) не могло опиратися тільки на етику та психологію, як 
було заведено ще з часів античності. Вважалося, що нова наукова педаго-
гіка буде співпрацювати з експериментальною психологією і педологією, 
етикою й естетикою, наукою про культуру, логікою і навіть релігією. Для 
педагогіки першої половини ХХ ст. психологічна концепція експеримен-
тальних досліджень В. Вундта зробила по суті якісно нову методологію. 
В. Вундт торував на європейському ґрунті дорогу для майбутньої «школи 
праці», формування особистості через самодіяльність, розвиваюче на-
вчання тощо. Е. Мейман доводив, що експериментальна педагогіка стоїть 
вище, ніж будь-яка нормативна педагогіка, тому що вільна від будь-яких 
спекуляцій і є об’єктивною та незалежною від політичних, суспільних 
або релігійних впливів4. Педологія була сферою досліджень, які прово-
дилися паралельно з розвитком експериментальної психології. На дум-
ку Е. Меймана, вона охоплювала все, що стосувалося дитини, як фізичне, 
так і духовне її життя і все, що з ним пов’язане. Серед емпіричних наук, 
що займалися дослідженням періоду дитинства слід виділити гебологію 
(наука про розвиток молоді). Ці дослідження концентрувалися навколо 

[4] E. Meumann, Zarys pedagogiki eksperymentalnej, tłum. W. Mondalski, Brześć 1929, s. 12-13. 
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проблематики розвитку особистості; її залежності від різних чинників, 
середовища, як природного, так й суспільного, а також щодо ефективнос-
ті праці через спостереження за втомлюваністю й активністю учня. Тра-
диційна школа цього не робила. Важливе значення для розвитку ново-
го виховання мала психологія індивідуальних відмінностей. Завдяки їй 
було інтенсифіковано дослідження над особистістю, її обдарованістю та 
характером. Експериментальна педагогіка зазнавала постійної критики 
передовсім через претензію на право займатися всією педагогікою.

Нові методи дослідження особистості, а також результати цих дослі-
джень, зумовили необхідність оновлення засадничих питань і поглядів 
щодо її виховання. Виховання перестало бути формуванням особистості 
згідно з одним, обов’язковим для всіх шаблоном. Суттю нового вихован-
ня стали саморозвиток, свобода і творчість. На думку Е. Клапареда, вихо-
вання має бути спрямованим на розвиток психічних процесів. При цьому 
він розглядає психічні процеси не як такі, що існують незалежно, але під 
кутом зору їх біологічного значення, їх ролі, їх користі для теперішньої та 
майбутньої діяльності, для життя.

Функціональне виховання – це виховання, яке поважає якусь потребу 
дитини, її прагнення до досягнення окресленої мети і діяльність, яку хо-
четься у неї викликати5.

Нового тлумачення отримало й поняття розвитку. Е. Шпрангер розу-
мів розвиток як живе й безперервно зростаюче всмоктування об’єктивних 
вартостей, які мають зв’язок з духовним розвитком особистості з метою 
творення цілісної особистості, здатної до об’єктивної діяльності і цілком 
само усвідомленої6.

Перша дефініція демонструє становище педагогічного натуралізму, а 
друга – гуманізму. Тобто в рамках педагогіки нового виховання відбулися 
внутрішні зміни від натуралізму – до гуманізму.

Як відомо, у Галичину ідеї «нового виховання» почали проникати з 
90-х рр. ХІХ ст. Цьому сприяли суттєві зміни, що сталися у капіталістич-
ному виробництві, як в Америці, так і в Європі, пов’язані з новими науко-
вими відкриттями, розвитком техніки і природничих наук. Як наслідок, 
відбулися важливі перетворення у політично-економічному та суспіль-
но-культурному житті, виникли нові класи і суспільні верстви, які праг-
нули революційних змін. На цей період припадає активність у науковій 
сфері, зокрема, у психолого-педагогічних, суспільних науках та філософії. 
Все це впливало на становлення руху «нового виховання». Разом з цим у 
кожній із країн, де воно поширювалося, була й своя специфіка.

Здебільшого специфічний характер «нового виховання» у різних кра-
їнах зумовлювався суспільно-економічними, політичними, культурними 

[5] S. Wołoszyn, Myśl pedagogiczna w XX wieku, Kielce 1998, 155 s. 
[6] T. Potempski, Poglądy pedagogiczne E. Sprangera na podstawie jego drobnych pism, 

„Kwartalnik Pedagogiczny” 1932, wyd. 3-4, s. 263. 
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та освітніми умовами. Особливо це стосувалося тих народів й територій, 
які входили до складу найбільших імперій, тому що на педагогічний рух 
накладався ще й національно-визвольний рух підневолених народів, які 
прагнули власних національних ідентифікаторів: мови, освіти, культури, 
незалежної держави.

Тому Галичина з її мультикультуралізмом, поліконфесійністю, поліет-
нічністю, з одного боку, та політичною, економічною, культурно-освіт-
ньою дискримінацією з боку Габсбурзької імперії (так само, як й інші 
землі під Російською та Пруською імперіями) мала чи не найбільше спе-
цифічних рис у поширенні «нового виховання».

Для прикладу, якщо під пруською окупацією поляки не мали жодної 
можливості організовувати творчу працю у школі, а найвідоміші науков-
ці-педагоги емігрували в Галичину, а в Польському Королівстві (у складі 
Російської імперії) шкільна проблематика у дусі ідей прогресивізму сто-
сувалася тільки приватних шкіл, то у підавстрійській Галичині в кінці ХІХ 
ст. чітко викристалізувався вже педагогічний рух нової якості, який ви-
магав іншої, ніж до цього людини, людини з такими якостями, як актив-
ність, самодіяльність, ініціативність, одним словом, особистості з висо-
ким рівнем розумового розвитку. Крім того, він звернув увагу суспільства 
на можливості розвитку людини і роль виховання у цьому розвитку.

Однак тогочасна традиційна школа, теоретичну основу якої складав 
гербартизм, не могла задовільнити суспільні очікування, пов’язані з на-
вчанням і вихованням іншої, ніж було до цього людини. Догматизм, інте-
лектуалізм, статичність традиційної школи, пов’язані з непристосованіс-
тю її до нової ситуації, стали причиною гострого протесту і критики, які 
закликали до поваги і свободи дитячого індивідуалізму. Це стало однією 
із причин становлення руху «нового виховання» не тільки в Галичині, але 
і в інших імперіях, до складу яких входили польські й українські землі.

Один із критиків традиційної школи в Галичині Степан Щепановський, 
критикуючи тогочасну школу, підкреслював: найкращою є та школа, яка 
«вчить як вчитись», виховує активну діяльність та віру у власні сили7.

На початку ХХ ст. різкої критики з боку відомих польських вчених-ре-
форматорів (Я. Давід, С. Карпович, Л. Кривіцький, І. Моцецінська та ін.) 
зазнали середні школи, які дотримувалися класичних програм навчання. 
Відірваність від сучасного, реального життя, від суспільних проблем, від-
сутність у процесі виховання активності, самодіяльності, критичності і 
творчості, неврахування індивідуальних можливостей учнів, їхніх потреб 
та здібностей, енциклопедизм та вербалізм – це звинувачення, які найчас-
тіше лунали на адресу традиційної школи.

Разом з тим, представники різних педагогічних течій в Галичині, як 
реформатори, так і їхні опоненти (зокрема, прихильники національно-
го виховання) усвідомлювали, що на шляху до нової школи недостатньо 

[7] S. Szczepanowski, Aforyzmy o wychowaniu, Lwów 1901, s. 193-194. 
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реформувати існуючі, створені загарбниками (австрійськими, німецьки-
ми, російськими) школи. На їхню думку, слід створити власні національ-
ні школи (у широкому значенні цього слова). Для українців малися на 
увазі школи у майбутній незалежній Україні, для поляків – у майбутній 
незалежній Польщі. Тобто поставала потреба створення власної «нової 
української школи», «нової польської школи». Їх народження обумовлю-
валося не тільки звинуваченнями на адресу традиційної школи, але та-
кож сучасними дослідженнями проблеми дитини і дитинства. Власне це 
є ще одним із чинників, які вплинули на поширення «нового виховання» 
у Галичині і в Польщі міжвоєнної доби. Серед головних популяризаторів 
ідей «нового виховання» у Польщі, в тому числі в Галичині були В. Давід, 
А. Шицовна, Ю. Йотейко. Саме завдяки їхнім дослідженням щодо про-
блем дитини, її потреб та індивідуальних можливостей стало можливим 
виникнення інших реформаторських течій у Польщі: педології, експери-
ментальної педагогіки, творчої школи тощо.

Ідеї «нового виховання» у Галичині виникли не на голому ґрунті. У 
кінці ХІХ ст. у Галичині можна виокремити чотири основні напрями по-
шуку шляхів розвитку школи:

– консервативний напрям, що зберігав класичну формулу існуючих 
гімназій з невеликими модифікаціями, що стосувалися здебільшого гу-
манітарної складової (методики навчання класичних та новітніх мов, вве-
дення до навчальних планів національних мов тощо); допускалося також 
введення до навчальних планів математично-природничих дисциплін;

– реформаторсько-поміркований напрям, який відображав пошук 
компромісів між існуючими вже програмами і новими програмами (зо-
крема, класично трактованою гуманістичною, математично-природни-
чою науковю та постулатами нової ліберальної освіти);

– третій напрям акцентував увагу на необхідності змін щодо шкільного 
середовища, пошуку нових шляхів розвитку учня, його навчання і вихо-
вання. Представники цього напряму домагалися фундаментальних змін 
у візії самої школи з точки зору змісту та методів навчання, співпраці з 
учнем, лібералізації й «олюднення» психологічного клімату у шкільному 
середовищі, рівність в індивідуальній взаємодії між вчителями та учнями. 
Ця освітня ідея безпосередньо виростала з руху «нового виховання», до 
якого зверталося все більше прихильників з числа педагогів та громад-
ськості;

– четвертий напрям виразно концентрувався на реформуванні гімна-
зійної освіти, зокрема, збільшення питомої ваги реально-природничих 
гімназій, щоб урівняти їх з академічними.

У період пошуку шляхів реформування середньої школи в Галичині 
кінець ХІХ ст. – поч. ХХ ст. особливо цікавим видається тогочасний сус-
пільно-культурний контекст, коли старі традиції відмирають, а на їхньо-
му тлі виникає нова педагогічна свідомість. У такій складній галицькій 
дійсності стиралися своєрідні суперечності такого географічно-політич-
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ного та етнічно-культурного простору, а саме вплив німецькомовного 
культурного та освітнього простору, а також посилення прагнень україн-
ців та інших етнічних груп Галичини на власну освіту й культуру. Ідеї «но-
вого виховання» на західноукраїнські землі проникали здебільшого через 
Польщу. Не всі вони однаково сприймалися педагогічною спільнотою. 
Окремі з них набували термінового впровадження, інші дискутувалися 
й впроваджувалися з певними застереженнями. Інші зазнавали нищівної 
критики. 

Представник «нового виховання» Г. Ровід репрезентував у Польщі 
концепцію «творчої школи». Завданням школи вважав виховання лю-
дини, здатної до творення нових цінностей, чи то матеріальних, чи ду-
ховних, людини, здатної до продуктивної праці. Він підкреслював: суть 
творчої школи полягає у самодіяльній праці дітей, як фізичній, так і ро-
зумовій, яка вивільняє емоції та зацікавлення. Головним змістом роботи 
такої школи повинна бути діяльність у навчанні, поєднана з ідеєю співп-
раці, солідарності та самоврядування8. У творчій школі відбувається про-
цес самотворення людини, щоразу досконалішої, глибоко соціалізованої 
та внутрішньо вільної. Тому, на його думку, метою школи має бути роз-
виток активності, самодіяльності, творчості учнів. Був прихильником 
учнівського самоуправління, критикував традиційну школу за те, що ре-
алізація нею навчальної програми є важливішою від зацікавлень учнів.

Прихильницею школи творчості була й Ю. Йотейко, яка стверджувала, 
що в процесі психічного розвитку присутні моменти творчості. Психоло-
гія особистості є для психології тим, чим творча школа є для педагогіки, 
писала вчена9. У 1908 р. почала працювати на ниві педагогічної психоло-
гії, коли з’явилися її перші праці у цій царині французькою мовою. Вчена 
досліджувала за допомогою тестів інтелекту учнів Варшавської гімназії, 
видала працю, присвячену методові тестів, висвітлювала проблеми твор-
чої школи з точки зору психології. Була популяризаторкою педології, яка, 
на її переконання, мала охопити усі науки про дитину, в т.ч. й соціоло-
гію, біологію, право тощо. В останні роки життя зацікавилася німецькою 
психологією особистості та працювала над шкільною антропометрією. У 
1926 р. Ю. Йотейко заснувала квартальник «Польський Архів Психології», 
редагуванням якого після смерті вченої займався С. Балей.

Б. Наврочинський, який представляв «педагогіку культури» у русі «но-
вого виховання» вважав, що назва «школа праці» не розкриває сутності 
пропонованих у процесі виховання змін. Більш ймовірною дефініцією, 
на його думку, повинна бути «активна школа» (С. Френе) або «навчання 
через діяльність» (Дж. Дьюї), «вільна і духовна праця в шкільній теорії 
і практиці» (Г. Гаудінга). Головним завданням такої школи Б. Наврочин-
ський вважав надання шкільній праці статусу найвищої виховної вар-

[8]  H. Rowid, Szkoła powszechna, „Ruch Pedagogiczny” 1919, wyd. 3-4, s. 53. 
[9] J. Joteyko, Postulaty szkoły twórczej na prawach struktur psychicznych, Warszawa 1927, 18 s. 
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тості. Він був переконаний, що найкращим вартісним результатом на-
вчальної роботи слід вважати виховні цінності, які сприяють розвитку 
особистості, а не економічні, мистецькі чи пізнавальні10.

Таким чином, можна констатувати, що представники «творчої шко-
ли» звертали головну увагу на всебічний розвиток особистості дитини, 
при активній її діяльності. На противагу положенням, які були в осно-
ві концепції «ручної школи праці», вони розглядали таку ручну працю 
не як мету, а як виховне середовище, що сприяє учням у пізнанні дій-
сності.

Педагоги-новатори «творчої школи» підкреслювали значення актив-
ності вихованців, врахування їхніх потреб та інтересів в процесі вихован-
ня. Значна кількість педагогів-реформаторів першої половини ХХ ст. від-
носила себе до реформаторського руху під назвою «школа життя». Вони 
вважали, що завдання живої школи у її творчому впливі на життя, разом 
з тим школа повинна готувати до нього своїх вихованців через їхнє зна-
йомство із явищами, з якими вони можуть зіткнутися у дорослому житті. 
До таких педагогів належали Й. Островський, М. Земнович, В. Спасов-
ський та ін. Й. Островський вважав найвищою метою виховання – розви-
ток особистості, підкреслюючи при цьому особливу роль громадянського 
виховання, під яким розумів синтез суспільного, національного, держав-
ного й патріотичного виховання11.

М. Земнович висловив переконання, що школа не може залишатися 
поза реальним життям і повинна зважати на потреби суспільства, вихо-
вуючи молодь відповідно до вимог своєї епохи. Він вважав, що виховання 
залежить від суспільного розвитку і, будучи його результатом, має разом 
з тим за мету подальший розвиток цього суспільства. На його думку, на-
вчальні програми й дисципліни повинні бути тісно пов’язані з життям, 
використовуючи методи навчання, пов’язані з природними властивостя-
ми учня12.

Свою педагогічну систему В. Спасовський представив у праці «Визво-
лення людини в світлі філософії, соціології праці і виховання людства» 
(1933). Важливим чинником визволення людини вважав школу творчої 
праці, що поєднує навчання з творчою працею та готує до самоосвіти і 
самовиховання. Займався також проблемами ролі і методів самоосвіти, 
чому присвятив працю «Основи самоосвіти» (1923).

Серед творців оригінальних педагогічних концепцій, які знаходили 
втілення у практиці, слід назвати Януша Корчака, лікаря, педіатра, при-
хильника педагогічного натуралізму, якого пов’язують з педагогічною 
психологією. Принагідно зазначимо, що більшість педагогів-реформато-
рів були за фахом лікарями, що й послужило їхньому зверненню до при-

[10]  B. Nawroczyński, Główna zasada “szkoły pracy”, „Przyjaciel szkoły” 1925, z. 8-9, s. 12-13. 
[11] Y. Ostrowski, Żywa szkoła, Warszawa 1927, s. 47-56. 
[12] M. Ziemnowicz, Problemy wychowania współczesnego, Warszawa – Kraków 1927, 268 s. 
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роди дитини. У своїй педагогічній діяльності Януш Корчак використо-
вував програму, яка опиралася на ідеї самовиховання дитячої спільноти, 
організованої та керованої дітьми.

До змін у трактуванні дитини спричинилася експериментальна педа-
гогіка. Її представники на конкретних фактах довели, що природа дити-
ни є відмінною від дорослих, що в здібностях дітей існує значна різниця, 
що тягне за собою необхідність індивідуалізації навчання. Дослідження 
експериментальної педагогіки мали свою межу, не поширювалися  на ви-
вчення етичного життя і явищ, з ним пов’язаних. З плином часу експери-
ментальна педагогіка поширила арсенал своїх досліджень на дидактичні 
проблеми.

Прихильником педагогічної психології був Ю. Охорович. Лейтмоти-
вом його творчості була думка: від психології, через педагогіку, до ети-
ки! Він стверджував, що психологія як наука про душу має формулювати 
практичні поради для науки про виховання душі – педагогіки; для науки 
про лікування душі – психіатрії; для науки про покарання душі – карного 
права тощо13. Проблематика його праць торкалася застосування психоло-
гії, виховання волі і характеру тощо.

Степан Балей займав гідне місце у творенні нової на той час «педаго-
гічної науки», осердям якої була дитина та її світ. Він  долучився до роз-
витку педагогічної психології як галузі педагогіки з виразно окресленим 
предметом дослідження (розвитком людини), метою, завданнями, ме-
тодами наукових досліджень та стратегіями навчання – навчання, ви-
ховання, формування особистості вихованця. Всі його праці спиралися 
на тісний контакт зі школою, яка стала джерелом матеріалу для його 
наукових досліджень. Вагомий внесок зробив учений в розвиток вікової 
психології, адже поділив процес розвитку людини на певні періоди, ко-
жен з яких має свої особливості. Крім того, він зробив важливий для то-
гочасної науки висновок про те, що впродовж розвитку дитини окремі 
психічні феномени зникають, натомість з’являються нові, аналогічно як 
і певні функції з’являються і зникають, аби на їхньому місці з’явилися 
нові. Разом із загальним зростанням дитини, в її психіці відбуваються 
певні перетворення.

Контакти С. Балея зі школою та дітьми не обмежили його теоре-
тичні дослідження. С. Балей, будучи одночасно дитячим лікарем-пси-
хіатром, викладачем, науковцем, виступав за тісний зв’язок теорії з 
практикою. Він вибудовував психолого-педагогічну науку на емпірич-
них дослідженнях, досвіді, взятому з життя, прагнув своєю наукою 
служити життю. Вивчав соціалізацію дітей, розвиток їх естетичної 
свідомості. Започаткував у Польщі дослідження шкільної зрілості, зо-
середжувався на вивченні психічного розвитку молоді чоловічої та жі-

[13] J. Ochorowicz, Psychologia – Pedagogika – Etyka. Przyczynki do usiłowań naszego 
odrodzenia narodowego, Warszawa 1917, 440 s. 
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ночої статі. С.Балей також приділив увагу питанням психічного роз-
витку дітей, що походять із сільської та міської місцевості. Він виявив 
певні особливості у їхньому психічному та інтелектуальному розвитку. 
С. Балей продовжив працю Ю. Йотейко, організував службу шкільних 
психологів. Для цього при інституті психології виховання Варшав-
ського університету ним було створено Союз Шкільних Психологів. 
Поступово при цьому інституті почали діяльність центри психології 
для важких дітей, психології дошкільного віку, психології професійної 
орієнтації тощо. С. Балей згуртував навколо себе молодих психологів 
та ініціював разом з тим створення осередків психологічної консуль-
тації для дітей, де вони мали можливість практикувати. Крім того, у 
Варшаві ним було створено центри психологічних консультацій при 
Патронаті Опіки над в’язнями, що займалися малолітніми злочинця-
ми, при міському психологічному центрі, при Службі Опіки, при від-
ділі затримань правопорушників.

Вчений вніс великий вклад до педевтології і психології вчителя-вихо-
вателя. Досконалий вчитель, на його переконання, має володіти такими 
психічними властивостями, як симпатія до молоді, розуміння вихованця, 
терплячість, вміння виховувати молодь відповідно до його іманентних 
можливостей тощо. Був піонером судових психологічних експертиз та 
знавцем проблематики злочинності неповнолітніх і девіацій у вихованні 
молоді. Цікавився психометрією і психологічним тестуванням. Вчений 
переклав та адаптував до польських умов т.зв. Стенфордську Шкалу Біне, 
яка стала взірцем для більшості тестів інтелекту. Запровадив поняття 
«чистого інтелекту», яке розумів як окреслені здібності, за допомогою 
яких можна здобувати знання і уміння14.

Був палким прихильником психоаналізу, який використовував не 
лише у лікарській практиці, але і в теоретичних працях з психології, на-
приклад, праці з психології літературної творчості Т. Шевченка, Ю. Сло-
вацького. Намагався синтезувати психоаналітичну теорію з індивідуаль-
ною теорією А. Адлера, а також робив певні філософські узагальнення 
на основі розгляду конкретних психологічних питань. Цікавився про-
блемами співвідношення середовища, психіки й організму, намагався 
визначити об’єктивні методи та критерії пізнання психіки. Звертав увагу 
на явища дитячих фантазій, наголошував на тому, що дитину і її психіку 
треба вивчати такими, якими вони є, а не якими мають бути. Торкався 
питань психоаналітичного трактування артистичної творчості, називав 
мистецький твір цілісним виявом душі автора. Характерною ознакою 
творів С. Балея є синтез психоаналітичного та філософського підходів до 
дослідження психічних явищ, а також трактування творчості відомих лі-
тературних митців. 

[14] S. Jedynaka, J. Kojkoła (red.), Encyklopedia filozofii wychowania, „Branta”, Bydgoszcz 
2009, s. 31. 
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Наукова спадщина С. Балея, яка становить цілість, що будується на єд-
ності філософських, психологічних і педагогічних ідей, є ґрунтовно роз-
робленим варіантом сучасної персонології. Внесок С. Балея до розвитку 
різних напрямів та течій реформаторської педагогіки подано у таблиці 1.

Таблиця 1.
Внесок С. Балея в розвиток реформаторської педагогіки

Напрями і течії 
реформаторської 

педагогіки

Основні ідеї Ідеї реформаторської педагогі-
ки у спадщині С. Балея

Експериментальна 
педагогіка

Пошук за допомогою 
експерименту нових ме-
тодів вивчення дитини 
та наукове обґрунту-
вання процесу навчан-
ня і виховання

Ідея експериментального вивчен-
ня особистості («Психологія ви-
ховання нарисі»),ідея психологіч-
ного експерименту як важливого 
інструменту самопізнання («Екс-
перимент в науці психології»)

Педагогіка вільного 
виховання

Створення умов для 
самовиховання дитини, 
прояву нею свободи та 
ініціативи

Ідея самореалізації індивіда 
(«Психологія виховання в нари-
сі»), ідея активності особистості 
у самопізнанні («Шляхи самопіз-
нання», «Психологія виховання в 
нарисі»)

Педологія Визнання фаталістич-
ної зумовленості біо-
логічних і соціальних 
факторів, вплив яких 
вважався як щось не-
змінне; використання 
тестових випробову-
вань для визначення 
«коефіцієнту розумової 
обдарованості»

Ідея застосування тестових ме-
тодик для вивчення психологіч-
них особливостей дітей («Екс-
перимент в науці психології», 
«Характерологія і типологія 
дітей і молоді», «Питання ме-
тодів дослідження інтелекту», 
«Дослідження над етикою і есте-
тикою дітей дошкільного віку»)

Функціональне 
виховання

Увага вихователя до ди-
тини та дитячої гри як 
ефективного способу 
виховання

Визнання потреб особистості як 
рушіїв її виховання і навчання 
(«Психологія виховання в нарисі»), 
ідея концентрування виховних 
зусиль у природовідповідному 
для особистості напрямі («Шляхи 
самопізнання»), ідея гри як вияву 
спонтанної активності дитини 
(«Нарис психології у зв’язку з роз-
витком психіки дитини»)

Школа праці 
Творча школа

Орієнтація на зв’язок 
навчання з різними 
формами активності і 
творчої праці учнів

Ідея навчання як активної твор-
чої праці («Психологія вихован-
ня в нарисі»)
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Психоаналітична 
педагогіка

Акцентуація уваги на 
психоаналітичних осо-
бливостях становлення 
виховних контактів, що 
базуються на почуттях 
дитини до дорослих; 
Oрієнтація на утворен-
ня зокрема освітніми 
засобами таких психіч-
них структур, які змен-
шують небезпеку на-
ступного невротичного 
страждання

Ідея застосування психоаналі-
тичного методу в умовах школи 
(«Психологія виховного контак-
ту», «Тести і застосування пси-
хоаналітичного методу у поль-
ських школах»); 
ідея збереження у психіці слідів 
елементів сімейного життя, яких 
жодні пізніші виховні зусилля 
повністю витіснити не зможуть 
(«Психологія виховання в нарисі»)

Педагогіка 
особистості

Поглиблена увага до 
особистості дитини

Ідея пізнання особистості як 
фундаменту людського пізнання 
(«Психологія виховання в нари-
сі»); ідея становлення особис-
тості як взаємодії внутрішніх та 
зовнішніх чинників («Особис-
тість»); ідея орієнтації на вікові 
особистості вихованців («Психо-
логія віку дозрівання»); ідея само-
пізнання особистості («Шляхи 
самопізнання»)

Соціальна педагогіка Орієнтація на освіту 
і виховання як виро-
блення взаємовідносин 
особистості і суспіль-
ства на основі єдності 
розуміння життєвих 
цінностей і норм

Ідея неможливості самореалі-
зації особистості поза суспіль-
ством, ідея виховання особис-
тості у колективі («Психологія 
виховання в нарисі», «Вступ до 
суспільної психології», «Дослі-
дження над суспільною поведін-
кою дітей дошкільного віку»)

Разом з цим, у своїй творчості С. Балей торкався й питань релігійної 
педагогіки, яка у міжвоєнний період у Польщі пережила розквіт. Праці 
прихильників цього напряму педагогіки критично оцінювали прагма-
тизм та індивідуалізм у педагогіці, наголошуючи на важливості для фор-
мування особистості Вищого Авторитету. Як зазначав Я. Кухта, психоло-
гія відіграла велику роль у процесі розвитку релігійної педагогіки, адже 
відмовилася від безрезультатного дослідження елементів духовного жит-
тя, що привело її на манівці, і вивчає цілісне духовне життя, досліджую-
чи особистість і душу. Професори С. Шуман та С. Балей наблизилися до 
католицьких поглядів на виховання особистості15. 

Професора С. Балея цікавила не стільки суть поняття «релігійність», 
скільки зміст, тобто процес виникнення і практична реалізація його 
в житті людини. Торкаючись понять «релігія», «релігійність» вчений 
[15] J. Kuchta, Nowe kierunki i dążenia współczesnej katolickiej pedagogiki, Lwow 1939, s. 101. 
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пов’язував їх з людською сутністю, внутрішнім світом людини. Він вва-
жав, що релігія – це умова існування етики і естетики у суспільстві, осно-
ва морального розвитку людей. Таким чином, релігійна педагогіка, за С. 
Балеєм, має практичне спрямування, оскільки покликана сформувати 
у дитини ті християнські цінності, що є притаманними цивілізованому 
суспільству. Водночас релігійне виховання, орієнтує дитину на вищі ду-
ховні цінності, відповідальність, альруїзм, самовиховання

Висновки
Отож, можемо констатувати, що доробок С. Балея, особливо перед-

воєнний, характеризується виразним еклектизмом, у якому ідеалістичні 
погляди перепліталися з матеріалістичними, що для педагогіки нового 
виховання було звичною справою. Теоретичний огляд наукової спадщи-
ни С. Балея дав змогу Є. Гапоненко стверджувати, що вона відзначається 
світоглядною і структурно-логічною цілісністю. «І починаючи від перших 
наукових публікацій…С. Балей, присвятивши себе психології, неухильно 
збагачував її наукові надбання, здійснюючи своє прагнення перетвори-
ти її в інструмент само творення і самозвільнення людини, побудови на 
цій основі нормальних між людських стосунків. Розвиваючи свій варіант 
генетичної психології і створюючи на її ґрунті педагогічну психологію, 
С. Балей тим самим закладав наукові підвалини принципової перебудови 
структури і змісту педагогіки, з метою перетворити її в інструмент вихо-
вання і навчання на сонові сучасного розуміння гуманістичного принци-
пу природовідповідності»16. 

Як зазначають члени науково-видавничої ради першого українського 
академічного видання Зібрання праць вченого, «…теоретична спадщина 
С. Балея проймається новим соціально-філософським світоглядом, но-
вою, сучасною філософією освіти і виховання. Вона закликає не до ре-
формування старої педагогіки, яке залишає незайманими усталені голо-
вні засади, а до творення нової педагогіки, що відповідала би сучасному 
поворотові у розвитку людського суспільства».

На основі вивчення праць С. Балея можна з впевненістю стверджу-
вати про його новаторство в галузі психології та педагогіки. Вчений ак-
тивно працював в межах реформаторських напрямів і течій, які стрімко 
розвивалися у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і зробив вагомий внесок у 
розвиток персонології, експериментальної педагогіки, гендерної педаго-
гіки, педагогіки вільного виховання, функціональної педагогіки, школи 
творчості та школи праці тощо. Крім цього, варто відзначити здобутки 
науковця у межах релігійної педагогіки, яка у міжвоєнний період набула 
значного розвитку у Польщі.
[16] Є.Л. Гапоненко, Розробка методологічних засад психоаналізу Степаном Балеєм, 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Се-
рия «Философия. Культурология. Политология. Социология» 2012, том 24 (65), № 4, 
с. 347-353. 
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Інна Ніколаєску1 

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА 
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ

 ВИКЛАДАЧА СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
оль післядипломної педагогічної освіти як самостійної ланки 
освітнього психолого-педагогічного процесу істотно зростає 
в умовах інформаційного-комунікаційного простору. Окрім 

того, актуальність проблеми трансформації післядипломної педагогічної 
освіти України пов’язана з усвідомленням значущості культури й освіти, 
новими вимогами до викладачів-андрагогів, які мають не лише високу 
професійно-фахову компетентність, але здатні до постійної професійно-
педагогічної самореалізації.

Проблема професійно-педагогічної самореалізації особистості за-
вжди є актуальною, оскільки потреба у самореалізації є природньою для 
людини і визначає її фізичний, особистісний і духовний розвиток. Цій 
проблемі приділяли увагу І. Бекешкіна, Т. Вівчарик, Л. Мова, В. Муляр, 
М. Недашковска, Г. Нестеренко, В. Радул, Л. Рибалко, Л. Сохань, В. Тихо-
нович, А. Фоменко, Н. Шульга, а також багато інших науковців. За ре-
зультатами їхніх досліджень було виявлено, що самореалізація особис-
тості – це багатоаспектне поняття, яке стосується пошуку та пізнання 
свого “Я”, розвитку своїх особистісних якостей, здібностей, співтворчості 
та взаємодії з іншими людьми, збагачення особистісних сенсів діяльності 
і поведінки, задоволення спектру потреб, розкриття і посилення свободи 
індивідуального розвитку і творчості, розкриття і реалізації свого ціліс-
ного потенціалу.

У контексті нашого дослідницького пошуку ми з’ясували, що профе-
сійно-педагогічна самореалізація особистості викладача системи після-
дипломної педагогічної освіти носить індивідуальний характер з влас-
тивою йому унікальністю, неповторністю і своєрідністю. Формування 
досвіду професійно-педагогічної самореалізації прямо і опосередковано 
залежить від рівня самоактуалізації людини, рівня розвитку індивідуаль-

[1] Інна Ніколаєску, кандидат педагогічних наук, докторант кафедри педагогіки ви-
щої школи і освітнього менеджменту ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / dr 
Inna Nikolajesku, Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego, e-mail: 
nikolaesky@ukr.net 
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них здібностей і потенцій людини, розвитку її емоційної сфери. Крите-
ріальною особливістю процесу професійно-педагогічної самореалізації є 
індивідуальна, соціальна, інтелектуальна, емоційна, морально-естетична 
зрілість людини2. Таким чином, формування досвіду професійно-педа-
гогічної самореалізації відбувається в діяльності людини, а “сенс профе-
сійної діяльності максимально збігається з реалізацією головної потреби 
людини бути особистістю, потреби до самоздійснення, самореалізації” (А. 
Петровський). У процесі професійно-педагогічної самореалізації форму-
ється професійний досвід, який є базою для професійного саморозвитку.

У наукових студіях останніх років знаходимо трактування профе-
сійно-педагогічної самореалізації через розуміння особистісного са-
морозвитку (І. Краснощок, Н. Комісаренко та ін.). Так, Н. Комісаренко, 
стверджуючи, що самореалізація є виявом соціального становлення осо-
бистості, її саморозвитку в соціумі, докладно зупиняється на цьому по-
нятті. Розглядаючи процес самореалізації як одну з граней процесу само-
розвитку, вона наголошує на тому, що саморозвиток є найважливішим 
етапом формування особистості, базовими передумовами якого висту-
пають “самоусвідомлення, самовизначення, самоствердження”. У той же 
час самореалізація неможлива без самосвідомості, оскільки саме вона дає 
особистості інформацію про саму себе, свої сили, потреби: “Названі пе-
редумови самореалізації перебувають у тісному взаємозв’язку в процесі 
їх впливу на особистість, оскільки в них досить яскраво проявляються 
особистicне ставлення суб’єкта, несхожість і особливість самореалізації 
у поведінці”3. 

Самоусвідомлення, на думку автора, це усвідомлення своєї тотож-
ності з оточенням, усвідомлення й виділення, проголошення власного Я, 
власних психологічних особливостей, вироблення соціально-моральних 
оцінок. Н. Комісаренко підкреслює, що не можна відокремлювати усві-
домлення себе як частини оточення від такого важливого процесу, як 
прагнення до самовдосконалення. Також зазначається, що процес само-
пізнання не може бути статичним, він повинен постійно розвиватися, 
розширюватися, доповнюватися, удосконалюючи своє Я4. 

Ми цілком поділяємо думку І. Краснощок5 про те, що самореалізація 
повинна обов’язково містити активну життєву позицію і може ефектив-
но формуватися тільки в активному і постійному прагненні особистості 
до досягнення вищих рівнів професійної діяльності. Розглядаючи само-

[2] Н.А. Омбоева, Педагогические условия самореализации подростков в учебной дея-
тельности, Волгоград 2002, с. 38. 
[3] Н. Комiсаренко, Самореалізацiя як прояв соцiального становления особистості, 

“Рiдна школа” 2003, № 1, c. 24. 
[4] Ibidem. 
[5] І.П. Краснощок, Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-ви-
ховному середовищі педагогічного університету, Кіровоград 2002, 214 с. 
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реалізацію особистості як складний психосоціальний механізм, за до-
помогою якого реалізуються прагнення до цілеспрямованої взаємодії із 
соціальною сферою, І. Краснощок підкреслює, що саме поняття особис-
тісної самореалізації фіксує стан розвитку “соціальності” особистості за 
допомогою характеру, спрямованості діяльності на реалізацію суспільних 
ідеалів. Вчена дійшла висновку, що грань кожної з названих сфер осо-
бистісної самореалізації є умовною, і її можна виділити тільки на рівні 
теоретичного аналізу6. 

Аналізуючи різні визначення та характеристики самореалізації, ми 
розглядаємо професійно-педагогічну самореалізацію викладача як про-
цес безперервний і потенційно нескінченний, який можна (за Л. Вєдер-
никовою) подати у двох формах: потенційній та актуальній. Потенційна 
форма творчої самореалізації педагога містить у собі творчий професій-
ний потенціал і сутнісні сили особистості педагога. Поняття творчого 
професійного потенціалу є ключовим для аналізу визначеної нами про-
блеми, оскільки саме він визначає “ступінь потужності” творчої саморе-
алізації, сукупність можливостей, необхідних для її здійснення. Саме в 
його сутності і динаміці розгортання приховані умови, що сприяють ак-
тивній реалізації особистістю викладача своєї сутності. Актуальна фор-
ма творчої самореалізації містить у собі механізм розгортання творчого 
професійного потенціалу особистості педагога7. Таким чином, викладені 
вище тези переконливо засвідчують, що професійно-педагогічна само-
реалізація викладача є складним процесом усвідомлення, оцінки своїх 
ресурсів, здібностей, можливостей, задатків, здатністю до цілеспрямова-
ної взаємодії з довкіллям, спрямованістю на самоствердження в соціумі, 
реалізацію власної соціальної активності, саморозвиток.

Проте у зв’язку із входженням України у світовий освітній простір, 
розвитком процесів гуманізації та гуманітаризації освіти, перед систе-
мою післядипломної педагогічної освіти постає завдання пошуку нових 
підходів щодо здійснення професійно-педагогічної самореалізації акаде-
мічної спільноти. Компонентами таких інноваційних підходів, що дозво-
ляють досліджувати проблему професійно-педагогічної самореалізації 
викладача системи післядипломної освіти на філософському рівні, пред-
ставлені культурологічним підходом.

З початком активної розробки культурологічного напряму у філософії, 
соціології, педагогіці і психології проведено дослідження, присвячені за-
гальнотеоретичним основам педагогічної культури (О. Анісімов, О. Бара-
банщиков, Є. Бондаревська, О. Булкін, І. Відт, Г. Віленський, В. Гриньова, 
Є. Захарченко, В. Сластьонін та ін.) та її окремим аспектам: методологіч-
ному (В. Краєвський, В. Сластьонін); гуманітарному (Г. Гайсина); мораль-

[6] Ibidem. 
[7] Л.В. Ведерникова, Формирование ценностных установок учителя на творческую 
самореализацию в педагогической деятельности, Москва 2001, 273 с. 
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но-естетичному (Н. Крилова); технологічному (М. Левіна, Н. Руденко); 
духовному (О. Силяєва, Н. Щуркова) та ін. У цих роботах педагогічна 
культура розуміється як важлива частина загальної культури вчителя, 
що виявляється в системі професійних якостей і особливостях педаго-
гічної діяльності. Автори розглядають педагогічну культуру як складну 
відкриту систему, що самоорганізується, інформаційно забезпечується 
та спрямовується наукою, мистецтвом, релігією, морально-етичними по-
стулатами суспільства, практичним досвідом людства. Водночас, вона 
репродукує і транслює новим поколінням духовно-естетичні, морально-
етичні цінності окремої людини, суспільства, нації і всього людства.

Культурологічний підхід до дослідження такого педагогічного явища 
як професійно-педагогічна самореалізація викладача системи післяди-
пломної освіти здійснюється в контексті загальнофілософського розу-
міння культури. Інтегративним стрижнем особистості викладача є його 
професійно-педагогічна культура, і чим вищим буде рівень його профе-
сійно-педагогічної культури, тим повнішою буде професійно-педагогічна 
самореалізація викладача. Правомірним є і протилежне твердження: чим 
повнішою є професійно-педагогічна самореалізація викладача, тим біль-
шою мірою сформована в нього професійно-педагогічна культура.

Різні аспекти професійно-педагогічної культури викладачів вивчали 
С. Архангельський, Є. Бережкова, І. Бех, Є. Бондаревська, В. Гриньова, З. 
Єсарева, І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Куропятник, В. Лозова, А. Петровський, 
В. Португалов, В. Сластьонін, З. Слєпкань та інші, наголошуючи при цьо-
му на особливій ролі викладача вищої школи, його високій педагогічній 
культурі. Суттєво поглиблюють уявлення про педагогічну культуру кон-
цепції О. Барабанщикова, В. Гриньової, С. Золотухіної, І. Ісаєва, П. Матвє-
єва, Л. Нейштадт, А. Сущенко, Г. Троцко та інших.

Принагідно зазначимо, що культурологічний підхід слід розглядати 
перш за все у контексті загальнофілософського розуміння культури, ана-
лізуючи педагогічні факти та явища з урахуванням соціальних і культур-
них процесів минулого, сучасного та майбутнього. Основоположним по-
няттям з урахуванням вимог культурологічного підходу є термінолексема 
культури, яка має безліч визначень і потрактовувань на рівні буденного 
й теоретичного пізнання. Перш за все, така різноманітність тлумачень 
пояснюється широким використанням цього поняття в різних галузях 
знань й наукових парадигмах. 

Прийнято вважати, що першим слово “культура” в застосуванні до 
людини та її діяльності вжив Марк Туллій Цицерон в своєму творі “Тус-
куланскі бесіди”. Цицерон розуміє культуру, перш за все, як сукупність 
засобів розвитку психічного життя індивіда таким чином, що він досягає 
рівня філософа-людини, вільного насамперед від страху8.

[8] Г.Б. Шаймухамбетова, Арабоязычная философия средневековья и классическая тра-
диция (начальный период), Москва 1979, 152 с. 
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Тісний зв’язок і взаємний перетин понять “культура” і “особистість” 
знаходимо в наукових джерелах з психології. Зокрема, Г. Балл і В. Медін-
цев визначають особистість як “втілення або, точніше, буття культури 
людського індивіда”9; якість індивіда, що дозволяє йому бути автоном-
ним і індивідуально своєрідним суб’єктом культури10. Відповідно, куль-
тура визначається як “місце перебування і перетворення особистості”11.

Цей зв’язок між категоріями культури і особистості певною мірою 
простежується в освітній практиці. На думку вчених, гуманістична орі-
єнтація в освіті передбачає спрямованість на підвищення власне особис-
тісного розвитку професіонала, що вимагає якомога більш повного його 
входження в культуру, не тільки як носія, а й як суб’єкта культури12.

Принагідно зазначимо, що на етапі сучасного розвитку науки вивчен-
ня культури відбувається у трьох площинах, які дозволяють розглядати 
дефініцію “культура” як:

• сукупність матеріальних та духовних цінностей;
• специфічний спосіб людської діяльності;
•  процес творчої самореалізації сутнісних сил особистості.
Коротко проаналізуємо кожний напрям у контексті нашого дослі-

дження.

Культура як сукупність матеріальних та духовних цінностей
Життєдіяльність людини визначається спрямованістю особистості на 

усвідомлення, пізнання та актуалізацію загальнолюдських цінностей. На 
думку багатьох учених (О. Арнольдов, Ю. Єфімов, І.Громов, В. Тугарінов 
та інші), сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених люд-
ством, складають сутність культури. Людина завжди вчиняє і діє у рамках 
загальнолюдських цінностей, тобто в рамках культури, виконуючи при 
цьому роль об’єкта культурного впливу і творця цінностей.

У філософії початок вивчення проблеми ціннісних орієнтації 
пов’язаний із дослідженнями В. Тугарінова (1960 р.), який довів актуаль-
ність проблеми і необхідність її грунтовного вивчення. На філософсько-
му рівні поняття ціннісних орієнтацій пов’язується передусім із категорі-
ями “цінність”, “оцінка”, “ціннісне ставлення”. Щодо трактування поняття 

“цінність” існують загалом два підходи. Одні дослідники зараховують 
“цінність” до об’єктивної категорії, інші – до суб’єктивно-об’єктивної. Ви-
никає спірне питання: чи існує цінність сама собою або тільки в рамках 
відносин людини і світу, відношення суб’єкта і об’єкта13.

[9] Г.О. Балл, В.О. Мєдінцев, Особистість як індивідуальний модус культури і як інте-
гративна якість особи, “Горизонти освіти” 2011, № 3, с. 7. 
[10]  Ibidem, c. 8. 
[11]  Ibidem, c. 11. 
[12]  Ibidem, c. 10. 
[13] А.Н. Леонтьев, Деятельность. Сознание. Личность, Москва 1977, с. 49. 
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У своїх наукових розвідках К. Клакхон дефініює цінність як узагальне-
не, диференційоване утворення, що зумовлює поведінку людини, уявлен-
ня про природу, місце людини в ній, взаємини між людьми. Це утворення 
впливає на вибір із ряду можливих типів, засобів і цілей дії. Без цінностей, 
на думку автора, існування суспільства було б неможливе, функціонуван-
ня соціальної системи не могло б зберігати спрямованість на досягнення 
групових цілей. Крім того, взаємодії між людьми не могли б отримати 
значущих особистісних та емоційних ставлень і при цьому не було б до-
статнього відчуття необхідної міри порядку і спільних цілей14.

Суголосною з попередньою думкою є ідея В. Франкла, який визначає 
цінності як універсалії смислу, що кристалізуються в типових ситуаці-
ях, у які потрапляє суспільство. Учений виділив такі групи цінностей: 
цінності творчості, цінності переживання, цінності ставлень. У працях 
цього вченого пріоритет надано цінностям творчості, основним шляхом 
реалізації яких є праця. При цьому набуває смислу та цінності праця лю-
дини як її внесок у життя суспільства15.

Для нашого дослідження цінними є погляди М. Ситникової та І. Іс-
аєва, які вважають, що сутність самореалізації педагога полягає в тому, 
що зовнішнє (об’єктивне), тобто педагогічний досвід людства, через при-
зму внутрішнього (суб’єктивного), стає його надбанням, входить у свідо-
мість особистості викладача, щоб знайти своє вираження в результатах 
подальшої професійної діяльності16. До внутрішнього (суб’єктивного) І. 
Ісаєв відносить професійно-педагогічну культуру особистості викладача, 
що включає в себе такі педагогічні цінності:

• цінності-цілі, що розкривають значення і зміст цілей професійної ді-
яльності й особистісного самоздійснення в ній;

• цінності-стосунки, що розкривають значення і зміст стосунків як 
основного механізму функціонування цілісної педагогічної діяльності: 
концепції педагогічної ментальності як сукупності мотивації, системи тер-
мінальних і культурних цінностей; ставлення викладача до студентів, до 
себе, до професійної діяльності, до інших учасників педагогічного процесу;

• цінності-знання, що розкривають значення і зміст предметних і пси-
холого-педагогічних знань у процесі здійснення професійно-педагогічної 
діяльності (теоретико-методологічні знання навчального предмета, зна-
ння про формування особистості і діяльності, знання провідних ідей і 
закономірностей цілісного педагогічного процесу у вищій школі тощо) і 
знань про свої індивідуально-особистісні особливості, які є необхідними 
для реалізації себе в професійній діяльності;

[14] Определение понятию ценностей в работах К. Клакхона, c. 174, http://www.
geoglobus.ru/info/review17/ethnology21.php, [15.05.2017]. 
[15]  В. Франкл, Человек в поисках смысла, Москва 1990, с. 207. 
[16] И.Ф. Исаев, М. И. Ситникова, Творческая самореализация учителя: культурологи-
ческий подход, Москва – Белгород 1999, 224 с. 
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• цінності-засоби, що розкривають значення і зміст способів і засобів 
здійснення професійно-педагогічної діяльності: концепції педагогічного 
спілкування, педагогічної техніки й технології, педагогічного моніторин-
гу, інноватики та ін.;

• цінності-якості, що розкривають значення і зміст якостей викладача: 
різноманіття взаємозалежних індивідних, особистісних, комунікативних, 
статусно-позиційних, діяльнісно-професійних і зовнішньо поведінкових 
якостей особистості викладача як суб’єкта професійно-педагогічної діяль-
ності, що знаходять відображення у спеціальних здібностях: висока культура 
володіння методологічними, фактологічними та інструментальними зна-
ннями, прагнення до постійного відновлення знань, уміння використовува-
ти, застосовувати наявні знання у різних ситуаціях; здатність до виходу за 
межі відомого, до прориву усталених традицій, здатність глибоко проникати 
в суть проблеми, бачити зв’язки в явищах, здатність до творчості як способу 
самореалізації своєї особистості; здатність співвідносити свої цілі та дії з ціля-
ми і діями інших, здатність приймати рішення, здатність виробляти спільну 
позицію співтворчості, здатність будувати гуманістичні діалогічні стосунки 
з іншими; висока емоційна активність, прагнення до подолання стереотипів 
у мисленні, почуття незалежності від устояних звичок, норм, тощо17.

Таким чином, І. Ісаєв шляхом експертних оцінок визначив низку педа-
гогічних цінностей, оволодіння якими створює основу для формування 
професійно-педагогічної культури. До них належать: а) психолого-педа-
гогічні знання; б) розвинуте педагогічне мислення, високий рівень педа-
гогічної рефлексії; в) педагогічний такт; г) потреба у професійно-педаго-
гічному самовдосконаленні; д) творчий характер педагогічної діяльності; 
е) педагогічна етика; є) задоволеність педагогічною працею; ж) культура 
мовлення педагога18.

Названі групи педагогічних цінностей разом утворюють аксіологічну 
модель, що має синкретичний (злитий, нерозчленований) характер. Він 
виявляється в тому, що цінності-цілі визначають цінності-засоби, а цін-
ності-стосунки залежать від цінностей-якостей, тобто вони функціону-
ють як єдине ціле19.

Ця аксіологічна модель може виступати критерієм прийняття чи не-
прийняття вироблених педагогічних цінностей. Головне ж полягає в тому, 
що “у педагогічних цінностях особистість упредметнює свої індивідуальні 
сили [...] впливаючи на інших, створює себе, визначає власний розвиток, 
реалізує себе в діяльності20. Отже, професійно-педагогічна самореаліза-

[17] И.Ф. Исаев, Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учеб. посо-
бие для студ. высш. учеб. заведений, Москва 2004, с. 58. 
[18] Ibidem. 
[19] В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов, Педагогика: Учебное по-
собие, Москва 1997, с. 119. 
[20] И.Ф. Исаев, Профессионально-педагогическая культура…, op. cit., c.33.
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ція виявляється зовнішньою формою існування професійно-педагогічної 
культури викладача як відкритої системи цінностей.

Культура як специфічний спосіб людської діяльності
Категорії “культура” і “діяльність” історично взаємообумовлені. Ана-

ліз еволюції людської діяльності, її диференціація та інтеграція переконує 
нас в адекватному розвитку культури. Культура, у свою чергу, як універ-
сальна характеристика діяльності, немов би задає соціально-гуманіс-
тичну програму і наперед зумовлює спрямованість того чи іншого виду 
діяльності, її ціннісних типологічних особливостей і результатів. Отже, 
засвоєння особистістю культури передбачає готовність до практичної ді-
яльності і навпаки. 

У психології діяльність визначається як активна взаємодія з навко-
лишньою дійсністю, під час якої суб’єкт діяльності цілеспрямовано діє на 
об’єкт з метою задоволення власних потреб21. Діяльність є основним спо-
собом пізнання навколишнього світу, утвердження людини в ньому. С. 
Рубінштейн підкреслював, що в процесі пізнавальної діяльності завжди 
виявляється ставлення людини до навколишньої дійсності22.

У той же час “[…] шлях формування особистості, – зазначала Л. Бо-
жович, – полягає в поступовому звільненні людини від безпосереднього 
впливу середовища, що дозволяє їй свідомо перетворювати це середови-
ще і саму себе. Для особистості стає характерною активна, а не пасивна 
форма поведінки”23. 

На думку О. Леонтьєва, будь-яка дія будується на основі образу, і лю-
дина, виконуючи дію, створює цей образ24. Це твердження повною мірою 
можна застосувати і до розуміння професійно-педагогічної самореаліза-
ції викладача системи післядипломної педагогічної освіти.

Оскільки професійна діяльність викладача системи післядипломної 
педагогічної освіти завжди є практико спрямованою, відповідно й ре-
зультат такої діяльності впливає на становлення та розвиток професій-
но-педагогічної культури академічної спільноти, її професійно-педаго-
гічну самореалізацію. У процесі такої діяльності оновлюються цінності, 
удосконалюються зразки культури викладачів, змінюються її якісні та 
кількісні характеристики. Близькою нам є теорія педагогічної культури, 
розроблена Є. Бондаревською, яка визначає об’єктом, метою і результа-
том педагогічної культури людину, її освіту, виховання і особистісний 
розвиток25. Основою педагогічної культури викладача є цілісна картина 

[21] Психологоический словарь, Москва 1998, 440 с. 
[22] С.Л. Рубинштейн, Основы общей психологии, Санкт Петербург 1999, с. 502-510. 
[23] Л.И. Божович, Личность и ее формирование в детском возрасте, Москва 1968, c. 449. 
[24] А.Н. Леонтьев, Деятельность. Сознание. Личность, Москва 1977, 304 с. 
[25] Е.В. Бондаревская, Теория и практика личностно-ориентированного образования, 
Ростов-на-Дону 2000, 351 с. 
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педагогічної діяльності, в центрі якої знаходиться особистість студента. 
Цілі педагогічної діяльності переорієнтовуються на виховання і розви-
ток особистості, її соціальний захист, охорону її прав і свобод, створення 
умов для її самореалізації26.

Дослідження професійно-педагогічної самореалізації викладача систе-
ми післядипломної педагогічної освіти з урахуванням вимог культуроло-
гічного підходу потребує усвідомлення того, що головним системотворчим 
фактором становлення педагога є формування професійно-педагогічної 
культури. Це зумовлено тим, що у сучасних умовах конкурентоспромож-
ним ресурсом діяльності викладача є не стільки спеціальні знання, техно-
логії навчання та виховання, скільки загальна і професійно-педагогічна 
культура, яка забезпечує особистісний розвиток, вихід за межі норматив-
ної діяльності, здатність створювати і передавати цінності. Для вирішення 
проблем формування професійно-педагогічної культури важливо не тіль-
ки опанування культурно-педагогічною спадщиною, а й залучення викла-
дача як суб’єкта культури до процесу інноваційної педагогічної діяльності.

Проте, тлумачення культури як способу діяльності не можливо вважа-
ти універсальним, оскільки не завжди результативність діяльності, систе-
ма засобів і прийомів, які складають технологію педагогічної діяльності, є 
показником сформованості педагогічної культури.

Культура як процес творчої самореалізації 
сутнісних сил особистості

Узагальнюючи підходи вчених у руслі такого розуміння культури як 
процесу творчої самореалізації особистості, можна констатувати два мо-
менти у професійній діяльності викладача. По-перше, це проблема вза-
ємодії людей, за якої відбувається їхнє формування. По-друге, вона має 
особистісно-творчу природу. Соціальна взаємодія забезпечує актуалізацію 
професійної готовності педагога, тому що поза неї вона виступає лише 
по-тенційною можливістю культурної діяльності. Підсумовуючи загаль-
ну практику людей, педагогічна культура відбиває результати людського 
розвитку. Цей підхід відкриває широкі можливості в дослідженні про-
блеми формування особистості, взаємодії культури і творчості, розвитку 
індивідуального стилю професійної діяльності тощо. При цьому важливо 
відзначити, що процес творчого розвитку особистості, як процес розпред-
мечення професійної діяльності, зумовлений не зусиллями окремих “інте-
лектуальних груп суспільст-ва”, а власною громадсько-перетворювальною 
діяльністю особистості. У культурі формуються і проявляються сутнісні 
сили суспільства, усіх його членів, соціальної групи, окремих особистостей. 
Існування педагогічної культури можливе лише у співвіднесеності з твор-
чою самореалізацією особистості. Проблема творчості порушує проблему 
самореалізації особистості, прояву її сутнісних сил (здібностей, інтересів, 
потреб, соціального досвіду, ступеню соціальної активності).
[26]  Ibidem, c. 288. 



506

Професійна дійсність об’єктивно вимагає від викладача творчого 
ставлення до всіх сфер діяльності (наукової, навчально-методичної, ви-
ховної, громадської тощо). Творча активність особистості викладачів є 
властивістю і результатом високого рівня розвитку професійної готов-
ності, що передбачає “оснащеність” інтелекту спеціаліста професійними 
(спеціальними і педагогічними) знаннями, прийняттям цілей та суспіль-
ної значущості педагогічної діяльності, почуттям відповідальності за її 
наслідки, потребою в пізнанні педагогічної реальності і себе як професі-
онала, здатністю чутливо реагувати на все нове й суттєве в модернізації 
освіти. 

Проблема творчості особистості активізує проблему її самореаліза-
ції, прояв її сутнісних сил, під якими розуміються здібності, інтереси, 
потреби, соціальний досвід, міра соціальної активності особистості. 
Залучення людини до суспільно-значущої діяльності створює реальні 
можливості для її творчої самореалізації, як її прогресивний варіант, 
визначається не тільки і не стільки зовнішнім впливом, скільки вну-
трішньою потребою особистості. Потреба в самореалізації є однією з 
провідних потреб особистості, мета-потребою відносно якої виступає 
потреба сенсу життя. Потреба в самореалізації є джерелом особистіс-
но-смислової активності людини, спрямованої на перетворення себе та 
інших. 

Ступінь самореалізації особистості залежить від того, в якій мірі 
намічені цілі відповідають реальному способу її життєдіяльності, умо-
вам соціально-культурного середовища. Здібності до професійної ді-
яльності, відбиваючись через систему потреб, інтересів, цінностей 
особистості вчителя, виражаються в поєднанні різноманітних видів 
навчально-педагогічної діяльності. Самореалізація є одночасно метою, 
засобом, процесом цілездійснення та його результатом. Вона виступає 
внутрішнім особистісним сенсом, охоплюючи шлях руху внутрішньої, 
індивідуальної мети від першого задуму про неї аж до матеріального 
опредмечення. Отже, процес самореалізації – це не одиничний факт, 
це процес постійного подолання суперечностей, подолання себе, здій-
снення себе для нового повного розкриття своїх сил і здібностей, коли 
особистість стає суб’єктом свого розвитку. Саме такий викладач по-
трібен вищій школі. 

Підсумовуючи, доходимо висновку щодо важливості культурологіч-
ного підходу в організації процесу професійно-педагогічної самореаліза-
ції викладача системи післядипломної освіти, що сприяє формуванню в 
нього педагогічних цінностей, розвитку творчості, можливості самореа-
лізації у професійній діяльності.
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Євгенія Проворова1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД 
МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 
НА ЗАСАДАХ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

спіхи держави в різних галузях значною мірою залежать від 
ефективної діяльності її громадян, тому проблеми формуван-
ня у школярів умінь раціонально організовувати свою діяль-

ність, домагатися на її основі позитивних і якісних результатів, швидко 
адаптуватися до мінливих соціальних і природних умов необхідно роз-
глядати як найважливіші завдання сучасної школи. Специфіка уроків му-
зики полягає в тому, що музика (класична, народна), спів є дієвим засо-
бом естетичного, духовного виховання і самовдосконалення особистості, 
і завдання учителя музики як учителя-коуча, фасилітатора, т’ютора – че-
рез «занурення» в текст духовної культури, звернення до живого образ-
ного звучання пісні, через особисте захоплення, артистизм, імпровізацію, 
ефективну педагогічну дію допомогти учням відчути найтонші відтінки 
почуттів, розвинути естетичний смак.

Теоретичний виклад навчального матеріалу учитель музики доповнює 
співом, грою на музичному інструменті, а іноді усі ці дії потрібно виконува-
ти одночасно. Ураховуючи потреби сучасного глобалізованого суспільства, 
кричущо мінімальний обсяг годин на предмет художньо-естетичного циклу 
«Музичне мистецтво» у загальноосвітньому навчальному закладі, потребу 
інтеграції художньо-естетичних знань, уявлень, цінностей і досвіду учнів, 
учителеві музики важливо бути і співаком, і музикантом, і психологом-арт-
терапевтом, вихователем, організатором успішної, продуктивної діяльності, 
важливо бути творчою особистістю, яка здатна інноваційно здійснювати до-
слідницьку, методичну, виконавчу професійно-педагогічну діяльність. Мова 
йде про інсайт (осяяння) на уроці, політ думки, неповторний стиль учителя. 

Пропонуємо використання у музично-педагогічній діяльності положень 
праксеології як науки, що вивчає досконалу людську діяльність, її стратегію, 
тактику й системи дій, покликана формувати потребу людини в розвитку 
власних сутнісних сил, потенцій і здібностей, гуманізації праці, виробляючи 
в неї раціональну систему внутрішніх мотивів до активної перетворювальної 

[1] Євгенія Проворова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методи-
ки постановки голосу, факультету мистецтв ім. А.Т. Авдієвського НПУ ім. М.П. Дра-
гоманова / dr Yevgeniya Provorova, adiunkt, Wydział Sztuki A.T. Avdiyevskoho, Państwowy 
Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, e-mail: ev.provorova@gmail.
com 
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діяльності й засвоєння соціального досвіду2. Залучення ідей праксеології до-
зволяє вибудовувати фахову діяльність на засадах доцільності, оптимальнос-
ті та більшої ефективності, а систему фахової підготовки майбутніх учителів 
музики як фахівців «інноваційного типу мислення та культури». 

Особлива роль методичної підготовки, основу якої становлять знання 
методологічних і теоретичних основ методики навчання, уміння викону-
вати основні професійно-методичні функції, створювати дидактичне за-
безпечення, залучати вихованців до процесу співтворчості, спрямувати 
вивчення музики на гармонійний розвиток і саморозвиток, а результатом 
є сформована методична підготовленість до співацької діяльності у шко-
лі. Формування методичної підготовленості майбутніх учителів музики 
з урахуванням праксеологічного підходу є важливим чинником впливу 
на якість особистісної культури, навчально-пізнавальної, науково-до-
слідної діяльності, педагогічної практики в умовах вищого педагогічного 
навчального закладу. Недостатня увага до методичної підготовки призво-
дить до падіння якості музично-виховного процесу та педагогічної діяль-
ності вчителя, зниження її ефективності, результативності та успішності.

У теорії та практиці вищої освіти накопичено вагомий досвід, що 
окреслює перспективні напрями теоретичного переосмислення мето-
дичної підготовки майбутніх учителів музики на засадах праксеоло-
гічного підходу. Концепції щодо підвищення ефективності діяльності, 
раціональної і продуктивної педагогічної діяльності були предметом 
теоретичних і філософських досліджень українських учених (В. Ан-
друщенко, В. Арутюнов, А. Конверський, В. Кремень, Є. Слуцький, В. 
Свінціцький, В. Храмов, В. Ярошовець та ін.), зарубіжних дослідників (І. 
Колесникова, Т. Котарбіньський, Т. Домбровський, Т. Пщоловський, О. 
Титова та ін.). Інноваційні освітні тенденції досліджують фахівці сфери 
мистецької освіти (А. Козир, Л. Масол, Б. Юсов, Т. Крижанівська О. Руд-
ницька, О. Щолокова та ін.). Сутність методичної підготовки майбутніх 
учителів музики у контексті професійної педагогічної діяльності дослі-
джують Л. Василенко, А. Козир, О. Олексюк, Г. Падалка, О. Ростовський, 
О. Рудницька, О. Щолокова та ін. Фахівці ґрунтовно аналізують цінніс-
ний, гедоністичний підходи у вокальній підготовці майбутніх учителів 
музичного мистецтва (Л. Василенко); холістсько-емерджментний підхід, 
наслідком упровадження якого трансформація предметного знання з 
музичного мистецтва у знання з музичного навчання і виховання май-
бутніх учителів музичного мистецтва (Н. Сегеда); синергетичний під-
хід з метою обґрунтування інноваційної діяльності учителя музики (К. 
Завалко); акмеологічний підхід для оволодіння майбутніми учителями 
музики акмеспрямованими стратегіями творчої самореалізації (А. Ко-
зир, Б. Федоришин) та ін. 
[2] В. Андреев, Предисловие к русскому изданию [в:] Т. Пщоловский, Принципы со-
вершенной деятельности (Введение в праксеологию), Ин-т праксеологии, Киев 
1993, с. 15. 
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Разом з тим теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що 
теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів музики на 
засадах праксеологічного підходу ще не були предметом цілісного науко-
вого дослідження.

Мета статті: на основі аналізу наукових джерел та практичного 
педагогічного досвіду окреслити теоретико-методологічні основи мето-
дичної підготовки вчителя музики на засадах праксеологічного підходу, 
здійснити огляд моделі, педагогічних умов формування методичної під-
готовленості майбутніх учителів музики до співацької діяльності на за-
садах праксеологічного підходу.

Окреслимо роль мистецтва і музики як сфери духовної культури і 
основну компоненту музично-педагогічної діяльності учителя музики. Му-
зичне мистецтво порівнюють із живим організмом, що характеризується 
задумом та художньою ідеєю композитора і самостійним об’єктивним іс-
нуванням (інтерпретацією, осмисленням, критичним судженням, оцін-
кою3. Серед актуальних тенденцій сьогодення - усвідомлення потреби нової 
гуманістичної парадигми освіти, мета якої - формування такого фахівця, 
рівень підготовки якого гармонійно поєднує освіченість, професіоналізм, 
духовність, моральну вихованість, розвиток особистості у відповідності з 
духовними цінностями національної і загальнолюдської культури.

Значна роль гуманістичної природи мистецьких творів: вони зба-
гачують духовний світ людини, формують особистісні якості потреби і 
здатність творити, стимулюють співдію, співчуття, співпереживання у 
процесі художньо-діалогового спілкування. Слушним є вислів Л. Масол 
про те, що цілісність світу має опанувати цілісна людина і «інтегральним 
центром особистості, котра створює ядро світогляду, є духовно-творча 
константа, яка постійно збагачується, «опромінюється» різноманітними 
впливами4; через мистецтво, підкреслює Л. Масол, людина самоактуалі-
зується, усвідомлює власну унікальність5. 

Поняття «співацьке мистецтво» визначаємо як виконання музики го-
лосом, мистецтво передавати засобами співацького голосу ідейно-образ-
ний зміст музичного твору6; як синтетичне мистецтво, що складається з 
нерозривної єдності кількох специфічних елементів: музики, співу, слова, 
акторської майстерності7. 

[3] Т.Б. Стратан-Артишкова, Творчо-виконавська підготовка майбутніх учителів му-
зичного мистецтва: теорія і практика, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоград 
2014, с. 44. 
[4] Л.М. Масол, Загальна мистецька освіта : теорія і практика, Промінь, Київ 2006, 
с. 58. 
[5]  Ibidem, с. 41. 
[6] Музыкальный энциклопедический словарь, [w:] Г.В. Келдыш (ред.), Советская 
энциклопедия, Москва 1990, с. 417. 
[7]  Б.П. Гнидь, Історія вокального мистецтва, НМАУ, Київ 1997, с. 15. 
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Згідно із шкільною програмою, метою вивчення музичного, співаць-
кого мистецтва є формування в учнів системи ключових, міжпредметних 
і предметних мистецьких компетентностей у процесі пізнання, інтер-
претації, творення, оцінювання мистецтва; виховання емоційно-цінніс-
ного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів, 
естетичних потреб; формування системи художніх знань, яка відображає 
видову специфіку і взаємодію мистецтв; розвиток умінь сприймання, ін-
терпретації та оцінювання творів мистецтва й художніх явищ; стимулю-
вання здатності до художньо-творчого самовираження, до діалогу; роз-
виток художніх здібностей, креативного мислення; формування потреби 
в естетизації середовища та готовності до участі в соціокультурному жит-
ті. Зокрема, вокальний, емоційно-естетичний розвиток учнів значною 
мірою залежить від рівня віртуозного, вправного володіння педагогом-
фасилітатором розмовним і співацьким типом звукоутворення, широ-
кою палітрою засобів передачі змісту вокального твору, що є невід’ємною 
умовою залучення школярів різного віку до світу музичного мистецтва, 
впливу на формування інтелекту, духовно-емоційної сфери і музичної 
культури вихованців. 

Професія вчителя музики поєднує в собі різнобічну діяльність, яка 
включає вміння та навички педагогічної, виховної, організаторської, 
просвітницької, методичної, музично-виконавської роботи. На думку О. 
Отич8, для мистецької педагогічної діяльності є специфічним її рефлексив-
ний характер, що перетворює її на метапрофесійну діяльність, надбудо-
вану над самостійною діяльністю учнів; прогностичність, спрямованість 
у майбутнє, «неповнота» і віддаленість результатів; неперервність, що пе-
ретворює її на служіння, яке не припиняється доти, доки живе педагог; 
єдність навчально-виховної, розвивальної та професіоналізуючої функ-
цій; мистецький характер діяльності, що вимагає від педагога артистизму, 
імпровізаційності, творчості тощо. Досліджуючи психологію музичної 
діяльності людини, Б. Теплов9 до основних її видів відносить: слухання 
музики, виконання музики, написання музики. Професійно-методична 
діяльність учителів музики – це багатогранний і багатоплановий процес, 
спрямований на особистість із її фізичними та психосоціальними про-
блемами. Мета діяльності – залучити учнівську молодь до «занурення», 
заглиблення в текст духовної культури, звернення до живого образного 
звучання музики з метою впливу на духовний світ дитини, її світосприй-
мання і світовідчуття. Зокрема, конструктивна діяльність учителя перед-
бачає побудову окремого уроку, інтерпретацію певної теми, події, факту й 
відповідного відбору як музичного матеріалу, так і матеріалу з інших га-

[8] О.М. Отич, Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього 
професійного навчання: теоретичний і методичний аспект, [в:] І.Я. Зязюна (ред.), Зе-
лена буковина, Чернівці 2009, с. 43. 
[9] Б.М. Теплов, Избранные труды. В 2 т., Педагогика, Москва 1985, т. 1, с. 42. 
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лузей мистецтв з метою здійснювати засобами музики арттерапевтичний, 
корекційний вплив на психічний, психологічний стан дитини. 

Структура видів музичної діяльності, на думку Е. Абдуліна10, вклю-
чає: безпосередньо музичну діяльність, музично-теоретичну діяльність, 
музично-історичну діяльність, музично орієнтовану поліхудожню ді-
яльність, музично опосередковану діяльність. Дослідник визначає також 
форми музичної діяльності: ведення уроків музики, позакласної та поза-
шкільної роботи з учнями, контроль музичної самоосвіти своєї та учнів 
та структуру музично-педагогічної діяльності вчителя музики, в яку 
входять: конструктивна професійна діяльність, музично-виконавська ді-
яльність, комунікативно-організаторська діяльність, дослідницька діяль-
ність, індивідуальний стиль діяльності11. 

Музично-виконавська діяльність учителя музики полягає у виконанні 
музичних творів, проявляється у володінні індивідуальним репертуаром, 
музикуванням тощо, що дозволяє пережити стан єднання з учнем, з класом. 
Вагомість співацької діяльності учителя музики обумовлена віковічними 
співацькими традиціями українського народу, потребами суспільства ви-
ховувати загальну музичну культуру й естетичні смаки учнів на еталонних 
зразках українського та світового вокального мистецтва, обумовлена і під-
вищеним інтересом дітей та юнацтва до розвитку співацьких здібностей, 
умінь, співацького голосу і слуху, виконавських навичок. На духовний світ 
дитини, її світосприймання і світовідчуття суттєво впливає співацька май-
стерність учителя музики. Педагогу важливо віртуозно володіти уміннями 
застосовувати необхідні методи, прийоми удосконалення власного співу і 
успішно, раціонально користуватися ними у процесі вокального розвитку 
учнів. Методична, організаторська діяльність спрямована на створення у 
класі відповідної художньо-творчої атмосфери, розвиток в учнів усвідом-
леної потреби, здатності до музичного мислення, до рефлексивної діяль-
ності, розширення асоціативних уявлень і творчої фантазії. 

На думку С. Гончаренка, виконуючи міжпредметну функцію, мето-
дична підготовка синтезує основні психолого-педагогічні та спеціальні 
знання, вміння й навички, що є необхідними для тих видів практичної 
діяльності, які повинен виконувати вчитель у школі12.

Методична підготовка майбутніх учителів музики до співацької ді-
яльності розглядається як процес музично-методичного навчання, спря-
мований на формування методичної підготовленості майбутніх вчителів 
музики до співацької діяльності. Праксеологічний підхід, застосований в 
освітньому процесі, сприяє інноваційності методичної підготовки май-
бутніх учителів музики до співацької діяльності.

[10] Э.Б. Абдуллин, Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 
школе: пособие для учителя, Москва 1983, с. 85. 
[11]  Ibidem, с. 105. 
[12] С.У. Гончаренко, Методика як наука, ХГПК, Хмельницький 2000, 30 с. 
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Зазначимо, що поняття «праксеологія» походить від грецького praxis (дія, 
практика) і латинського praxeus (дія, дійство). У словниково-педагогічних 
джерелах зазначається, що сутність праксеології полягає в практичному до-
слідженні та характеристиці різних трудових навичок і прийомів, виявленні 
їх елементів і створенні на цій основі різноманітних рекомендацій практич-
ного характеру13. Австрійський економіст Л. Мизес у роботі «Людська дія»14 
використав це поняття для визначення науки про людську поведінку. Поль-
ський філософ і логік Т. Котарбінський у книгах „Принципи хорошої роботи” 
і „Трактат про хорошу роботу” окреслив сутність праксеології як дисципліни, 
що синтезує дані різних наук, які відносяться до організації праці. Основним 
завданням праксеології дослідник убачав аналітичний опис техніки, еле-
ментів і форм раціональної діяльності, зокрема у вигляді системи загально 
технічних рекомендацій і застережень стосовно професійної індивідуальної 
та колективної діяльності15. Завдання праксеології Т.Котарбінський убачав у 
необхідності знайти загальні закони людської діяльності та вивести на цій 
основі найбільш загальні правила такої діяльності. Він вважав, що «програ-
ма праксеології покликана проаналізувати техніку й аналітично описати еле-
менти й форми раціональної діяльності, створити „граматику дії” в порядку 
вироблення найбільш загальних норм максимальної доцільності дій, зокре-
ма, у вигляді системи загально технічних рекомендацій та застережень щодо 
професійної, індивідуальної та колективної роботи»16.

Його теорія ефективної діяльності людини поглиблювалася в до-
слідженнях польських науковців (Т. Домбровський, С. Віткевич, Ю. Ко-
нечни, Х. Левандовський, С. Лесневський, О. Ланге, Т. Пщоловський та 
ін.). Зокрема, Т. Пщоловський наголошував, що праксеологія займаєть-
ся цілеспрямованою дією, тобто навмисною і свідомою з точки зору її 
результативності. Це означає, що розглядаються дії, орієнтовані на до-
сягнення поставлених цілей17. Отже, основним поняттям праксеології є 
поняття дії. Акцентував увагу на довершеності дії, майстерності дії18. З 
1962 р. у Польщі видається заснований ним журнал „Praxeologia” (до 1966 
р. – „Praxeological Notes”)19. Актуальність ідей польського дослідника Т. 

[13] Е.С. Рапацевич (ред.), Современный словарь по педагогике, Современное слово, 
Минск 2001, с. 607. 
[14] Л. Мизес, Человеческая деятельность: трактат по экономической теории, Соци-
ум, Челябинск 2005, 878 с. 
[15] Т. Котарбинский, Трактат о хорошей работе, Экономика, Москва 1975, 271 с. 
[16] Ibidem, с. 15. 
[17] Т. Пщоловский, Принципы совершенной деятельности: (Введение в праксеологию), 
Ин-т праксеологии, Киев 1993, с. 76. 
[18]  Ibidem, c. 227. 
[19] Л.Г. Комаха, Тадеуш Котарбінський як засновник праксеології [в:] В.В. Лях. (ред.), 
Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць, Український центр духовної 
культури, вип. 25, Київ 2001, с. 104. 
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Котарбінського у ХХІ ст. пов’язують із динамічним зростанням потоку 
нових знань і необхідності їхнього швидкого впровадження їх у суспільну 
практику. Праксеологія володіє значним евристичним потенціалом, що 
плідно застосовується в соціології, менеджменті, економіці, військовій та 
інших сферах при вирішенні ряду проблем, пов’язаних з підвищенням 
ефективності різних видів діяльності. Разом з тим, незважаючи на теоре-
тичну й практичну значущість праксеологічного підходу, ідеї як класич-
ної праксеології так і напрацювання сучасної педагогічної праксеології 
недостатньо використовуються в організації інноваційної діяльності за-
гальноосвітніх навчальних закладів20.

Розвиваються різні галузі праксеології. Активно розвиватися педаго-
гічна праксеологія, що представлена роботами М. Горчакової-Сибірскої, 
І. Зязюна, І. Колеснікової, Є. Тітової та ін. і розглядається вченими як 
методолого-практична база щодо оволодіння навичками професійної 
діяльності, передумова оволодіння власними діями. Мета педагогічної 
праксеології – розроблення й обґрунтування норм ефективної педаго-
гічної діяльності та максимальної доцільності дій; вивчення і станов-
лення професіоналізму учителя. І. Колеснікова і Є. Тітова вважають, що 
«педагогічна праксеологія розкриває не лише оптимальний образ дій, 
але й необхідний образ думок про дію. Ця наука розповідає не лише про 
те, що й як необхідно роботи педагогу, але й про те, як раціонально ду-
мати, щоб добре працювати»21. У форматі дослідження проблеми мето-
дичної підготовки майбутнього вчителя музики основою педагогічної 
праксеології є логічні вимоги до організацій дій у межах педагогічного 
процесу (педагогічна праксеологія розкриває не лише оптимальний об-
раз дій, але й необхідний образ думки про дії); процес реалізації педа-
гогічних дій, його осмислення; - практико-орієнтоване методологічне 
знання про загальні принципи і способи раціональної і продуктивної 
педагогічної діяльності; закономірності та умови реалізації перетворю-
вальної активності вчителя в педагогічній діяльності; теоретичні та ем-
піричні знання з освітнього менеджменту; педагогічний інструментарій 
(методи, методики, технології), яким має володіти вчитель; інноваційні 
методи і форми педагогічної діяльності, які в умовах пошуку більш на-
дійних та ефективних способів отримання запланованого результату, 
набувають праксеологічних ознак. 

У дослідженні керуємося такою терміносистемою педагогічної праксе-
ології: 1) поняття, що розкривають ідеальний образ діяльності, орієнтир 
для її практичного здійснення: «якість», «успішність», «продуктивність», 
«результативність», «ефективність»; 2) інструментальні поняття, що відо-

[20] ІІ. Коновальчук, Теорія і технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх на-
вчальних закладах, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир 2014, 464 с. 
[21] И.А. Колесникова, Е.В. Титова, Педагогическая праксеология: пособие для студ. 
высш. вед. учеб. заведений, Издательский центр «Академия», Москва 2005, с. 12. 
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бражають способи прояву характеристик педагогічної діяльності: «оцін-
ка» та «самооцінка»; 3) поняття «цілеспрямованість», «проективність», 
«конструктивність», «нормативність», «технологічність», «методичність», 
«практичність», «осмисленість», що відображають праксеологічні харак-
теристики, які вказують на властивості певних дій, що проявляються за 
умови правильної організації педагогічної діяльності; 4) поняття, що ха-
рактеризують способи нормування й регламентації педагогічної актив-
ності в праксеологічному контексті («закономірність», «закон», «принци-
пи», «правило», «підхід», «програма», «план»); 5) поняття, за допомогою 
яких можна аналізувати та оцінювати педагогічну діяльність педагога з 
точки зору її повноти й досконалості («цілі», «задачі», «методи», «засоби», 
«форми», «результати» в їх праксеологічній інтерпретації); 6) поняття, що 
визначають організаційно-процесуальну складову поведінки педагога 
(стратегія педагогічної діяльності», «логіка педагогічної діяльності», «про-
фесійні дії», «методика», «педагогічна технологія», «педагогічна техніка»); 
7) поняття, за допомогою яких можна вивчати та описувати продуктив-
ність функціональних ролей і позицій вчителя в освітньому процесі («пе-
дагогічна ситуація», педагогічна взаємодія», «педагогічна функція», про-
фесійно-педагогічна позиція). Однією з пріоритетних праксеологічних 
характеристик методики є її результативність. Учитель, який осмислює, 
узагальнює й описує власний педагогічний досвід, створює цілісний об-
раз власної результативної діяльності – авторську методику. 

Проведений аналіз практичного досвіду, наукових джерел зумовлюють 
застосування нових наукових підходів до методичної підготовки майбут-
нього вчителя музики до співацької діяльності. Науковий підхід дослідни-
ки розглядають як вихідну позицію, що складає основу дослідницької ді-
яльності, певний вихідний принцип, вихідну позицію, основне положення 
чи переконання (цілісний, комплексний, системний, синергетичний та ін.); 
напрям вивчення предмета дослідження (історичний, логічний, змістовий, 
формальний та ін.). Залучення наукових підходів до дослідження дозволяє 
пояснити логіку наукового пошуку, сприйняття, пізнання, розуміння й оці-
нювання окремих явищ, фактів, послідовне розгортання теорії методичної 
підготовки майбутнього вчителя музики до співацької діяльності, її осо-
бливостей і функцій у вищому педагогічному навчальному закладі. 

У сучасній педагогічній науці, як слушно зауважує О. Отич, поряд із 
традиційними методологічними підходами (особистісний, індивідуаль-
ний, диференційований, діяльнісний, аксіологічний, антропологічний, 
екзистенціальний, акмеологічний, контекстний, компетентнісний тощо) 
вагоме місце посідають такі нові методологічні підходи, як полісуб’єктний, 
креативний, медіологічний, семіотичний, герменевтичний, феноменоло-
гічний, цивілізаційний, холістичний22. 
[22] О.М. Отич, Методологічні принципи наукового дослідження, “Вісник Чернігівсько-
го державного педагогічного університету” Серія: Педагогічні науки: сборник, Черні-
гів 2010, вип. 76, с. 41. 
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З-поміж основних у побудові моделі методичної підготовки майбут-
нього вчителя музики вважаємо системний, компетентнісний, особис-
тісно-орієнтований, гносеологічний, діяльнісний, аксіологічний прак-
сеологічний підходи. Обрані підходи органічно взаємодоповнюють і 
взаємозбагачують один одного, взаємопроникають, взаємозумовлюють, 
взаємодіють, й, у такий спосіб, утворюють системно-синергетичну ці-
лісність.

Залучення праксеології, праксеологічного підходу до методичної 
підготовки майбутніх учителів музики дозволяє розглядати знання і 
практику в єдності. Аудиторні заняття з методичних курсів варто зба-
гатити з урахуванням праксеологічного підходу: розвиваємо уміння 
студентів доцільно обирати форми, методи і прийоми організації на-
вчання відповідно до теми, мети, складності і значущості навчального 
матеріалу; розробляти конспекти лекцій, практичних занять, уроків; 
готувати систему діагностуючих завдань, навчальну, навчально-мето-
дичну, наукову, довідкову літературу; створювати й використовувати 
різні види наочності, електронні посібники; організовувати самостій-
ну, індивідуальну, науково-дослідну роботу учнів тощо. З-поміж ме-
тодів інноваційного навчання застосовуємо кейс-метод, пропонуємо 
слухачам осмислити реальну професійну ситуацію і прийняти рішення; 
перфоменс-тести, що застосовують для формування умінь і навичок, а 
також як форму контролю й оцінки (наприклад: розробити і показати 
фрагмент лекції /практичного заняття на певну тему; виступити з по-
відомленням; підготувати план інтерв’ю з діячем культури), організація 
групових дискусій (brainstorming, buss groups), презентування проектів, 
створення портфоліо тощо. З цією метою вагому роль відводимо само-
стійній роботі, що відбувається під керівництвом викладача як індиві-
дуального консультанта, т’ютора. Ефективним психолого-педагогічним 
механізмом підвищення якості фахової підготовки виступає творча 
майстерня викладача, котрий залучає до роботи зі студентами діячів 
культури, мистецтва, освіти, вчителів-новаторів; залучає студентів до 
концертно-виконавської й музично-просвітницької роботи, наукових 
конференцій, фестивалів, конкурсів. 

Припускаємо, що процес формування методичної підготовленості 
майбутнього вчителя музики до співацької діяльності відбуватиметься 
більш ефективно, якщо розробити і поетапно реалізувати в умовах му-
зично-педагогічних факультетів модель методичної підготовки майбут-
нього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу. У дослідженні 
розглядаємо модель як засіб теоретичного обґрунтування та експеримен-
тального дослідження, зокрема в аспекті мистецької рефлексії вчителя 
музики. Проектуючи модель, враховуємо ідеї дослідників, в яких обґрун-
товано специфіку моделі професійної підготовки майбутніх учителів му-
зичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (Н. Овчаренко), 
до інноваційної діяльності (К. Завалко), вокальної підготовки майбутніх 
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учителів музичного мистецтва на гедоністичних засадах (Л. Василенко), 
професійної майстерності учителів музики (А. Козир), професійного роз-
витку викладача музичного мистецтва (Н. Сегеда).

Проведений аналіз наукових джерел, дозволив представити модель 
методичної підготовки майбутнього вчителя музики до співацької ді-
яльності як схематичне відображення розгорнутого в часі педагогічно-
го процесу, що охоплює нормативно-цільовий, теоретико-методологіч-
ний, процесуально-змістовий, аналітико-результативний блоки, тісно 
взаємопов’язані цілями і завданнями щодо методичної підготовленості 
майбутнього вчителя музики. Конкретизуємо блоки моделі. 

У нормативно-цільовому блоці моделі відображено мету, завдання, 
освітні стандарти і соціальне замовлення. Мету викладання музично-
методичних, вокальних дисциплін поряд з опануванням ґрунтовними 
фаховими знаннями і вміннями передбачаємо у формуванні методичної 
підготовленості майбутнього вчителя музики до співацької діяльності 
відповідно до соціального замовлення, освітньо-кваліфікаційних вимог 
напряму підготовки бакалаврів «Музичне мистецтво». Завдання педаго-
гічного процесу – мотивувати емоційно-ціннісне ставлення майбутніх 
учителів до здійснення співацької діяльності на засадах праксеологічно-
го підходу; формувати систему інтегрованих знань, умінь, здатностей на 
основі міжпредметної інтеграції навчальних дисциплін.

З-поміж освітньо-кваліфікаційних вимог до майбутнього вчителя му-
зики до співацької діяльності, зокрема з навчальної дисципліни «Поста-
новка голосу» («Вокальний клас»), яка є однією з профільних дисциплін 
і вивчається впродовж п’яти років у вищому педагогічному начальному 
закладі, відзначимо, що студент повинен знати: основи вокальної педа-
гогіки, вокально-педагогічний репертуар, кращі зразки вітчизняних і за-
рубіжних вокальних творів, методику викладання вокалу; вміти воло-
діти навичками співацького дихання, правильної атаки звуку, відчувати 
співацьку опору, фіксувати дихальну установку та на цій основі форму-
вати співацьке звукоутворення, звуковедення, правильно артикулювати 
голосні та приголосні під час співу на всій ділянці співацького діапазону, 
контролювати точність інтонування, володіти навичками передачі ху-
дожньо-образного змісту вокального твору, виконувати вокальні твори 
із супроводом і без супроводу тощо.

Конкретизуємо теоретико-методологічний блок моделі. Методичну 
підготовку майбутнього вчителя музики до співацької діяльності важли-
во здійснювати з урахуванням положень наукових підходів системного, 
особистісно-орієнтованого, гносеологічного, діяльнісного, компетент-
нісного, аксіологічного, праксеологічного. Урахування положень сис-
темного підходу дозволяє вибудовувати змістове наповнення музичних, 
вокально-методичних, педагогічної практики на засадах міжпредметної 
інтеграції. Використання положень компетентнісного підходу дає мож-
ливість посилити практичну спрямованість навчання, комплексне засто-
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сування праксеологічно цінних знань, формування у студентів механіз-
мів самонавчання і самовиховання через організацію самостійної роботи, 
факультатив, гурток, майстерню досвідченого співака. Особистісний 
підхід передбачає створення умов для самореалізації і саморозвитку осо-
бистості. Застосування у музично-методичній підготовці положень гно-
сеологічного підходу дає змогу поєднати міждисциплінарне знання, істо-
ричний досвід методичної, співацької діяльності та інноваційні підходи. 
Урахування ідей діяльнісного підходу дозволяє формувати у майбутніх 
учителів музики необхідні уміння і навички щодо виконання методичних 
дій, вияву активності та апробації раціональних моделей методичної та 
співацької діяльності. 

Лекції, практичні заняття, самостійну, індивідуальну роботу, прак-
тику організовуємо з урахуванням основних положень аксіологічно-
го підходу: цінності гуманності, духовності, творча свобода і гідність 
особистості. Залучення ідей праксеологічного підходу дозволяє роз-
глядати навчання, виховання, практику в єдності: розвиваємо уміння 
студентів доцільно обирати ефективні форми, методи і прийоми ор-
ганізації навчання відповідно до теми, мети, складності і значущості 
навчального матеріалу.

Відбір змісту мотиваційно-ціннісного, когнітивно-рефлексивного, 
особистісно-комунікативного, емоційно-вольового, креативно-проек-
тивного, конативно-виконавського компонентів методичної підготов-
леності та формування на цій підставі у студентів відповідних знань у 
галузі музичного мистецтва та методики, ціннісних орієнтацій, здатності 
до трансляції або створення інновацій, до імпровізації, прогнозування 
результатів своєї діяльності; практичних умінь володіти голосом, мімі-
кою, жестами, прийомами і методами генерування та аналізу ідей успіш-
но застосовувати праксеологічні педагогічні технології, що забезпечують 
успішність музично-педагогічної (співацької) діяльності здійснюємо з 
урахуванням загально-дидактичних принципів гуманізації, професій-
ної спрямованості, системності, цілісності, випереджувального навчан-
ня, міжпредметної інтеграції, диференціації та індивідуалізації, спіль-
ної діяльності викладача і студента. Ураховуємо і специфічні принципи 
продуктивності навчання; принцип ситуативності навчання; принцип 
освітньої рефлексії, принципи нового педагогічного мислення: пробле-
матизації; особистісно-зорієнтованого підходу до особистості кожного 
студента; діалогізації, який полягає у творчій взаємодії педагога зі студен-
тами та в міжособистісному спілкуванні студентів між собою на основі 
довіри; принцип персоналізації, який дозволяє активно включати у на-
вчальний процес особистісний досвід майбутніх учителів, принцип за-
цікавленості тобто ступінь активної дії у музично-творчому процесі; єд-
ності художнього і технічного розвитку співацького голосу; внутрішньої 
побудови образу.
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Специфікою процесуально-змістового блоку моделі є етапи методич-
ної підготовки (актуалізаційно-цільовий, концептуально-пізнавальний, 
організаційно-моделюючий, практично-діяльнісний, коригувально-ре-
зультативний), педагогічні умови (спонукання студентів до креативного 
самовираження у співацькій та музично-педагогічній діяльності; вивчен-
ня навчальних дисциплін на засадах міжпредметної інтеграції; викорис-
тання в педагогічній практиці форм, методів і засобів мистецьких інно-
вацій, новаторства та самоосвіти, створення нових оригінальних методів 
навчання музики); змістове наповнення навчальних дисциплін, поза-
урочної роботи, педагогічної практики; форми занять (лекції, практичні 
заняття, індивідуальні, групові форми роботи, фести¬валь методичних 
ідей; семінар-практикум «Мої перші кроки»); методи і засоби (евристич-
ний, дослідницький метод, ділова, рольова гра, моделювання, цільове мі-
кронавчання, робота в парах, один-вдвох-всі разом, мозковий штурм).

В аналітико-діагностичному блоці представлено критерії, показники; 
діагностичний супровід формування методичної підготовленості. Ре-
зультатом реалізації моделі має стати підвищення рівнів сформованості 
мотиваційно-ціннісного, когнітивно-рефлексивного, особистісно-кому-
нікативного, емоційно-вольового, креативно-проективного, конативно-
виконавського компонентів методичної підготовленості майбутнього 
вчителя музики. Наприклад, основною формою навчання на етапі озна-
йомлення майбутніх учителів музики з проблематикою мистецької реф-
лексії та формування базових знань та умінь щодо рефлексивних процесів 
у музичному сприйнятті був факультатив з основ мистецької рефлексії 
як єднальна ланка між навчальними предметами та позаурочними занят-
тями. Мета занять – зміцнити «відкритість до впливу» – через зміцнен-
ня співпраці з викладачами та іншими студентами на основі навчальних 
завдань, через пошук власних шляхів вирішення завдань; використання 
ситуації вибору – через надання можливості приймати рішення щодо 
виконання конкретного завдання; розвиток цілепокладання у навчанні 

– через укріплення адекватного рівня домагань та самооцінки, вирішен-
ня навчальних завдань на рівні максимальної складності, розрізнення 
власних можливостей та зусиль, що необхідні для виконання завдання; 
формування стійкості цілей – через вирішення надскладних завдань, по-
новлення відстрочених завдань, подолання перешкод. 

Пропонували також для студентів емоційний тренінг – через вико-
нання вправ зі зняття тривожності, формування уміння передбачувати 
складності, укріплення позитивних емоцій в процесі навчання. Як пока-
зує аналіз експериментальної роботи, тренінг дозволив навчити студен-
тів виявляти «емоції вираження», які полягають у безоціночному неди-
ференційованому ставленні до музичного мистецтва та ґрунтуються на 
інтуїтивних відчуттях», що відповідають перцептивному сприйманню 
музичних звучань, їх слуховому розрізненню; «емоції переживання», 
що передбачають усвідомлення особистісного смислу музичного твору, 
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на основі яких здійснюється розуміння виразно-змістовного значен-
ня музики; «емоції співпереживання», які характеризуються злиттям 
суб’єктивного переживання із позицією автора й виконавця, внаслідок 
чого здійснюється естетична оцінка й інтерпретація емоційно-образного 
змісту музики.

Так, для оволодіння студентами поняттями «синестезія» та «іденти-
фікація» застосовували метод синектики. За адаптованою методикою 
О. Олексюк студентам пропонували виконати творче завдання – віднай-
ти її аналогії у поетичних образах. Варіанти: „Тече вода з-під явора” (Т. 
Шевченко); Сім струн: Do (Гімн); Re (Пісня); Mi (Колискова); Fa (Сонет); 
Sol (Rondeau); La (Nocturne); Si (Settina) (Л. Українка). На етапі синекти-
ки студенти мали виконати такі завдання: дати свою аналогію синестезії 
у мистецтві; ототожнити себе із символом та описати вибраний символ. 
На занятті, присвяченому аналізу принципів становлення художнього 
світовідношення у вокально-виконавській діяльності вчителя музики, 
використовували метод ідентифікації з вокалістом-виконавцем і відтво-
рення виконавського світовідношення. Головна мета застосування мето-
ду – сформувати у студентів нормативно-регулятивну основу художнього 
світовідношення, зокрема, світоглядну установку та ідеал. Його сутність 
визначається спрямованістю на становлення постійно діючого концеп-
туального поля суб’єктно-об’єктних відношень. Продукуючим початком 
реалізації цього методу є залучення до музичної діяльності музично-слу-
хового досвіду студентів, усіх сфер їхнього музичного сприйняття. Осно-
вним механізмом ідентифікації з вокалістом-виконавцем є ототожнення і 
співпереживання, під час якого знакове й аналітичне зникають, поступа-
ючись образно-символічному. Співпереживання як продукт відтворення 
символічної реальності (А. Надирова) виводить музиканта і слухача на 
новий якісний рівень – транцендентальний діалог композитора з колек-
тивним досвідом культури. У композиторській, виконавській, слухацькій 
музичній діяльності діє механізм емоційного резонансу (Л. Бочкарьов), 
завдяки чому і створюються „канали” возз’єднання з універсумом куль-
тури. Застосовували метод емоціогенних морально-естетичних ситуацій, 
характерною особливістю яких є вплив на емоції та почуття студентів, 
їхня здатність до сприйняття, співпереживання. Емоціогенні морально-
естетичні ситуації є сукупністю умов та обставин, за яких у результаті 
емоційно забарвленої музично-пізнавальної діяльності студентів, емо-
ційного спілкування з педагогом та емоційного відношення до власної 
діяльності виникають об’єктивні та суб’єктивні протиріччя. У наслідок 
вирішення подібних ситуацій та емоційних станів, що виникли на їх 
основі, студент набуває нових почуттів, настроїв, емоційно забарвлених 
знань, що духовно збагачують особистість. Метод професійно-проблем-
ного рефлексування був основою „рефлексивних уроків”, що стимулюють 
професійне мислення та дії учасників у психологічно реальній атмосфері 
навчання, викликаючи особисті переживання. 
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Реалізація моделі потребує наукового обґрунтування педагогічних 
умов організації методичної підготовки майбутніх учителів музики на 
засадах праксеологічного підходу. Науковий інтерес становлять педаго-
гічні умови як суттєві внутрішні і зовнішні впливи, чинники, фактори, 
обставини, органічно взаємопов’язані між собою практичні дії суб’єктів 
учіння. Особливості педагогічних умов формування методичної підго-
товленості майбутніх учителів музики до співацької діяльності визнача-
ємо з урахуванням змісту професійної діяльності, змісту методичної під-
готовки, специфіки компонентів методичної підготовленості майбутніх 
учителів музики. 

Актуальною проблемою залишається забезпечення такої педагогічної 
умови, як оптимальне поєднання теоретичного і практичного компонен-
тів підготовки з проекцією на майбутню продуктивну діяльність, коор-
динація і взаємодія між практичною підготовкою майбутніх учителів 
музики і музичним навчанням школярів, тому під час занять з методики 
музики акцентуємо увагу як на вивченні, узагальненні й використанні 
досягнень музично-педагогічної науки у музичному навчанні учнів, так 
і на формуванні умінь планувати результат, визначати шляхи його до-
сягнення, аналізувати ефективність проведених дій шляхом виконання 
вокально-виконавських, вокально-педагогічних завдань. 

Освітня функція міжпредметних зв’язків полягає у формуванні ці-
лісної системи знань, розвивальна і виховна функції забезпечують само-
стійність, пізнавальну активність, різноманітність і глибину інтересів до 
майбутньої співацької діяльності. Вивчення навчальних дисциплін на 
засадах міжпредметної інтеграції та інтеграція різновидів освітньої ді-
яльності студентів на музично-педагогічному факультеті дозволяє більш 
ефективно організувати освітній процес, основними ознаками якого є 
конкретність мети, цікавість, доступність; достатність часу для вирішен-
ня поставлених завдань і підготовки портфоліо творчих досягнень сту-
дентами; адекватність методів, засобів та організаційних форм навчання 
поставленим цілям; створення сприятливої атмосфери під час навчання; 
почуттєва виразність й емоційна насиченість режисури педагогічної дії; 
педагогічна ініціатива як основа режисури педагогічної дії. 

Один із рівнів дидактичної інтеграції – це створення інтегрованого 
курсу «Основи музично-педагогічної праксеології», що є логічним допо-
вненням музичних, педагогічних, методичних дисциплін. Курс спрямо-
ваний на розвиток бажання поглиблювати свої знання щодо методики 
викладання предмету, вдосконалювати набуті вміння та навички фор-
мування таких умінь: аналізувати сучасні психолого-педагогічні підходи 
ефективності навчання; ставити навчальні цілі, розробляти план уроку 
музики, ефективно використовувати різні методи навчання; творчо під-
ходити до вирішення навчальних задач. Операційний аспект передбачає 
оволодіння основними методами організації музичного навчання і ви-
ховання школярів на уроках та під час позакласної роботої шляхом ви-
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вченню передового педагогічного досвіду. Творчий аспект передбачає 
оволодіння навичками педагогічної імпровізації, композиційно-режи-
серськими вміннями, виразністю та емоційністю виконання музичних 
творів, художньо-образною мовою, елементами співацької майстернос-
ті. Зміст дисципліни включає широкий спектр практичних і творчих за-
вдань, що спрямовані на створення музично-праксеологічного навчаль-
ного середовища, професійну самореалізацію студентів. 

Основними формами і видами практичної роботи на заняттях з му-
зично-методичних дисциплін визначено мікроситуації педагогічної вза-
ємодії, музично-педагогічні етюди, елементи уроків, уроки в соціоігрово-
му стилі, відеосемінар, двосторонній діалог-аналіз уроку, що є однією з 
педагогічних умов організації методичної підготовки майбутніх учителів 
музики на засадах праксеологічного підходу. Передбачено також взаємо-
обмін педагогічними технологіями під час науково-практичних конфе-
ренцій, методичних рад, предметних методичних об’єднань, методичні 
семінари й практикуми з музично-освітніх проблем, роботу проблемних 
груп, майстерень з музичного мистецтва тощо, мета залучення студентів 
до яких полягає у формуванні виконавської техніки, культури музичного 
слуху, музичної уваги, уяви, музичного мислення, сценічного перевтілен-
ня. Для формування досвіду емоційно-ціннісного ставлення до співаць-
кої діяльності важливу роль відіграють творчі майстерні досвідчених 
педагогів, що стимулюють розвиток музично-виконавських, інтерпрета-
ційних умінь, необхідних особистісно-професійних якостей, під час яких 
студентів залучаємо до тематичних заходів, створення і роботи з відеоза-
писами концертних виступів відомих виконавців.

Висновки
На сьогодні у просторі музично-педагогічної освіти постала необхід-

ність оновлення змісту, форм і методів підготовки конкурентноспромож-
них фахівців, здатних до самовираження і самоактуалізації у професійній 
діяльності. Українській школі потрібний учитель музики, який у нестан-
дартних ситуаціях освітнього процесу уміє прийняти оптимальне, кон-
структивне, ефективне рішення. Залучення ідей праксеології дозволяє 
вибудовувати методичну діяльність на засадах доцільності, оптимальнос-
ті та більшої ефективності, а систему професійної підготовки майбутніх 
учителів музики як фахівців «інноваційного типу мислення та культури».

Здійснений у дослідженні системний аналіз уможливив визначити 
феномен методичної підготовки майбутніх учителів музики до співаць-
кої діяльності як, сладну неперервну динамічну систему музично-мето-
дичного навчання, що передбачає вдосконалення і розвиток професійно 
значущих якостей, музичних здібностей, інтеграцію, постійне зростання, 
ґрунтовність і фундаментальність знань, набуття фахових компетент-
ностей і головне, – якісне перетворення майбутнім вчителем свого вну-
трішнього світу, що призводить до принципово нового його внутрішньо-
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го стану, способу життєдіяльності та професійної творчості. Це цілісне 
особистісне утворення, що відображає систему потреб, мотивів, творчої 
уяви, ціннісних орієнтацій, здатність до трансляції або створення інно-
вацій, до імпровізації, прогнозування результатів своєї діяльності; висо-
кий рівень інформативної обізнаності в галузі музичного мистецтва та 
методики, умінь володіти голосом, мімікою, жестами, прийомами і мето-
дами генерування та аналізу ідей успішно застосовувати праксеологічні 
педагогічні технології, що забезпечують успішність музично-педагогічної 
(співацької) діяльності. Формування методичної підготовленості майбут-
ніх вчителів музики є складною, відкритою, динамічною системою, що 
містить взаємопов’язані блоки і впроваджується поетапно.
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