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РОЗДІЛ 1 
ФІЛОСОФІЯ 

 
 

УДК 1(091)(477) 

В’ячеслав АРТЮХ 

ІСТОРІОСОФІЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША: 
ВІД РОМАНТИЗМУ ДО ПОЗИТИВІЗМУ 

У статті простежується еволюція історіософських поглядів П. Куліша. 
Показується реалізація у його творах таких романтичних концептів, як “дух 
народу” та “вкоріненість”, а також специфіка розуміння позитивістської ідеї 
“історичного закону”. 

Ключові слова: історіософія, романтизм, позитивізм, вкоріненість. 

Постановка проблеми. Реконструюючи минуле, людина узгоджує 
своє бачення з правилами і нормами сучасності, орієнтується на зрозу-
мілі й звичні їй цінності та ідеали суспільного життя. Із такого зв’язку 
людини з теперішнім творяться історіософські уявлення, як базові для 
її ідентичності інтуїції історичної цілісності. Потреба в історіософсь-
ких моделях сильніше відчувається в тих спільнотах, де гостро постає 
питання про національну та культурно-історичну ідентичність як окре-
мої людини, так і цілого народу, їх місця у світовій цивілізації, до 
яких, безперечно, належить й український народ. 

Історіософія, яка дає нам цілісне уявлення про сенс, мету й спря-
мованість національного історичного процесу, правильно “воскрешає” 
минуле для легітимації сучасності. 

У світлі вищесказаного важливим видається звернення до витоків 
української історіософії, де в синкретичному вигляді поданий вже цілий 
спектр часом альтернативних описів історії, які будуть розгортати свою 
сутність у майбутнє, допомагаючи пізнати його сенс. Звернення до 
попередніх етапів розвитку української історіософії, її аналіз з точки 
зору контексту сучасності надає цій історіософії нову актуальність і 
новий потенціал. Вкажемо також, що історіософський тип знання ви-
никає, на нашу думку, в межах світоглядно-філософської парадигми 
романтизму. 

                                           
© В’ячеслав Артюх, 2012 
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Філософія історії в Україні представлена в основному у формі істо-
ріософії. А історіософський тип знання виникає в межах світоглядно-
філософської парадигми романтизму. Відразу вкажемо на деякі типоло-
гічні характеристики романтизму, без яких розуміння феномену україн-
ської історіософії стає неможливим. 

Романтизм став реакцією на капіталістичну індустріалізацію Євро-
пи. І як явище реакційне, він не міг не бути консервативним. Фабрично-
заводське виробництво, перехід значних мас населення до міського 
способу життя, застарівання ремісництва, соціальна неузгодженість, по-
літичні перевороти, започатковані Французькою революцією 1789 року, 
породжували все нові й нові способи відчужень, так добре описані 
К. Марксом. І тут романтизм, поряд з марксизмом, запропонував свій 
варіант їх подолання. Ідеологи романтизму запропонували шукати 
подолання процесу відчуження поза межами соціально-економічних 
обставин життя людини. Ідеалом подолання стає нова колективна 
єдність, – народ, з якою індивід себе й ідентифікує. А велика народна 
єдність, у свою чергу, є зв’язуючою ланкою між індивідом та космосом, 
Всесвітом. Сам Всесвіт втілює “вищу реальність”, яка надихає все, що 
відбувається на Землі. Із Всесвіту на землю йде та животворна сила, 
що поглинається тими людьми, які вже наперед налаштовані на неї. 
Отже, самореалізація людини неможлива без гармонійного співісну-
вання з космосом, а значить, і наповнення її такою космічною силою. 
Народ – це той посередник між індивідом і космосом, що згладжує як 
крайності індивідуалізму, так і розчинення індивіда в межах космо-
логічної ідентичності. 

По-друге, романтизм став реакцією на ідеали Просвітництва. В істо-
ріософії це означало відмову від універсалістських історичних побудов, 
що були притаманні принципам історіографії Просвітництва. Ще у 
Й. Г. Гердера (1744–1803) на означення відносин між людством та 
окремим народом застосовується метафора дерева. Всі народи/нації 
є лише своєрідними гілками на єдиному стовбурі людства. Нації – це 
послані Богом рівноцінні форми вираження ідеї безкінечного творіння 
людства. Внутрішнім законом нації (народу), що охоплює повсякденне 
життя і релігію, закони і моральні типи відносин, принципи правління 
і мову, є національний дух. Отже, спільний для народу дух (у творця 
цього поняття Шарля Монтеск’є (1689–1755) – це esprit general) не може 
бути не позначеним властивостями цього народу й особливостями його 
специфічного характеру. 

Всі народи/нації рівні між собою, й звідси – принцип толерантного 
ставлення до інших націй, їхніх мов та культур. Зникнення ж якогось 
окремого народу, на думку Й. Г. Гердера, порушує всесвітню гармонію, 
тому що за Божим планом кожна нація є і засобом, і метою одночасно. 
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Романтики якраз і перенесли центр уваги з категорії людства на кате-
горію народу/нації і тому мислили історію переважно в локальних 
(національних та етнічних) межах. Історія для них розкривається не в 
єдиному світовому процесі та його законах, а в творчості націй і народів. 
Звідси й потреба у визначенні специфіки “національного духу” того чи 
іншого народу як одне з головних пізнавальних завдань історичного 
дослідження. 

Аналіз актуальних досліджень. В Україні окремі ідеї романтичної 
історіософії чітко простежуються насамперед у творчості Михайла Ма-
ксимовича (1804–1873), Миколи Гоголя (1809–1852), Миколи Косто-
марова (1817–1885), Пантелеймона Куліша (1819–1897). У нашій розвід-
ці ми детальніше зупинимося на виявленні історіософського шару ідей 
П. Куліша. 

Історіософію П. Куліша останнім часом досліджували Євген На-
хлік [11] (у своїй синтетичній праці автор досліджує історіософські 
погляди П. Куліша в широкому світоглядно-науковому контексті), 
Алла Сініцина [13] (проводиться порівняльний аналіз філософсько-
історичних поглядів М. Костомарова та П. Куліша), Михайло Скрин-
ник [14] (особлива увага у цьому дослідженні акцентується на тому, що 
П. Куліш у своїй постромантичній історіософії звертається до українсь-
кого традиціоналізму, який знайшов вираз в особливостях сфери госпо-
дарювання, адміністрування, моралі, культури), Василь Івашків [1] 
(проаналізована історіософська концепція історії України лише в “Пове-
сти об украинском народе”). 

Метою дослідження є виявлення особливостей поєднання роман-
тичного та позитивістського дискурсів в історіософії П. Куліша. 

Виклад основного матеріалу. У П. Куліша ми не зустрічаємо того 
месіанізму, який так проглядає в історіософських побудовах М. Косто-
марова. Натомість він розвиває свої історіософські погляди в напрямку 
органіцистської “хутірської філософії”, яка є не лише закоріненою у 
традицію романтизму як типу європейської духовності кінця XVIII – 
середини XIX століття, а ще і враховує деякі напрацювання філософії 
позитивізму 

1. 
Романтична історіософія на противагу просвітницьким раціона-

лістичним моделям зреалізовує своє розуміння історичного розвитку 
суспільства через принцип органічності, що передбачає принаймні 

                                           
111 Хоча потрібно відразу зазначити, що романтичні та позитивістські інтенції в світоглядній еволюції 
П. Куліша становили лише один із прошарків інтелектуальних впливів. Крім цього, неповторний візе-
рунок його стилю мислення формували також раціоналістично-просвітницькі впливи (Ж.-Ж. Русcо), 
творчість Вальтера Скотта, елементи традиції неоплатонізму (на цьому наполягав Д. Чижевський), 
етика Б. Спінози. 
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неусвідомлений потяг до пантеїзму. При тлумаченні взаємодії Бога зі сві-
том, Ним створеним, у П. Куліша ці пантеїстичні мотиви простежу-
ються досить виразно. У свою чергу, вони добре відображають глибинні 
основи романтичного світосприйняття. П. Куліш писав: “Дійшовши, 
з прогресом кругосвітньої наукової праці, тієї правди, що безкраїй і 
безмірний космос, у величезних і найменших творивах Божих, дає нам 
закон громадського життя і розумового прямування, кладемо її в осно-
вину нашого проповідання національної і духовної свободи” [10, c. 411]. 
І ще: “Народи живуть по закону Божому, по закону природи, і вся упра-
вительська мудрість тілько в тому й єсть, щоб сього закону не лама-
ти…” [8, с. 380]. 

І таке нерозрізнення Бога й Космосу, закону Божого й закону при-
роди – це не обмовки, це й є оті пантеїстичні мотиви. Тут далося взнаки 
захоплення П. Куліша філософією Б. Спінози 

2. Навіть епіграфом до 
“Зазивного листа до української інтелігенції” (1882), який є заключною 
частиною до збірки “Хуторна поезія”, він взяв знаменитий вислів 
Б. Спінози із теореми LXVII четвертої частини “Етики”: “Вільна людина 
щонайменше думає про смерть, і вільна мудрість полягає в роздумах 
не про смерть, а про життя… Дії людини треба не оскаржувати, не 
висміювати, а осмислювати” [10, с. 400]. 

Бог у пантеїзмі – це не лише трансцендентна сутність, що чітко 
відділений від іманентного нам світу. Бог, якщо говорити далі мовою 
Б. Спінози, – це субстанція, що проявляє свою сутність через такі фор-
ми, як атрибути та модуси, що є станами субстанції у законах природи, 
морального життя, політики й економіки. Тобто божественне перебуває 
й у створеному Ним. 

А народ у романтичному розумінні – це не просто певна соціальна 
спільнота, це органічний союз групи людей зі своєю національною сут-
ністю, джерелом якої є Бог/Космос. Для П. Куліша це джерело визначає 
життя природи, народу й окремої людської одиниці. Національна ж 
сутність є складовою внутрішньої природи окремої людини і являє 
собою детермінанту її творчої активності, творить її неповторність та 
надає глибину почуттям єдності з іншими членами народу. У свою чер-
гу, національна сутність виникає через поєднання людської душі з 
природним середовищем її мешкання або “душею” природи. Адже саме 
природа у романтизмі постає завдяки моменту пантеїзму вмістилищем 
отієї сили життя, яка витікає з трансцендентного Космосу. Природа, 
яка у романтизмі уявляється живою і безпосередньою, заповнена силою 

                                           
222 Одним із перших, хто вказав на залежність еволюції світогляду П. Куліша від ідей інтелектуальної 
любові до Бога та євангельського принципу любові, викладених в “Етиці” Б. Спінози, був західно-
український вчений Василь Щурат (1871–1948) [15]. 
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життя, яка потім перетікає у душу індивіда. Народ тоді визначається 
як сукупність індивідів, які пов’язані один з одним через зв’язок із жи-
вотворною силою природи, і саме це однакове відношення до природи 
робить їх єдиним цілим – народом. Отже, окрема людина лише через 
посередництво народу може поєднуватися з “вищою реальністю”. 

Але не будь-яка природа творить із окремих індивідів органічний 
народ, а лише та її часточка, яка є рідним природним середовищем, що з 
дитинства знайомий одним індивідам і чужий іншим, здатна на таку 
народотворчість. І саме тому у П. Куліша в середовищі такого рідного 
ландшафту, “… по хуторах до зоряного неба або вранці до схід сонця 
на росі люде щирим серцем моляться…” [5, с. 263]. Отже, лише буду-
чи вкоріненою у рідну природу, людина вкорінена і в народ. А народ – 
це те, що обмежене “нашою”, рідною місцевістю. Причому тут поняття 
ландшафту включає не лише природний ландшафт, як-то степ, річка 
чи чорноземні грунти, але ще й штучний, окультурений – засіяне поле, 
посаджений сад, загачені ставки в яру, хутірські будівлі, воли біля клу-
ні. Разом це і є ота рідна місцевість, батьківщина, яка є джерелом по-
чуття рослинно-космічної сили для українського селянина. 

Звідси й одна із центральних ідей романтичного світогляду (що йде 
від німецького романтизму) – ідея “вкоріненості”. Саме “вкоріненість” 
шукали його ідеологи в духовних термінах через внутрішню відпові-
дність між індивідом, рідним грунтом, народом та Богом/Космосом. 
Потрібно нагадати, що пізніше ідеї романтиків знайшли своє відобра-
ження в історіософа О. Шпенглера (1880–1936), коли він у “Присмерках 
Європи” (1918–1922) протиставив концепти культури та цивілізації. 
Культура має душу, а цивілізація ж є найбільш зовнішнім і штучним 
станом, на який здатне людство. Отже, прийняття культури означає 
вкоріненість у неї, що й приводить до подолання стану відчуження від 
природи та суспільства. “Органічна” єдність всіх складників культури 
явище антицивілізаційне, але й антивідчужуюче. 

У П. Куліша концепт “вкоріненості” добре проглядає у його теорії 
хутірського життя або “хутірської філософії”. Ці ідеї він розвиває у 
“Листах з хутора” (1861), “Хуторской философии и удаленной от 
света поэзии” (1879), “Хуторній поезії” (1882). “Хутір” у П. Куліша – 
це антитеза “городу”. Це те місце, де за принципом взаємопроникли-
вості поєднуються природа, індивід та народ і в результаті формується 
стан первинної автентичності, яка протистоїть несправжності місь-
кого способу життя 

3. До речі, збірний образ міста як чужинницької 
інстанції письменник називає німецьким словом “бурх” [5, с. 276]. 
                                           
333 Підсилила, на думку відомого українського вченого Віктора Петрова, неприйняття міста мандрівка 
П. Куліша до Західної Європи 1858 року [12, с. 71–79]. 
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Для П. Куліша “правильний” український селянин у чомусь аналогічний 
“ідеальному дикунові” Ж.-Ж. Руcсо. Він зберіг свій сутнісний зв’язок 
з природою, близькість до першоджерел свого буття і залишився незі-
псованим штучною цивілізацією. “Справжність” українському селя-
нину забезпечує своя земля, “ґрунт”, в який тільки й може проростати 
“коріння”. 

Стан вкоріненості породжує і стандарти єдино правильної соціаль-
ної поведінки – моральні норми. На думку Куліша – це максими Біблії. 
Саме вони адекватно відображають автентичне існування хутірської 
людини. Тому він і пише: “Оставайтеся при своїй городянській філо-
софії, а нам дозвольте нашу селянську філософію проповідувати, взявши 
її прямісінько з тої книжечки (тобто з Біблії. – В. А.), котру сотнями ро-
ків великі городи затуманюють, та й досі не затуманили” [5, с. 254–255]. 

Але знову ж таки, без синкретичної невиділеності людини з при-
роди тут ніяк не обійтися і тому у народі “слово Боже, що його він чує 
в церкві, втілюється в нього самими лише явищами природи, які він 
любить несвідомо, як немовля свою годувальницю” [4, с. 467]. 

А ось невкоріненість у рідний ґрунт вказує на відсутність у людини 
тієї життєвої сили, яка може перетекти через коріння в її душу лише з 
рідного середовища (землі) і через перебування у колективі на ймення 
народ. Саме життєва сила/енергія, яка має божественне походження, 
створює умови людяності в людській душі. Місто ж для П. Куліша якраз 
і означає відсутність “ґрунту”, “безґрунтярство”. У результаті душа 
жителя міста формується неправильно, вона є “зіпсованою”. Так вини-
кає уявлення про горожанина як “чужака”, хвора душа якого схильна до 
аморальних вчинків. А це егоїзм, гендлярство, проституція, ледачість, 
прислужництво, продажність. 

Саме в місті виникає майнова нерівність між людьми, коли “поло-
вина з вас у золоті купається, а половина в вонючій грязі тоне, од пеке-
льної роботи чучваніє і з голоду гине” [5, с. 247]. У місті все купується 
і все продається. Тому в Петербурзі, на Крестовському острові, “мати, 
мужичка в панській шляпці, через нужду або через ледачу свою вос-
питанность, рідну дочку продає…” [5, с. 245]. У місті розмовляють 
“неправильною” “лукавою панською мовою” і вчать неправильним 
наукам, які “затуманюють” істину Святого письма. Тому П. Куліш і 
закликає: “…своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем 
держітеся” [5, с. 256]. 

На противагу “хворій” природі міста хутірський спосіб життя поро-
джує такі моральні цінності, як простота, безпосередність, цільність, 
чесність, відвертість, тому “у город – по гроші, а в село – по розум” 
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[9, с. 144]. П. Куліш добре ілюструє функціонування такого типу хутір-
ських чеснот у листах “Листів з хутора”. У четвертому листі, який нази-
вається “Про злодія у селі Гаківниці”, показується, як сільська громада, 
об’єднана принципами християнської любові і прощення, перевиховує 
злодія Дмитра Гарбуза, роблячи його добропорядним християнином. 
У п’ятому листі – “Хто такий хуторянин” – показується, як хутірський 
спосіб життя, чумакування і, ширше, весь рідний природно-історичний 
ландшафт формують у молодої людини Павла Белебня правильні мо-
ральні устої, які забезпечують йому щасливе життя на цьому світі. 
Тому він і бажає “неправильним” письменним землякам “нехай вони 
рідного побиту простого не кидали і в німецькі звичаї не вдавались; 
нехай би через науку, через освіту простого нашого люду не меншало. 
А то, хто вихопиться в письменні, в тямущі книжкові люде, – уже й 
не наш. Німець з його німцем, – півень, а не чоловік, хоч візьми та й 
посади на сідало. Мій Боже! Чи то ж наш простий люд не варт, щоб ми 
його образу подобилися! Таже ж ніяка наука такого правдивого серця не 
дасть, як у нашого доброго селянина або хуторянина” [5, с. 279]. 

Таким чином, найближчі до “ґрунту” є у П. Куліша і найбільш 
“справжніми” людьми. Та життєва сила, що міститься в душі украї-
нського селянина, вимагає незмінного “ґрунту” для функціонування 
“коріння”. Тому селянин не любить рух, часті переміщення. Це стосу-
ється і незмінності життєвих цінностей, а значить, їх стійкості. А горо-
жанин, навпаки, – це постійна мінливість, “кочівництво”, яке на рівні 
цінностей породжує їх нестійкість, тобто відсутність глибоких світогля-
дних переконань, що часто приводить до зрадництва. Якраз наближе-
ність до “ґрунту” робить селянина “справжнім” тому, що він частина 
природи й історичного ландшафту, а горожанина – навпаки. Не дивно, 
що ці горожани в П. Куліша, як представники “чужого” світу, мають ще 
й іншу національність – це “жиди”, “німці” і росіяни. А якщо ж українці, 
то “перевертні” або ж класові чужинці – пани. 

Отже, урбанізація є ситуацією соціального зла, яка заперечує 
українську хутірську автентичність. Тому незіпсована хутірська місце-
вість повинна залишитися моделлю для побудови бажаних сценаріїв 
розвитку майбутнього. Щоб залишити природне джерело життєвої сили 
у всій своїй чистоті, П. Куліш вибудовує антиурбаністичну утопію, 
коли міста у майбутньому потрібно розділити на села й хутори, а якщо 
місто і залишається, то воно повинно бути лише місцем професійної 
діяльності: “Потрібно містам роздробитися на села, – пише він в одному 
зі своїх листів, – на мизи і з’їжджатися тільки в контори, на засідання 
на короткий час, аж ніяк не засиджуючись у величезних натовпах ба-
гатолюдства, не створюючи дороговизни, не наживаючи байдужості 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

12 

до неімущих, не розриваючи сусідніх зв’язків з поселеннями, – тоді 
тільки бідність як-небудь зрівномірилася б із багатством” [12, с. 77]. 

Таким чином, “хутір” у П. Куліша – це не лише спосіб господа-
рювання, а ще й символ української автентичності. Це та структурна 
одиниця соціального життя, де відбувається акумуляція Божественної 
та природної енергії, яка перетікає потім у “дух народу” і знаходить 
зрештою своє вираження у способі життя окремого українця-хуторя-
нина. Тому українець і за своїми заняттями, і за психологічним складом 
свого характеру – селянин-хлібороб, а не міщанин. 

Знаходячись у межах романтичної світоглядної парадигми, П. Ку-
ліш у своїх творах досить часто вживає концепт “дух народу”/“народний 
дух”/“український дух”. “Дух народу” твориться Божественним Про-
видінням і стає першоосновою світосприйняття на рівні душі представ-
ника того чи іншого народу. “Дух народу” у П. Куліша не лише пасивно 
виявляє себе в національній мові, фольклорі чи звичаєвому праві народу 
(“наші звичаї народні та ж сама історія народного духу нашого, що і 
народна дума…” [5, с. 269]), але є й творчою силою історії цього на-
роду. “Народний дух” керує як рухом народу в часі, так і діями окремих 
представників цього народу. Тому український митець неусвідомлено 
підкоряється його велінню, а результати його творчості стають виявом 
“духу народу”. Приміром, “сам Котляревський не знав добре, що він 
творить. Він покорявсь невідомому велінню народного духа; був тілько 
знаряддям українського світогляду” [10, с. 404]. 

Саме концепт “духу” стає у П. Куліша внутрішнім первнем укра-
їнської історії. До просторового виміру вкоріненості (тобто рідного 
ґрунту) у нього (як, до речі, й у М. Костомарова) підключається часо-
вий. Реалізацією принципу закоріненості народу у час виступає його 
історія. Ця операція відбувається через розширення змісту поняття 
“ландшафт”, і саме тоді й історичні діяння починають символізувати 
органічний зв’язок окремого індивіда, народу і природи. “Ландшафт” – 
це не лише степи, гаї чи “тихії води”, а ще й місця переможних битв, 
місця легендарних діянь тих національних героїв, які жили в “справж-
ньому” природному середовищі, у рідній місцевості. Тому український 
народ – це своєрідна природно-історична єдність. У третьому листі 
“Листів з хутора”, який називається “Чого стоїть Шевченко яко поет 
народний”, П. Куліш розкриває значення поезії такого “культурного 
героя”, як “батько нації” Тарас Шевченко. Його поезія, будучи вкоріне-
ною у рідний ландшафт, живиться його енергією, коли “національна 
сутність” ніби “перетікає” із цілого, якими є народ, в одиничне, тобто 
в поезію Т. Шевченка. Це дає йому можливість прозрівати сутнісний 
вимір української історії та пророкувати національну будучину. Тоді 
результатом сприйняття поезії Шевченка постає формування почуття 
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нової національної єдності: “Слово його животворяще стало ядром 
нової сили, про котру не думали й не гадали за Котляревського най-
розумніші з наших земляків, а та нова сила – народність. Вона нас 
родичами поміж собою поробила, у братню сем’ю з’єдночила і наше 
українське суть на віки вічні утвердила” [5, с. 260]. 

Отже, “корінь” народу закорінений не лише в просторовому вимірі 
(рідна земля), а ще й у часовому (історія). А “древній” корінь народу – 
це аналог “сильного” кореня. Тому віднесення початків народу до ду-
же давніх часів забезпечувало цьому народу стійкість при вирішенні 
якихось проблем у сучасності. Не дивно, що П. Куліш вибудовує таку 
схему українського історичного процесу, біля витоків якого ним фік-
сується “сильна” точка Золотого віку. Саме звідтіля “дух народу” по-
роджує через рух у часі (тобто в історії) всю незмінну своєрідність 
українського етносу. “Знаючи з історичного досвіду, як уставали нації, 
повержені незгодою або дикою силою в прах, уповаймо духом бод-
рим, що в нашій давнині затаїлася сила невмируща і що ми тією силою 
дійдемо колись до того зросту, який сама природа нам на роду напи-
сала” [10, с. 408]. 

Ідеальним станом “Золотого віку” української історії для П. Куліша 
виступає період Давньої Русі: “… жоден край Європи не виявляв більше 
даних для розумового й морального поступу, як Мономахова Русь. 
У дотатарський період, у нас у Києві починалося щось грандіозно-
поетичне…” [9, с. 214]. 

Та цей ідеальний стан суспільного існування Давньої Русі перери-
ває “татарщина”, що деформує народний дух. Саме привнесення в 
наш народний дух татарського елементу збурює у ньому неусвідом-
лювані руйнівні інстинкти. Пізніше на основі “татарщини” формується 
в українському суспільстві соціальна верства голоти. Як і татарська 
орда голота не любить “плуга” і не хоче жити із результатів своєї праці. 
Ниці інстинкти голоти П. Куліш, починаючи з 60-х років, все частіше 
пов’язує зі соціальним станом козацтва. В історичну добу Козаччини 
голота-козацтво як носій елементів чужого “духу” і спричиняє занепад 
України. 

І тут з усією гостротою постає для П. Куліша проблема співвід-
ношення народних мас, національної аристократії та визначної особи 
в історії. Елітаристський підхід, який виробився в П. Куліша як ре-
зультат переосмислення народницької ідеології кирило-мефодіївців 
до вирішення цієї проблеми, приводить його врешті до висновку, 
що “покоління простолюдинів, що керується інстинктом, відреклося від 
свого минулого, а певна обмежена кількість людей, що прагне до ясно 
усвідомлених цілей, творить історичні обставини” [2, с. 184]. 
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Як бачимо, автор усуває з історичної авансцени головного ко-
лективного героя романтичного історієписання – народ. Саме ці ідеї 
П. Куліша були біля витоків тієї вітчизняної традиції, коли суб’єктом 
історичної дії оголошується група “кращих”, еліта. Далі, приміром, такі 
уявлення набудуть свого подальшого розвитку в елітаристській кон-
цепції В. Липинського. 

Цю ідею пізніше в “Истории воссоединения Руси” (1874) автор 
доповнює ідеєю обумовленості дій окремої особистості в історії кон-
текстуальними впливами інших особистостей: “Кожний з нас усвідом-
лює у власній індивідуальності підпорядкованість незліченним впливам, 
і тому не варто дивитися на історію, як збірку біографій. За кожною 
фігурою, що з’явилася на передньому плані, неодмінно приховуються 
цілі натовпи фігур, котрі зробили справу перш, ніж вона здійснила перед 
нами представництво своє” [6, с. 253]. 

У пізньоромантичний період своєї творчості (70–80-ті роки) П. Ку-
ліш при інтерпретації історичного процесу часто використовує ме-
тодологічні та змістовні напрацювання позитивізму. Але все-таки по-
зитивізм ним глибоко засвоєний так і не був. Хоча, починаючи з 60-х ро-
ків, він багато читає (і конспектує) О. Конта (1798–1857), Г. Спенсера 
(1820–1903), Дж. С. Мілля (1806–1873), Е. Ренана (1823–1892),  
Г.-Т. Бокля (1821–1862). Книги цих класиків позитивізму були і в його 
особистій бібліотеці [11, c. 14–16]). Можна припустити, що полег-
шило перехід П. Куліша від романтизму до позитивізму, використання 
у тому ж позитивізмі органіцистських метафор. Оскільки у позитивізмі 
з точки зору догмату методологічного монізму ще з часів О. Конта 
за зразок науковості беруться природничі і точні науки, то й соціально-
гуманітарні науки, щоб бути “справжніми” науками, повинні послу-
говуватися методом, законами і мовою біології. Тому окремі індиві-
ди у соціальній філософії та соціології позитивізму стають “клітинами”, 
соціальні установи – “органами”, людські звички – “функціями орга-
нів”, а людська спільнота отримала назву “організму”. Ну, а потім до 
цих метафор позитивісти спробували застосувати закони, які були ви-
явлені під час спостережень над живими біологічними організмами. 
Ідучи за традицією О. Конта та Г. Спенсера, П. Куліш також пере-
конаний, що “… наше минуле вимагає від нас такого повного у всіх 
подробицях вивчення, яке засвоєне методом природодослідників…”. 
Далі він і застосовує до історичного процесу розуміння закону, дія 
якого розповсюджується на три часові виміри – минуле, теперішнє і 
майбутнє. Отже, якщо ми знаємо, як закон діє зараз, то можна бути 
впевненими, що при незмінності умов він діятиме так і в майбутньому. 
Отже, можна передрікати майбутнє, перебуваючи в сучасності. Спираю-
чись тут на математику як зразок, П. Куліш пише, що “наше майбутнє 
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тоді тільки перестане бути для нашого розуму незрозумілою грою 
випадковостей, коли наука історії, покликавши на допомогу повний ко-
нтингент людських знань, поставивши перед нами факти, що пройшли в 
такій послідовності, в якій математика ставить свої теореми” [7, с. 371]. 

Як бачимо, за П. Кулішем, між минулим, теперішнім і майбутнім 
існує нерозривний зв’язок. “Стоячи на поєднувальному пункті двох 
шляхів, що йдуть від нас в протилежні сторони, тобто між кінцем того, 
що пройшло і початком майбутнього, ми послідовно повинні розпо-
всюдити пануючий на обох цих шляхах закон на кожне велике явище 
життя, на кожне багатовікове створіння минувшини” [7, c. 371]. 

Тому, якщо ми істинно пізнаємо минуле, тобто наші знання, адек-
ватні проминулій реальності, то це допомагає краще зрозуміти і сучас-
ність. А знання сучасності дозволяє нам вірогідно спрогнозувати й 
майбутнє. 

Оці вкраплення позитивізму у пізньоромантичному світобаченні 
П. Куліша приводять до того, що тепер історія сприймається ним не 
лише з точки зору романтичних ціннісних орієнтацій, коли абсолюти-
зуються морально-естетичні норми, а й з точки зору ідеї природничого 
закону, перенесеного на соціальну сферу. 

Втім, на закономірний характер наступності між старим і новим 
в історичному поступі Куліш вказував уже в “Записках о Южной 
Руси” (1856): “Історія вже багато разів, – писав він, – дивувала нас ви-
никненням глибоко вкоріненої нової життєвої сили під змертвілими, 
майже нерухомими рештками минулого порядку речей і занадто бурх-
ливими масами нових, ще не оформлених явищ; але вона ще ніколи не 
відступала від законів приємства між старим і новим часом” [2, с. 183]. 

Причому такий зв’язок між старим і новим, між минулим і тепе-
рішнім П. Куліш розуміє не лише як рух у часі причинно-наслідкових 
зв’язків, але й як органічний взаємозв’язок, коли діяння предків ніби 
“перетікають” у сучасність і впливають на долю їхніх дітей. “Історія 
предків наших, – пише він, – неминуче впливає на події нинішнього 
дня нашого; діяння предків наших – які б вони не були, малі чи великі, 
ганебні чи гідні хвали – незворотньо будуть панувати над долею наших 
дітей і онуків, подібно таємничому неминучому зодіаку” [7, c. 156]. 

Життя сучасників – це не акт їх вільного вибору. Це перебирання 
на себе і позитивних, і негативних моментів життя їхніх батьків, а зна-
чить, і відповідальність за них. Отже, народ – це така органічна єдність 
поколінь, коли дії предків мають “змушуючий” вплив на дії потомків 

4. 
Звідси випливає, що досягнення народного духу, здійснені в минулому, 

                                           
444 До речі, ця єдність поколінь у трьох часових модусах як ознака органічної єдності народу від-
чувається й у назві вірша Тараса Шевченка – “І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм 
в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє” (1845). 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

16 

обов’язково будуть мати наслідки для сучасного “південноруського 
племені”. 

Далі П. Куліш говорить про критерій значущості подій минулого. 
Таким критерієм у нього виступає сила. Концепт сили може бути витлу-
маченим у пантеїстично-романтичному дусі як втілення Божественної 
енергії в історичному процесі, але можлива й інша, соціал-дарвіністська 
інтерпретація – як перенесення законів тваринного світу на суспільне 
життя, і тоді відкривається значення волюнтаристського чинника в іс-
торії людства. Отже, на думку П. Куліша, “сила в історії – єдине мірило 
значущості, оскільки вона знаменує життєвість, а життєвість означає 
право на життя, отже – непорушну правду. Все те є помилковим, що 
викреслюється з “книги живота” таємничо правлячою рукою. На цій 
підставі, в історії природи, що усвідомлює свої операції, так само як і 
в історії природи несвідомої, з двох або багатьох борців, має рацію 
сильніший, має рацію герой успіху, має рацію переможець. Але має 
рацію він доти, доки залишається переможцем” [7, c. 371–372]. 

Висновки. Таким чином, спираючись на світоглядно-філософські 
засади романтизму та збагатившись досвідом позитивізму, П. Куліш 
розвинув свою історіософію у бік відмови від ідей панславізму та месіа-
нізму, що були такими важливими для М. Костомарова. Що об’єднує 
цих двох мислителів, так це ідея про залежність історії народу від волі 
Провидіння Божого, і звідси провіденціалізм в інтерпретації рушійної 
сили історичного процесу. А далі вже П. Куліш твердить, що напрям 
розвитку історії, яка виражає “дух народу”, вказує “провідна верства”, 
“національна аристократія”. Занепад України стався завдяки проник-
ненню в “український дух” чужородних елементів, які й сприяли виник-
ненню бідної нашим “духом” верстви людей – голоти. Оздоровлення 
історії української нації можливе через повернення до традиції україн-
ського способу життя, яке мислитель розробив у своїй “хутірській фі-
лософії”. 
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Summary 
Artyukh Vyacheslav. Panteleimon Kulishір’s Historiosophy: from Romanti-

cism to Positivism. 

The P. Kulish’s hystoriosophy worldview evolution is discernible in this arti-
cle. First the pantheistical organizing “farm philosophy” is analyzed throughout 
the prism of typology descriptions of romanticism. In this “philosophy” the au-
thentic agricultural Ukrainian-peasant life style and the parasitic city habitant’s 
way of life are contrasted. This stranger appears in the character of foreigner. 
A sign of the Ukrainian person is his rootedness in the native landscape, people 
and the space. It becomes firmly established that ground rule of the past to be the 
sentinel measuring of rootedness idea in P. Kulish’s works. The past is a sphere 
of the “people’s spirit” active action, which, feeding on the energy of native 
landscape creates Ukrainian history. This approach shows P. Kulish to be one of 
that who for the first time in a counterbalance to populist conceptions grounded 
the role of elite as a subject of national historical process. Later on the positivism 
disseminations for him were noticed within the limits of all the same romantic histo-
riosophy paradigm. For the standards of scientific character of history P. Kulish 
took the methodology of natural sciences and said about the laws of history, that 
analogical natural. 

Keywords: historysophy (philosophy of history), romanticism, positivism, 
rooting. 
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УДК [1+001]:[17:57.02] 
Ірина ВАСИЛЬЄВА, Сергій КІРІЄНКО 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКИ 
В КОНТЕКСТІ ВИНИКНЕННЯ БІОЕТИКИ 

Стаття присвячена аналізу головних факторів, що спричиняють появу біое-
тики, зокрема пов’язаних із загальним процесом розвитку знання, як наукового, 
так і ненаукового, та культури. 

Ключові слова: філософія, наука, біоетика, парадигма, постнекласична наука. 

Постановка проблеми. Серед сучасних наук, які ґрунтуються на 
міждисциплінарних підходах, біоетика займає особливе місце, оскільки 
намагається дати відповіді на комплекс питань, пов’язаних з життєді-
яльністю людини у сучасному технізованому, інформатизованому і гло-
балізованому світі не тільки з наукових (природничих, гуманітарних), а 
й гуманістичних позицій. Одночасно факт появи біоетики проблемати-
зує ряд важливих уявлень про шляхи розвитку знання та культури. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемам біоетики присвя-
чені праці багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Передусім слід 
відзначити фундаментальні підходи її фундаторів – А. Швейцера, 
В. Р. Поттера, Е. Згречча, Р. Віча, Т. Л. Бічампа, Дж. Ф. Чілдресса. У пра-
цях українських (С. В. Вєковшинина, Л. В. Кулініченко, Ю. І. Кундієв, 
В. Ф. Москаленко, В. Г. Нападиста, М. В. Попов, С. В. Пустосвіт та ін.), 
російських (Р. Г. Апресян, А. А. Гусейнов, Б. Г. Юдін, П. Д. Тищенко 
та ін.), білоруських (Т. В. Мишаткина, Е. Я. Фонотова, С. Д. Денисов, 
Я. С. Яскевич) вчених досліджуються питання предмета біоетики, її 
структури, принципів, обґрунтовуються підходи щодо окремих біоетич-
них і біомедичних проблем. 

Мета статті полягає у дослідженні історичної ролі біоетики як 
складової загального процесу розвитку знань – як наукових, так і ненау-
кових, культури в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Кожна галузь знань, кожна наукова 
чи філософська дисципліна можуть бути усвідомлені через такі особли-
вості: 
 предмет, методи, стандарти оцінки якості знань, які є властивими 

для даної дисципліни, галузі; 
 характер історичних змін, спосіб, яким розвивається чи деградує 

галузь знання, спосіб, яким галузь або дисципліна проходить непо-
вторний шлях в історії; 

 спосіб взаємодії з іншими галузями знання (чи дисциплінами), з різ-
ними галузями людської діяльності, спосіб взаємодії з культурою в 
цілому – тобто місце в історії культури, в історії людства. 

                                           
© Ірина Васильєва, Сергій Кірієнко, 2012 
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Кожна галузь знань має свій особливий, лише їй притаманний, 
комплекс чинників, що обумовлюють зміни в ході історичного процесу. 
Пояснення певної науки лише через опис предмета дослідження та 
методології, звичайно, буде неповним. Історія не має смислу без змісто-
вних культурних та пізнавальних подій, процесів, що її наповнюють, а 
наука та культура, у свою чергу, не існують без історії. Знання, культу-
ра, форми діяльності – принаймні в своїй частині – принципово змінні. 
Не існує застиглих зразків пізнавальної діяльності, що несуперечливо 
та повно пояснювали б процес пізнання, хоча, якщо й існують, то ли-
ше як його хибні або обмежені тлумачення. Також спотвореним та 
обмеженим буде опис наукової або філософської галузі без врахування 
взаємодії з іншими галузями чи навіть з культурою в цілому. Так само, 
як явище культури чи пізнавання не існує поза історією, так само воно 
не існує ізольовано, по окремішності. Лише враховуючи як змінність, 
так і взаємодію, а ще – історичне протікання взаємодії галузей знань між 
собою та з рештою явищ культури, можна претендувати на адекватне 
розуміння. 

Кожна з галузей знання має власний, неповторний характер змін-
ності чи характер історичних змін, так, якщо вдаватись до образно-
го порівняння, немов кожна ріка має власне русло та неповторний 
плин води. Характер історичної змінності обумовлюється певною логі-
кою. У цій логіці легко виділити два аспекти або дві складові – характер 
історичної змінності кожної дисципліни або галузі знань обумовлений: 
 власною, внутрішньою логікою розвитку: наприклад, внутрішньою 

логікою розвитку знань – можливо, саме змістом знань; 
 зовнішніми чинниками – характером взаємодії дисципліни з іншими 

дисциплінами та з культурою чи цивілізацією (культурними та ци-
вілізаційними чинниками) в цілому. 
Спрощуючи, можна говорити про зовнішні та внутрішні чинники. 
Кожна галузь знань має власний характер історичної змінності, 

виразно неповторний та показовий, який так чи інакше складається з 
двох зазначених частин. 

Так, наприклад, частину філософських дисциплін у деякому смислі 
можна вважати взагалі незмінними, якщо врахувати, що існує ряд 
питань, які ніколи не знаходили, не мають досі і, можливо, ніколи не 
матимуть відповіді – це питання, які прийнято почасти іронічно, скепти-
чно, а почасти серйозно називати “вічними” – ситуацію з цими “вічни-
ми” питаннями можна характеризувати як незмінність, постійність, 
застиглість, невразливість, недосяжність (для впливу чи зусиль), або – 
залежно від настанов чи настрою – як безплідність, беззмістовність; 
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якщо ж не враховувати відсутність або неможливість остаточної відпо-
віді, то можна констатувати бурхливі зміни в розумінні (інтерпретації) 
цих питань від епохи до епохи, від мислителя до мислителя: питання 
змінюються, збагачуються тлумаченнями, не знаходячи остаточного 
вирішення ніколи… 

Певна незмінність протягом цілих епох, постійність, сталість, за-
стиглість дійсно характеризує філософське знання, і не слід зневажати 
ані негативні оцінки даного факту, ані виправдальні настрої. 

З іншого боку, характер взаємодії філософії з рештою явищ куль-
тури ніколи не залишається незмінним, не характеризується ніякою 
сталістю. І тут можна спостерігати навіть цілком спрямований процес – 
утворення нових дисциплін з дерева філософії та перетворення частини 
умоглядних питань на предмет досвідної науки. 

Характер змінності в точній або в досвідній науці є дещо іншим, 
тут ми можемо спостерігати протилежність постійності – для науки 
характерні принаймні безперервні зміни, нехай дуже поступові або й 
непомітні, але такі, що розглядаються як спрямовані – логіка існування 
науки є логікою змін: у найпростішому тлумаченні кожен наступний 
етап історії науки повинен мати деякі переваги перед попереднім. 
Не завжди очевидно – які саме переваги. Для науки, за задумом, має 
бути характерним розвиток знань. Що таке дослідження, якщо не здобу-
вання нових або вдосконалення (уточнення) існуючих знань? Якщо 
змістом діяльності вченого є дослідження, то результатом цієї дія-
льності має бути приріст – кожного разу нова порція знань. 

Пояснюючи характер історичної змінності досвідних та точних 
наук, філософи науки звертаються до ідей на зразок кумулятивізму 
або ж ідеї наукових революцій. Обидва шляхи пояснення є абстрактни-
ми припущеннями щодо природи розвитку науки, наукового знання, 
полярно протилежними за значенням абстрактними схемами. Власне, 
кожна реальна концепція розвитку науки є певною комбінацією куму-
лятивістських уявлень та уявлень про революційний шлях розвитку 
знань. Взаємодія згаданих та інших ідей свідчить про відсутність од-
нозначності у поясненні розвитку науки. Сам шлях розвитку наукового 
знання настільки складний, що, наприклад, Т. Кун наголошує на схиль-
ності самого наукового співтовариства ретроспективно спрощувати іс-
торію науки, полегшуючи собі розуміння: “Спокуса ретроспективно 
переписати історію завжди була всюдисущою та неподоланною. Але 
вчені завжди були більш схильні до спокуси зміни історії почасти через 
те, що результати наукового дослідження не показують жодної очевид-
ної залежності від історичного контексту…” [2, с. 184]. 
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Якщо говорити про загальні тенденції розвитку наук та філософії 
у взаємодії з культурою та багатоманітністю людської діяльності, то 
визначальною тенденцією протягом століть була тенденція до розга-
луження природничого знання з поступовим звуженням сфери, що на-
лежала до філософської рефлексії, та поступовим зниженням авторитету 
філософії в історії. Факт спеціалізації суперечить природі філософського 
знання, що тяжіє до узагальнень. Філософії не лише не вдається гара-
нтувати свою плідність для конкретних наукових пошуків, але навіть 
важко визначити своє місце серед знань, що розвиваються. К. Поппер 
свого часу звернув увагу на парадокс філософської самокритики щодо 
одного з напрямків філософії минулого століття: “мені здається доволі 
парадоксальним, що філософи, пишаючись своєю вузькою спеціалізаці-
єю у сфері вивчення звичайної мови, однак вважають своє знайомство 
з космологією достатнім, аби висувати судження щодо відмінностей 
філософії та космології, і прийти до висновку, що філософія по своїй 
природі не може внести в космологію жодного внеску” [5, с. 40]. Пози-
ція Поппера показова: засуджуючи “самокаліцтво” філософії, якщо 
та заперечує свою роль у загальній структурі знань, що розвиваються, 
Поппер, однак, підтримує негативну оцінку стану справ у філософії по-
рівняно зі станом справ у науці, цей перший він порівнює з “чимось, що 
нагадує купу руїн” [5, с. 34]. 

Щоб зрозуміти, що біоетика займає особливе місце – відіграє особ-
ливу роль – в історії розвитку знання, а також визначити, яке це місце, 
слід поставити декілька питань: 
 які саме типи взаємодії знань або людської діяльності призвели до 

того, що з’явилась біоетика – як утворюється настільки широка за 
обсягом комплексна дисципліна? 

 враховуючи, що засновник біоетики В. Р. Поттер обґрунтовував 
необхідність біоетики логікою розвитку природничого знання, яким 
чином вийшло так, що спрямована на спеціалізацію та заперечення 
філософської невизначеності природнича або точна наука повертає 
до біоетики, що має яскраво виражений філософський характер? 

 як поява біоетики відображає загальний хід історії знань або яке 
місце в ньому займає? 
На фоні попередніх міркувань зрозуміло, що принаймні особли-

востями біоетики серед інших дисциплін (і комплексних дисциплін 
зокрема) є: 
 поєднання далеко неспоріднених галузей знання та культури; 
 переоцінка процесу спеціалізації і самого співвідношення галузей. 
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У цьому смислі біоетика відрізняється від решти дисциплін тим, 
що порушує наявні загальні тенденції та характер історичних змін та 
їх логіку: біоетика не просто поєднує галузі – вона повертає філософію в 
процес розвитку конкретних знань в іншій, правда, ролі, застосовуючи 
інші вимоги, тоді як раніше основною тенденцією була тенденція ви-
тіснення філософії з процесу розвитку конкретних знань. Процес ро-
зділення знання, розгалуження дисциплін, збільшення їх кількості та 
спеціалізація, що все це супроводжують, здавалися неподоланними: 
процес розвитку знань супроводжувався постійним збільшенням тру-
домісткості окремих досліджень та все більшою взаємодією науки та 
економіки, самого життя суспільства, одна частина цієї взаємодії обу-
мовлює іншу, роблячи надскладною задачу зміни напряму процесу. 
Приклад фізики чи не занадто красномовний: якщо на початку розвитку 
сучасної фізики вчений міг вдовольнитись лабораторією, що була об-
лаштована на його власні кошти, де сам створював прилади для дослідів, 
то до теперішнього часу фізика не просто розділилася на теоретичну та 
експериментальну, але, взагалі, зараз найважливіші дослідження не мо-
жуть бути запланованими та здійсненими однією людиною, вимагають 
зусиль великих інтернаціональних колективів, а кошти на спорудження 
приладів на зразок Великого адронного колайдера утворюються за-
вдяки внескам з бюджетів багатьох розвинених держав. Напрямок ро-
звитку науки не є рішенням однієї людини чи навіть багатьох людей – 
це навіть не суспільна, це глобальна тенденція. У рамках цієї глобальної 
тенденції уявити собі подолання ряду чинників, що спонукають до спе-
ціалізації, подальшого зрощення суспільного життя та процесу без-
перервного розвитку науки в подальшій деталізації досліджень та до 
розподілу праці між науковцями, дуже важко. У першу чергу спеціалі-
зація забезпечує певний рівень компетентності особи в тій галузі, де 
вона працює. І економічно, і за логікою розвитку знання, і за логікою 
дослідницької діяльності, і за логікою своєї соціальної ролі – позитивна 
наука (термін, винайдений Контом, напрочуд вдалий для того, щоб 
позначити все нефілософське знання, не переймаючись питанням про 
точність, доказовість та досвідність окремих його різновидів та різні 
тонкі нюанси), що спрямована на деталізацію досліджень та спеціаліза-
цію наукового персоналу дослідницьких установ, а також на постійну 
інтенсифікацію взаємодії науки та суспільства. Отже, переоцінка проце-
су спеціалізації є особливою подією в історії розвитку знання, істори-
чним зламом, навіть претензією на епохальний злам. Як і за рахунок 
чого він відбувається, чи буде вдалим, навіть – з чого врешті-решт буде 
складатися, чи відіграє біоетика вирішальну роль, чи будуть суттєво 
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впливати інші дисципліни – це поки невідомо. Відомо, що існує протя-
гом декількох останніх десятиріч тенденція до утворення комплексних 
дисциплін на зразок астробіології або біофізики. Виникає питання, чи 
не можна пояснити появу біоетики загальною культурною тенденцією 
до інтеграції знання, яка, у свою чергу, є закономірним результатом 
розвитку знання і культури в цілому. 

Як відомо, історія розвитку науки постає як складне, суперечливе 
сполучення процесів диференціації та інтеграції. Культурно-історичний 
розвиток супроводжувався освоєнням людиною все нових і нових 
сфер реальності, а відповідно, й опануванням нових об’єктів досліджень, 
відокремленням предметів і методів окремих наук, специфікацією і спе-
ціалізацією наукових знань. У той же час з культурним і науково-
технічним поступом людства зростає потреба в синтезі знань, що знахо-
дить свій вираз у посиленні тенденції до інтеграції, створенні міждис-
циплінарних зв’язків як між однорядовими науковими дисциплінами, 
так і науковими дисциплінами, які належать до різних груп наук (при-
родничих, соціально-гуманітарних, технічних тощо). 

Український філософ О. Є. Перова аналізує концептуальні і ме-
тодологічні зміни у дослідженні живого (а це має принципове зна-
чення для розуміння змін парадигм здоров’я) в процесі переходу від 
класичної до неокласичної і до сучасної постнекласичної моделі на-
уки [4, с. 72–96]. На її думку, цінністю класичної науки вважалося 
об’єктивно-істинне знання, “процес наукового дослідження уявлявся 
як раціональне пізнання предмета, так би мовити, зі сторони” [4, с. 74]. 
На цьому етапі формуються обмежено-дисциплінарні, локально-фраг-
ментарні підходи. Саме такими, як вважає професор М. В. Попов, “...є 
клінічні знання в медицині, як відображення початкового і традицій-
ного вивчення та лікування окремих органів і систем людського тіла” 
[3, с. 29]. Тому не випадково в медицині на цьому етапі формується 
біомедична модель переважно на органному рівні (або на рівні окремих 
систем, функцій людського організму), посилюється орієнтація на 
лікування хвороби, а не хворого. 

Некласична модель науки (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.), 
яка ґрунтується на еволюційних підходах, полісистемності, популя-
ційному стилі мислення, актуалізовала значення міждисциплінарного 
синтезу між суміжними науковими дисциплінами, тобто інтеграційних 
зв’язків всередині окремих груп (підсистем), наук. Цей процес можна 
умовно позначити як перший рівень міждисциплінарного синтезу. 

Проявами цього процесу в природничих науках можна вважати 
виникнення біоорганічної хімії, біохімії, біофізики та ін., посилення в 
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медицині орієнтації на врахування взаємозв’язків і взаємозалежностей 
між різними органами та системами людського організму, формування 
підходу до людини як до цілісного організму. 

Зі становленням постнекласичної науки, яка вибудовується на за-
садах плюралістичності, холізму, методології синергетики, інтенсивно 
розвивається міждисциплінарний синтез другого рівня: між дисциплі-
нами, які належать до різних груп наук. З середини ХХ ст. починають 
виникати міждисциплінарні інтегративні науки, які пов’язані з дослі-
дженням різних аспектів здоров’я людини: психологія здоров’я, соціо-
логія медицини, соціологія здоров’я, екологічна етика тощо. Наприклад, 
соціологія медицини як галузь соціології, що ґрунтується на міждис-
циплінарних підходах, інтегрує підходи медицини з підходами соціа-
льно-гуманітарних наук: соціології, психології, соціальної психології, 
культурології, антропології. Сьогодні простежується тенденція гума-
нітаризації не тільки природничих, а й прикладних, технічних знань, 
які постають скоріше як засоби гуманізації людини і суспільства. 

З посткласичною наукою пов’язується і феномен “постнауковості”, 
оскільки йдеться про інтеграцію наукових (раціональних) і ціннісно-
нормативних підходів, які містяться не тільки у філософії, етиці, а й в 
інших формах духовної культури, передусім релігії. Українські науко-
вці Ю. М. Канигін і В. І. Кушерець, наголошуючи на дедалі чіткіших 
проявах своєрідного синкретизму (злиття, нерозчленованості) науки 
післявоєнного часу (постнекласичного) і християнського вчення, осо-
бливо помітного в епоху кібернетики й інформатики, посилаються на 
слова А. Ейнштейна: “Коли наука зробить своє головне зусилля й під-
німеться на свою головну вершину, вона там знайде релігію” [1, с. 86]. 
Певною мірою слушність цієї думки підтверджує і розвиток сучасних 
інтегративних напрямів, які, по суті, виходять за межі міждисциплінар-
ності: валеології, валеософії і особливо біоетики. Не випадково її за-
сновник В. Р. Поттер розглядав біоетику як “міст у майбутнє”, “нову 
мудрість, котра об’єднує біологічні знання та загальнолюдські цінності”. 

Методом біоетики є аналіз не суто раціональний або філософський, 
а скоріше критичний, який ґрунтується на розумі, просвітленому вірою. 
На формування біоетичних підходів значний вплив мала християнська 
філософія: томізм з його ідеєю відсутності бар’єрів між релігією та 
філософією, містикою та наукою; неотомізм, який здійснив антопоцен-
тричний поворот від людини до Бога, в ракурсі екзистенції людини 
в реальному світі, який вважає особистістю й людину, яка не може 
реалізувати свої розумові здібності. Подібні думки були властиві і 
представникам релігійного екзистенціалізму (Г. Марсель, К. Ясперс, 
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М. Хайдеггер), стверджуючи, що тіло є феноменом “Я” людини, спів-
принципом і знаком індивідуальних відмінностей. 

Хоча, на наш погляд, пояснення появи біоетики як результату зага-
льної тенденції до інтеграції знання у ХХ сторіччі є також прийнятним, 
але можна помітити деякі тонкі відмінності. Зокрема: 
 утворення комплексних дисциплін не обов’язково є тенденцією, 

протилежною спеціалізації, адже компетентність, наприклад, біофі-
зика не є сумою компетентностей біолога та фізика, це, насправді, 
може бути подальша спеціалізація – спеціаліст буде компетентний 
лише в тій частині біології, яку вдається дослідити за допомогою 
методів фізики, і фізику тією мірою і в тій частині, яка застосову-
ється для дослідження біології, але не більше. Отже, насправді ми 
маємо не одну інтегровану спеціалізацію, але 3 спеціалізації – фізик, 
біолог, біофізик, і жоден з них не може замінити іншого і т.д.; 

 нова комплексна наука, що виражає тенденцію до інтеграції знань 
протягом останніх десятиріч, як правило, залишається в рамках 
наукового знання, претендує на розвиток знання, яке може харак-
теризуватись як позитивне, тоді як біоетика ніби погоджується на ту 
саму “не-позитивність”, що притаманна філософії протягом всієї її 
історії, біоетика, на думку В. Р. Поттера, це “нова мудрість, котра 
об’єднує біологічні знання та загальнолюдські цінності” [6, с. 13]; 

 біоетика все ж базується на тому чи починається з того, що дає ву-
стами свого засновника – В. Р. Поттера – відверто негативну оцінку 
самій загальній тенденції спеціалізації в цілому – тобто виступає 
зі світоглядною позицією, в рамках якої спеціалізація, як пануюча 
тенденція розвитку більшості наук, піддається критиці. Цим біоетика 
відрізняється від більшості новоутворених комплекних дисциплін і 
вирізняється в загальній тенденції розвитку знання в цілому, бо, як 
правило, комплексна дисципліна не містить загальних суджень щодо 
ролі спеціалізації чи інтеграції в розвитку людського знання і не 
розглядає, не аналізує тенденції розвитку знання як свій предмет. 
Тоді як біоетика претендує бути регулятором розвитку знання, а не 
лише однією з його галузей. 
Позаяк претензія на регулювання знання, яка далеко не завжди 

сприймалась як виправдана, характерна для філософії, то чи не є поява 
біоетики певним поверненням філософією собі ролі, на яку вона пре-
тендувала протягом всієї історії, хоча ніколи не досягала? 

Можна поставити питання докладніше – чим була поява біоетики – 
революцією в знанні, що не могла бути передбаченою раніше, чи резуль-
татом суспільної тенденції, усвідомленої чи неусвідомленої, чи на зразок 
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того, як відбувається з філософськими ідеями – одним з нескінченних 
повернень до вічних питань, тільки інакшим шляхом: через більш ши-
роке коло емпіричних досліджень? Якщо ми маємо справу з останнім, 
то які чинники спровокували повернення? Чи, може, результатом нако-
пичення знань та досвіду, результатом кумулятивного розвитку при-
родничих наук? Адже засновник біоетики В. Р. Поттер у своїй книзі 
“Міст у майбутнє” говорить про вимушеність виникнення нової науки, 
навіть термінову вимушеність, необхідність, причому розглядає но-
ву дисципліну як виникаючу з логіки розвитку біології. Чи є біоети-
ка зовнішнім результатом розвитку наук, результатом ненаукового – 
соціального мислення вчених? 

Чи можна стверджувати, що розвиток знань пройшов коло і по-
вернувся у вихідну точку? Тобто, чи можна побачити закономірність у 
тому, що знехтувана спочатку вимога філософів щодо цілісності, сми-
слової насиченості та гуманітарної зорієнтованості знання раптом ви-
являється важливою, навіть повертається з необхідністю? Яку взагалі 
необхідність можна побачити в цьому процесі, в цих змінах тенденцій, 
у згаданих змінах співвідношень між дисциплінами? Мабуть, поява 
філософських концепцій на зразок гегелівської, де пізнання замика-
ється в коло, тобто такої, що твердила б щось подібне до: “філософська 
мудрість відчужує себе в науку, щоб потім знову повернутись до себе 
у новій якості або на новому рівні” – вже неможлива. Слід, зокрема, 
все ж зауважити, що коли представники природничих наук звернулися 
до біоетики і, таким чином, визнали необхідність питань філософського 
плану, повернення науковців до філософії в примітивному смислі не 
відбулось: біоетика не є повторенням філософії чи її частини хоч би й 
на новому рівні – це є нове утворення. У біоетиці, точніше – в супутній 
до неї практиці, ми знаходимо заперечення певних рис філософії. 
Зокрема, якщо для філософії, як її традиційно розуміють, характер-
ним є плюралізм – багатоманітність концепцій – і його подолання було б 
протиприродним для філософського мислення, бо знищило б части-
ну можливостей, що в ній містяться, хоча б навіть і латентних (при-
хованих), то для біоетики, якщо її розглядати саме у практичному 
застосуванні, характерне змушене спрямування до певного подолан-
ня плюралізму – незважаючи на представленість ряду концепцій і ідей 
у полі мислення та дискусійному полі, біоетика прагне (і змушена через 
свою безпосередню практичну спрямованість) до єдиного вирішення 
кожної ситуації. Це цілком доцільно при вирішенні долі піддослідних 
тварин або шкідливого виробництва, але це не є рисою філософії: плю-
ралізм є і слабкістю філософії, і одночасно її важливою особливістю – 
вимушеною і показовою водночас. З іншого боку, у своїй теоретичній 
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частині біоетика має спиратися на багатоманітність поглядів чи не біль-
шою мірою, ніж традиційно філософське знання: адже, якщо філософ-
ська школа чи напрям можуть у власних рамках вважати вирішеними 
деякі питання і сприймати свою позицію як основну, ігноруючи при-
наймні частину потенційних опонентів, то біоетика має інакшим чином 
враховувати коло можливих поглядів через ту обставину, що багатома-
нітність позицій не регулюється біоетикою, а надається їй соціумом. 
Тому у теоретичній частині та у викладанні зокрема біоетика залиша-
ється плюралістичною за характером. Ця та ряд інших принципових 
відмінностей не дозволяють побудувати гарну абстрактну схему пове-
рнення тенденцій розвитку знання по колу до своїх витоків. 

Висновки. Таким чином, природа, логіка процесу, що призводить 
до появи біоетики, не вкладається в абстрактні схеми, що описують 
історичну змінність окремих галузей знання та діяльності, а потребує 
врахування загальнокультурної взаємодії, змін парадигм суспільного 
розвитку. 
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Summary 
Vasylyeva Irina, Kiriyenko Sergii. The problems of philosophy and science 

in the context of bioethics. 
Having been analyzed the main (principle) factors which promote the appear-

ance of bioethics, in particular, related to the general progress of knowledge, 
both scientific and unscientific also culture. General trends of development of 
science and philosophy in the interaction with the culture and diversity of human 
activity are traced. Authors explain the role of bioethics in addressing human 
toughest philosophical issues. Value of science for the adaptation of the individual 
in modern technicized, informatized and globalized world is highlighted. Historical 
role of bioethics as an integral part of the progress of human cognitive activity is 
shown. It is concluded that bioethics today not only combines the industry, it returns 
a philosophy in the development of specific knowledge in another role, applying 
different requirements. 

Keywords: philosophy, science, bioethics, paradigm, postneoclassical science. 
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УДК 165:572.2.004.5 
Олена ГАЙВОРОНСЬКА 

НАУКОЄМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК РУШІЙНИЙ МЕХАНІЗМ 
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА 

У статті аналізується сутність поняття “наукоємні технології”. Розкрива-
ються мета, значення і роль високих наукоємних технологій, здійснюється спроба 
описати їх можливі внески та перспективи в науково-технічному прогресі, а 
також виявляються гідності та недоліки інноваційних, біо-, нейро-, нано- та інших 
наукоємних технологій як сучасного чинника розвитку людини і суспільства. 

Ключові слова: науково-технічний прогрес, наукоємність, наукоємні техно-
логії, нейрочип, генна інженерія. 

Постановка проблеми. Суспільство у своєму еволюційному роз-
витку проходить шлях постійного ускладнення. ХХІ століття ознаме-
нувалося багатьма подіями, що висунули для людей раніше невідомі 
проблеми, які стосуються усіх сфер життєдіяльності. Глобальні зру-
шення в економічних, політичних, громадських структурах періоди-
чно усувають усталений на перший погляд порядок речей, викликаючи 
непередбачуваний хід подій, фактором яких є науково-технічний про-
грес, що прискорюється. Науково-технічний прогрес – це поступовий 
рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних 
сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння 
сил природи, це об’єктивна, постійно діюча закономірність розвитку 
матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдоскона-
лення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його 
ефективності [4, с. 115]. У сучасних умовах пріоритетними напрямка-
ми науково-технічного прогресу є: 1) комплексна механізація і автома-
тизація виробництв, широке застосування промислових роботів, систем 
автоматизованого проектування, створення безлюдних виробництв; 
2) комп’ютеризація та електронізація, які забезпечують розробку і 
широке застосування в економіці, науці, промисловості, освіті, побуті, 
інформаційно-обчислювальній і мікропроцесорній техніці; 3) розвиток 
енергетики, в першу чергу атомної, а також пошук і використання 
нових джерел енергії; 4) створення нових засобів транспорту і зв’язку; 
5) широке застосування хімізації виробництва. Важливою складовою 
науково-технічного прогресу є також наукові дослідження, а саме: нау-
ково-дослідницькі та експериментально-конструкторські роботи, що є 
каталізатором впровадження нової техніки і технологій у виробництво. 

Проблемою статті бачиться пізнавальна ситуація, викликана ста-
новленням і розвитком постіндустріального суспільства та науково-
технічної революції, яка пов’язана з швидким поширенням принципово 
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нових технологій, що отримали назву “високі технології” (від англ. 
high – technology). 

Аналіз актуальних досліджень. Антропогенні дії, що здійсню-
ються творцями і користувачами технологій третього тисячоліття, по-
роджують не тільки небачені раніше блага, а й глобальні негативні 
загрози людському буттю. Власне тому технології нового тисячоліття, 
за допомогою яких можливе здійснення глобальних перетворень нашої 
дійсності, виявляються нині предметами найгостріших філософсько-
антропологічних дискусій. 

Розвиток нових наукоємних технологій в індустріальних країнах 
вже в 60–70-ті роки минулого століття зумовив інтерес дослідників та 
появу різних теорій постіндустріального та інформаційного суспільства 
(Р. Арон, Д. Белл, Дж. К. Гелбрейт, Р. Дарендорф, М. Кастельс, Р. Л. Катц, 
Й. Масуда, У. Ростоу, Т. Сакайя, Е. Тоффлер, А. Турен, Т. Форестер 
та ін.). Серед наших співвітчизників одним з перших звернув увагу на 
важливість вивчення високих технологій І. Т. Фролов. У вітчизняному 
суспільствознавстві вивчення впливів технологій, у тому числі високих 
технологій, на суспільство здійснювалося в контексті вивчення науково-
технічної революції та її наслідків (Р. Ф. Абдєєв, Е. А. Араб-Огли, 
В. Г. Афанасьєв, Г. М. Волков, Ю. С. Мелещенко, І. А. Негодаєв, А. І. Ра-
кітов, С. В. Шухардін, А. Д. Урсул та ін.). 

Окремі аспекти наукоємних технологій, їх вплив на суспільство 
і людину відображені в працях Н. Віта-Море, Н. Кобаясі, Р. Домінгеса, 
Ж. Алфьорова, Д. Х. Булатова, В. М. Кішінца, М. Рибалкіна та ін. Більш 
докладно вивчено вплив на суспільство і людину біотехнологій (А. Йой-
риш, Л. Р. Касс, Б. Ріхард, Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас, Ю. Такер, 
Т. Д. Тищенко, Б. Г. Юдін та ін.). 

Р. Арон та Д. Белл вважають, що основою розвитку суспільства є 
техніка виробництва, а також галузевий та професійний розподіл праці. 
Не звертаючи уваги на суспільні відносини, відносини власності, кла-
сової боротьби, головною революцією вони вважають технологічну. 
Зокрема Р. Арон вбачав відмінність між традиційним і сучасним ін-
формаційним суспільством у досягнутому рівні виробництва i доході 
нa душу населення. Розглядаючи питання еволюційного оновлення 
суспільства, Дж. К. Гелбрейт також на перший план висуває науково-
технічну революцію. Джерелом трансформаційних змін суспільства, 
на його думку, є розвиток науки, техніки і створення нових технологій. 
Ф. Фукуяма наголошує на тому, що відкриття в медицині, генній інже-
нерії створюють людству нові загрози, оскільки потрясіння, викликані 
біотехнологічною революцією, можуть виявитися глибшими та все-
охоплюючими, ніж ті, що були викликані попередніми революціями – 
індустріальною та інформаційною [9, с. 36]. 
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Метою статті є з’ясування сутності, значення і ролі високих нау-
коємних технологій, їх впливу на людину і суспільство. 

Виклад основного матеріалу. В останні десятиліття традиційні 
технології мегасоціуму поступаються місцем наноінженерним, моле-
кулярно-біологічним, геномним, комп’ютерно-мережевим технологіям, 
технологіям нанороботів, нейрочипів і штучного інтелекту. Ці нові 
технології іменуються такими термінами, як “технології третього ти-
сячоліття”, “сингулярні технології”, “трансгуманістичні технології”, 
“технології XXI століття”, “наукоємні технології”. 

Одним із перших, хто усвідомив необхідність відстежувати про-
цеси органічної взаємодії людини й суспільства в умовах прискореного 
розвитку наукоємних технологій, був Й. Масуда. У контексті розробле-
ної ним концепції інформаційного суспільства він висунув оригінальну 
гіпотезу про поступову трансформацію Homo sapiens у Homo intelligens 
[8, с. 335]. Принципово нова й небувало потужна хвиля досліджень 
з питань удосконалення майбутнього людської цивілізації була зініці-
йована появою кібернетики та комп’ютерної техніки в середині ХХ сто-
ліття. Проблему вбачали в широкомасштабному протезуванні людських 
органів і систем. У 60-ті роки значної популярності набрала ідея кібо-
рга – своєрідного симбіозу людини і кібернетичної машини, яка з ча-
сом завдяки досягненням в computer science, зокрема в таких галузях, як 
штучний інтелект, робототехніка, мікроелектроніка, індустрія знань, ін-
женерія знань, успіхам cognitiv science, генної інженерії, стрімкого ро-
звитку пов’язаних з інтенсивною еволюцією цього складного наукового 
комплексу інформаційних, біо-, нейро-, нано- та інших технологій опи-
нилася за межами буквального трактування, поступово трансформував-
шись у складне проблемне поле з оригінальними ідеями, концепціями, 
гіпотезами, проектами [10, с. 288]. Входячи у новий еволюційний рі-
вень розвитку, людство залишає ту онтологію, ту реальність, яка фор-
мувалася в ході всієї попередньої глобальної еволюції Homo sapiens’a, 
та стає творцем і користувачем високих наукоємних технологій: нано-
інженерійних, молекулярно-біологічних, наногеномних, наномедичних 
технологій, технологій нейрочипів, віртуальної реальності, штучного 
інтелекту [7, с. 12]. 

Створена Homo intelligens цивілізація, за Й. Масудою, радикально 
відрізнятиметься від цивілізації Homo sapiens. За його словами, перша 
найрішучіша “акція” Homo intelligens буде спрямована на подолання 
кризи існування людства й проводитиметься за принципом “горизон-
тальної соціальної трансформації мирного революційного типу, в якій 
братимуть участь окремі громадяни”. В умовах поглиблення людської 
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кризи в багатьох куточках планети з’являться “громадяни, які усвідо-
млять свою місію щодо врятування людства”, й заради її здійснення 
об’єднуватимуть навколо себе інших людей у громадські автономні 
мережі [8, с. 337]. 

Подолавши кризу існування людства, Homo intelligens створить, 
вважає Масуда, принципово новий тип суспільства. Це суспільство 
має бути справді розумним: в ньому інтелектуальні виробничі сили 
домінуватимуть над матеріальними. Суспільство Homo intelligens буде 
складним поліцентрованим суспільством, основу якого становитимуть 
найрізноманітніші глобальні вільні громадські інформаційні мережі, 
суспільством, подібним до живого організму зі складною, розгалуженою 
системою зв’язку, здатним синхронно взаємодіяти з довкіллям, швидко, 
ефективно й адекватно реагувати на зміни в ньому [8, с. 355]. 

Причини різких метаморфоз у поглядах на історичне майбутнє 
людини, людської цивілізації пов’язані з очікуванням настання сингу-
лярності – вибуху наукових супертехнологій, передусім таких як мо-
лекулярна нанотехнологія, молекулярна біотехнологія та комп’ютерна 
технологія. У комп’ютерній технології виокремлюють штучний інте-
лект, що за когнітивними можливостями еквівалентний людському рів-
ню, та “суперінтелект” – штучний інтелект надлюдського рівня, здатний 
перевершити титанів людського розуму в будь-якій з інтелектуальних 
сфер. 

Загальновідомо, що технологія (від грец. τέχνη – мистецтво, май-
стерність, уміння) – сукупність методів та інструментів для досягнення 
бажаного результату; метод перетворення даного в необхідне; спосіб 
виробництва. 

Наукоємність – це один із показників, що характеризують техно-
логію, що відображає ступінь її зв’язків з науковими дослідженнями і 
розробками [5]. Є підстави вважати, що наукоємною є технологія, яка 
включає в себе обсяги наукових досліджень і розробок, що переви-
щують середнє значення цього показника в певній галузі. 

Згідно із Законом України “Про Загальнодержавну комплексну 
програму розвитку високих наукоємних технологій” високі наукоємні 
технології – технології, що створюються на підставі результатів нау-
кових досліджень та науково-технічних розробок, забезпечують ви-
готовлення високотехнологічної продукції, сприяють запровадженню 
високотехнологічного виробництва на підприємствах базових галузей 
промисловості [1]. 

Наукоємні технології є найбільш новими та прогресивними тех-
нологіями сучасності. Це нанотехнології, за допомогою яких можливо 
створювати штучні атоми, квантові дроти, квантові кристали, котрі 
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можуть бути використані як деталі молекулярних процесорів. На базі 
останніх будуть створюватися дедалі могутніші системи штучного ін-
телекту, котрі згодом будуть управляти наноасемблерами, здатними 
збирати із атомів будь-які речовини. Це також технології виробництва 
нейрочипів для імплантування в тіла живих істот; технології, що впли-
вають на геноми з метою конструювання трансгенних істот, котрих до 
цього не існувало в природі; наномедичні технології [7, с. 16]. 

Відповідно до стандартної міжнародної торгової класифікації 
(SITC), переглянутої та удосконаленої у 2007 році, в групу провідних 
технологій були включені виробництва наступних наукоємних про-
дуктів: прогресивні продукти органічної хімії і пластики, фармацев-
тична продукція, хімікати для сільського господарства, радіоактивні 
матеріали, турбіни та обладнання реакторів, генератори для ядерних, 
гідро- та вітрових електростанцій, обладнання для автоматизованої 
обробки інформації, телекомунікаційне обладнання, електронні прилади 
для медицини, напівпровідникові пристрої, прогресивна продукція елек-
тромашинобудування, авіаційна і косметична техніка, прогресивні опти-
чні прилади і вимірювальне обладнання, зброя та системи озброєння. 

За даними О. Є. Варшавського, наприкінці ХХ ст. в Росії до групи 
технологій високого рівня було включено 41 наукоємний продукт, у то-
му числі значна частина продукції хімічної промисловості (синтетичні 
волокна, барвники і пігменти тощо), обладнання для целюлозно-папе-
рової, харчової та текстильної промисловості, поліграфічне обладнан-
ня, кабелі та оптоволокно, побутова електроніка та офісне обладнання, 
верстати та прогресивне металообробне обладнання, автомобілі та під-
шипники, залізничний рухомий склад, медикаменти та медичне облад-
нання, оптичні вироби, прогресивні види абразивів, керамічна про-
дукція, дорогоцінні кольорові метали, кондиціонери та обігрівачі. Для 
більшої частини технологій високого рівня характерні ринкові умо-
ви [3, с. 65]. 

Вже в найближчий час можна очікувати, що розвиток наукоємних 
технологій буде характеризуватися конвергенцією різноманітних тех-
нологій та послуг, процесів і мереж. Конвергенція послуг буде мати 
тенденцію до забезпечення розширення функціональних можливостей 
користувачів, дозволить провайдерам послуг працювати з обладнанням 
різних виробників та технологіями в різних галузях. 

Високі технології зазвичай відносять до таких наукоємних галу-
зей промисловості, як мікроелектроніка, обчислювальна техніка, ро-
бототехніка, атомна енергетика, літакобудування, космічна техніка, 
мікробіологічна промисловість. Названі галузі є наукоємними тому, 
що здатні виробляти сучасну високотехнологічну продукцію, яка за 
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своїми характеристиками не поступається кращим світовим аналогам 
або перевищує їх. Особливості функціонування наукомістких виробни-
чих систем пов’язані з постійним впровадженням сучасних технологій, 
що призводить до залучення значних фінансових, інтелектуальних, 
інвестиційних і інноваційних ресурсів для забезпечення виробницт-
ва конкурентоспроможної продукції. Виробництво високотехнологічної 
(наукомісткої) продукції базується на нових знаннях, що мають інфо-
рмаційну основу і втілюються в інноваціях і які у високорозвинених 
економіках через новітні технології та відповідну продукцію забезпе-
чують в кінцевому підсумку домінуючу вагу приросту ВВП. 

Комплекс проблем розвитку наукоємних виробничих систем, ініці-
йованих процесами глобалізації в Україні, вимагає свого вирішення 
використання новітніх досягнень. На думку Б. Болотова, найголовнішою 
наукоємною технологією, яка здатна тримати економіку України на 
вищому рівні, є технологія отримання енергії. Ця технологія містить у 
собі синтез і ділення легких атомів. Важливими наукоємними технологі-
ями, вважає Болотов, є також спосіб плавлення металів без нагрівання; 
виробництво води безпосередньо з повітря; виробництво паперу, карто-
ну, меблів та будівельних матеріалів на базі волокон, базальтів, гіпсу, 
фосфогіпсу, доломіту і інших мінералів, а також піни; виробництво ка-
талітичних речовин; технології виробництва ферментів, що прискорю-
ють ріст тварин та підвищують їх удійність, прискорюють ріст рослин і 
підвищують їх врожайність, зміцнюють здоров’я людини, заміняють 
продукти харчування [2]. 

Нарощуючи свою науково-технічну могутність, людство поширює 
свою проектну, конструюючу, контролюючу діяльність не тільки на 
макросвіт, але і на наносвіт, тобто світ атомарно-молекулярних структур 
живої і неживої матерії. Завдяки такій науково-технологічній експансії 
майбутнє людства постає як сурогатна онтологія, тобто як буття, яке 
твориться людиною, що орудує все більш могутніми наукоємними тех-
нологіями. У XXI столітті турбота про цю сурогатну онтологію осмис-
люється як турбота людства про себе. 

Як зазначає В. О. Цикін, людина, використовуючи надтехнології, 
здатна не тільки вигадувати, а й практично здійснювати проекти то-
тальної деконструкції світу живого. Проекти типу Нанотех, Наномед, 
Біотех, Генотех та ін. – це проекти загальних змін людського буття в 
повноті всіх його вимірів. Практика здійснення таких проектів змінює 
не тільки світ соціального буття, а й природний світ живого. У ході 
модернізації цієї практики все більш глибоким перетворенням підда-
ються біосоціальна природа людини, її тілесність, імунна система, ней-
росистема, інтелект. Іншим стає навіть процес антропосоціогенезу [11]. 
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Знання про антропну матерію – це знання про геном людини, її ті-
лесність, його нейросистему, складний комплекс взаємодій його сенсор-
них каналів (зорового, слухового, тактильного та інших), різноманітних 
способів обробки інформації. В. С. Лук’янець зауважує, що практика 
використання знань про самосвідомість, самопроектування, самоконс-
труюваня, самореалізацію, турботу людства про своє буття перетво-
рює людину на такого суб’єкта дій, який створює штучні атоми, світ 
програмованих атомарних структур; змінює на свій розсуд геноми всіх 
живих істот планети; модифікує свій власний геном; гігантськи посилює 
свій інтелект шляхом імплантування у своє тіло, у свою нейросистему 
все більш потужних нейрочипів; створює планетарні комп’ютерно-
медійні мережі і з їх допомогою піддає себе все більш потужному ін-
формаційному пресингу; створює “розумне” середовище проживання, 
за допомогою якого здійснює турботу про своє буття у світі, змінює 
його, долає його обмеженості; перетворює себе в постлюдину [7, с. 9]. 

О. О. Литвин доводить, що в найближчі десятиліття технології 
нейрочипів, штучного інтелекту та віртуальної реальності вже най-
ближчим часом стануть такими, які самостійно відтворюють свою то-
тальність у світі. З’являться нейроімплантанти, які дозволять людям 
безпосередньо підключати до свого мозку додаткову пам’ять, навчальні 
програми, засоби, які дозволять бачити інші області спектра. Це досяг-
нення допоможе виліковувати хвороби мозку шляхом дублювання втра-
чених природних функцій штучним чипом або створити біологічний 
суперкомп’ютер [6]. 

Практика застосування нових технологій піддасть глибоким змінам 
геном людини, її тілесність, нейросистему, інтелект, етико-онтологічне 
ставлення до свого власного буття, до природи, до прийдешньої до-
лі мегасоціум. За їх допомогою люди зможуть не тільки розширюва-
ти свої знання і сприйняття світу, але й перевести власну особистість 
в електронну форму. 

Сучасні медичні технології не просто відкривають у ХХI столітті 
новітні шляхи генної інженерії, а означають завершення однієї стадії 
розвитку людства і вступ до іншої, з іншими законами з’єднання при-
родного і суспільного. Медицина фактично здатна повністю замінити 
природний процес появи нової людини методом природного злиття 
чоловічої і жіночої клітини, а потім формування з ембріона протягом 
дев’яти місяців цілісного організму на спосіб конструювання з клітин 
однієї особини повноцінного істоти. Клонування і можливість вигодо-
вування плода в штучній матці дозволяють створити систему, яка прак-
тично призведе до скасування працюючого до реального часу вічного 
природного закону біологічної зміни одного покоління іншим. 
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Мета генної інженерії полягає в тому, щоб людина починала самос-
тійно конструювати з “елементарних частинок” новий світ фізичних, 
хімічних і біологічних об’єктів. 

Висновки. Таким чином, прийдешні зміни в повсякденному житті 
людини та суспільства, які, можливо, відбудуться найближчими десяти-
літтями завдяки практиці застосування наукоємних технологій, бу-
дуть такими: наноенергетика зробить світ чистішим внаслідок розробки 
нових типів двигунів, паливних елементів і транспортних засобів; 
споживчі й промислові товари стануть більш довговічними, якісними 
й компактними, а водночас дешевшими; медичне обслуговування бу-
де більш доступним і ефективним, з’являться нові лікарські препарати 
й діагностичні засоби; нанобіотехнологія зробить життя людей здоро-
вішим й тривалішим; нові підключення до Інтернету пристроїв, котрі 
поєднують функції телефону, телевізора й комп’ютера, утворять гло-
бальну систему зв’язку, яка об’єднає всіх, скрізь і завжди; світ навко-
лишніх речей стане “інтелектуальним” завдяки вбудовуванню чипів в 
усі предмети побуту й виробництва. 
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Summary 
Gayvoronska Olena. High technology as a driving mechanism for the 

development of man and society. 

In the article analyzes the essence of the concept of “high-tech technology” 
Uncover the purpose, importance and role of high technologies, is an attempt to 
describe their possible contributions and perspectives of scientific and technological 
progress and dignity are found and disadvantages of innovative, bio -, neuro-, 
nano-, and other high technologies as a factor in the development of modern hu-
mans and society. Existing views on the state of post-industrial and information 
society, there is a departure from the previous global human evolution Homo sa-
piens’a and approach and understanding of an entirely new phenomenon – 
the convergence of high technology. 

Keywords: Scientific and Technical Progress, naukoemkost, naukoemkye 
technology, neuro-chip, hennaya ynzheneryya. 

УДК 377:314/316 
Лариса ДВОРНІЧЕНКО 

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
В СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ: ШАНСИ І ОБМЕЖЕННЯ 
Стаття присвячена аналізу можливостей і обмежень професійної самореалі-

зації особистості в суспільстві ризику. Особлива увага приділяється проблемі 
життєтворчості як підґрунтю професійної самореалізації особистості в дина-
мічному суспільстві. 

Ключові слова: професійна самореалізація, професійна орієнтація, життєт-
ворчість, суспільство ризику. 

Постановка проблеми. Професійне становлення молоді у нових 
соціокультурних контекстах є складним і суперечливим процесом. 
Неможливість підпорядковувати свою життєтворчість “нормальної біо-
графії”, яка передбачає одну професію на все життя, обумовлює струк-
турні зміни у професійній діяльності. 

Аналіз актуальних досліджень. Останнім часом в Україні мож-
на виокремити декілька важливих напрямків дослідження проблеми 
професійної самореалізації особистості. Так опублікована низка праць 

                                           
© Лариса Дворніченко, 2012 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

37 

(Ж. Вірна, О. Вітковська, В. Синявський та ін.), автори яких зробили 
спробу окреслити психологічні та філософські аспекти професійного 
становлення та професійної самореалізації особистості. Цікаві пропози-
ції щодо зміни філософії професійної самореалізації в системі ринкових 
відносин закладені в теоретичних розробках українських філософів 
та соціологів, зокрема Л. Аза, В. Андрущенка, В. Бакірова, В. Євтуха, 
В. Кременя, М. Михальченка, В. Пилипенка, І. Прокопенка, А. Ручки, 
Л. Сохань та ін. Ще одним ґрунтовним напрямком у сучасній українсь-
кій філософії є розробка філософських основ професійної підготовки, 
становлення та реалізації особистості в робітничих професіях, які роз-
глядаються в роботах М. Бахтіна, В. Журавського, А. Заліського, В. Лу-
гового, В. Сидоренка, П. Яковишина та інших дослідників. 

Разом з тим проблема професійної самореалізації особистості, її 
філософії, методології, практики в сучасному інформаційному суспіль-
стві майже не розглядається. 

Виходячи з цього метою статті є розкриття діапазону можливостей 
професійної самореалізації, враховуючи вимоги суспільства знань, на 
основі аналізу філософських та психологічних передумов. 

Виклад основного матеріалу. Можна виділити такі сучасні тенде-
нції професійної самореалізації, як мобільність і активність, які знахо-
дять прояв у змінах місця роботи, посади і навіть характеру діяльності, 
що за умов самоорганізації є джерелом розвитку особистості. У добу 
глобалізації значно розширюються перспективи професійної самореа-
лізації особистості через глобальний попит на певні професії, підгото-
вка до яких здійснюється на локальному рівні. Шанси професійної 
самореалізації, що виникають у ході економічних і соціокультурних 
трансформацій постіндустріального зразка, наштовхуються на струк-
турні та ресурсні обмеження. Глобалізація і нові комунікаційні техно-
логії створюють можливості для нових форм організації праці. Навіть 
незважаючи на те, що глобалізація ринку праці здійснюється відносно 
повільними темпами (й досі визначальними є регіональні та націона-
льні ринки праці), вона спричиняє структурні зміни у професійній сфері. 
На глобальному ринку праці виділяються певні групи професій, які ко-
ристуються найбільшим попитом, а саме: висококваліфіковані фахівці і 
гастарбайтери, що виконують низькокваліфіковану непрестижну працю. 
Такий розподіл праці, що цілковито відповідає економічним і соціаль-
ним трансформаціям постіндустріального суспільства, вимагає фор-
мування принципово нової системи професійної орієнтації, структурні 
елементи якої повинні бути спрямовані на підготовку людини до життя 
у транзитивних суспільствах. У таких суспільствах людина об’єктивно 
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приречена на ризик незалежно від життєвої позиції та стратегій жит-
тєтворчості. З позицій компенсаторської антропології ризики є необхід-
ною умовою перегляду людиною своєї життєвої позиції та життєвих 
планів. Захистити від ризику не може ні гарна освіта, ні підвищення 
кваліфікації. Саме тому у суспільстві ризику людина повинна навчи-
тися постійно змінювати свою позицію, зокрема, залишати та знов по-
чинати навчатися або працювати; змінювати напрям своєї професійної 
діяльності, переорієнтовуватись чи підвищувати кваліфікацію. Індивіду-
альні переходи не є чимось “виключним”, людина має робити ці вправи 
знову. Антропотехнічний поворот сучасного суспільства, пов’язаний з 
так званим техноглобалізмом, вимагає від людини постійно проявляти 
себе у все інших і нових аспектах. Людина, яка постійно робить будь-
які вправи (спортивні, професійні, дидактичні, духовні тощо), свідомо 
або несвідомо налаштовує себе на самовипробування. Щоб уникнути 
саморуйнації, людина виставляє межу своїх можливостей. Але досить 
часто людина, яка самореалізується в професії, настільки захоплюєть-
ся перспективою кар’єрного зростання, що втрачає самоконтроль та 
самоспостереження. Саме тому у сучасному суспільстві роль тренера 
значно підвищується. Адже він допомагає людині змінювати своє міс-
це, долати свою недостатність, привчає до вчасного самозбереження. 
Людина також повинна бути сама собі тренером, бо без цього неможли-
ве ніяке виховання. Особливо значимою є роль тренера у професійному 
навчанні та вихованні. Як ми вже зазначали, тривала кваліфікована 
праця за професією є основою життя людини. Як підкреслив К. Маркс, 
праця створила не тільки людину, але й “світ людини” [10, с. 74]. Саме 
тому головною стратегією професійного життя людини є усвідомлений, 
вдалий та своєчасний вибір професії. 

У сучасному філософсько-педагогічному дискурсі під професійною 
орієнтацією розуміється “визначення фахових нахилів окремої особис-
тості, їх зіставлення з актуальними потребами соціального середовища і 
здійснення усвідомленого вибору тієї чи іншої професійної освіти та 
подальшої професійної діяльності” [5, с. 7]. Також профорієнтація 
розглядається як необхідна умова інтелектуального, творчого і мораль-
ного розвитку молодої людини. Особлива увага приділяється здатності 
школи, професійного училища, вищого навчального закладу швидко 
реагувати на запити суспільства. 

Отже, профорієнтаційна діяльність має враховувати суб’єктивні фа-
ктори (потреби особистості у реалізації її професійних інтересів, бажан-
ня самореалізації у тій чи іншій професії, індивідуально-особистісні осо-
бливості, відповідність здібностей до вимог професії тощо) і об’єктивні 
умови свого здійснення, які не в останню чергу визначаються зсувом 
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пріоритетів зі сфери праці в сферу масового споживання. Масове ба-
жання економічного підйому призводить до ціннісної переорієнтації. 
У свідомості людей на перший план висувається матеріальний прибуток, 
а цінність праці та цікавої роботи знаходиться на четвертому місці 
[5, с. 9], формується суспільство, де немає чіткого зв’язку між роботою і 
грішми, де відбулася зміна “героїв праці” на “ідолів споживання”. 

Безперечно, перетворення сучасних суспільств добробуту на су-
спільства споживання загострюють потребу в реформуванні сфери 
професійної орієнтації, зміст і мета якої повинні відповідати запитам 
постіндустріального суспільства. Аналізуючи систему профорієнтації 
в школі, слід зазначити, що на сучасному етапі не потрібні заходи, що 
стають все більш диференційованими. Потрібно створювати нову сис-
тему профорієнтації, яка буде спрямовувати молоду людину на здійс-
нення вільного вибору. Нині “назріла необхідність такої організації 
процесу навчання, коли б його результатом була не передача знань, 
умінь і навичок, а розвиток інноваційного мислення, формування по-
стійної потреби в саморозвитку і творчості, засвоєння і постійне вдо-
сконалення методології перетворювання власного “Я”, суспільства і 
природи. Це можливо на підґрунті інноваційної освіти” [6, с. 74]. 

Однією із проблем молодої української людини є небажання ви-
будувати стратегію власного життя, усвідомити значення професійної 
діяльності. Хоча більшість молодих людей серед головних вимог до 
майбутньої професії висувають гарантію працевлаштування й перспек-
тиви зростання, вони не хочуть цілком присвячувати себе обраній про-
фесії, відкривають для себе інші сфери самореалізації. Досить часто 
молоді українці не співвідносять свої бажання та сподівання на краще 
життя з професійною самореалізацією. Вони прагнуть до наслідування 
та копіювання так званих “успішних” зразків життєтворчості, в яких 
робота займає досить скромне місце. Все це ускладнює процес профе-
сійного самовизначення особистості. І, як наслідок, розуміння значення 
праці в житті особистості, її орієнтації у світі професій наступає досить 
пізно. Крім того, людина, яка мешкає у просторі глобалізованого мі-
ста, в якому життя характеризується прискоренням соціального часу, 
перебуває під тиском підвищення темпу професійного життя. Наслідком 
такого прискорення є порушення біографічної ідентичності, нездатність 
людини до довгострокового планування свого життя. Людина починає 
жити фрагментарно, уривками, відчуваючи усюди ризики і загрози. 
“Молодий американець, – пише Сеннет, – сьогодні мусить принаймні 
дванадцять років вчитися, щоб потім протягом сорока років праці при-
наймні одинадцять разів змінювати місце праці і принаймні тричі онов-
лювати свої базисні знання” [11, c. 29]. 
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Неможливість створення “нормальної” професійної біографії вод-
ночас обумовлює і пояснюється структурними змінами у професійній 
діяльності. Формується новий тип людини, який соціологи описують 
як homo economicus (людина економічна). Це ідеальний тип раціонально 
діючого індивіда, який підпорядковує своє життя правилам раціональ-
ного вибору, прагне досягнути максимальної користі. Він не потребує 
батьківщини, батьків, не пам’ятає свого походження. Своїм успіхам він 
завдячує тільки собі, прагне максимально самореалізуватися у будь-якій 
професійній сфері, він звик бути першим і кращим, завжди вигравати. 
Але у такої людини залишається нерозвинутою емоційно-чуттєва сфера. 
Реалізація такого типу особистості у професіях системи “людини-лю-
дина” є небажаною й більш того небезпечною. Австрійський соціо-
лог А. Нови характеризує цей тип людини так: “homo economicus” є 
досконалою машиною, але його особистість залишається на рівні малої 
дитини, він хоче усе і зараз… Він вивчає те, що приносить йому еконо-
мічний і людський капітал, зав’язує дружні стосунки лише задля соціа-
льного капіталу тощо” [4, c. 172]. 

Виробництво знань, інформації, їх обробка і тиражування, тобто 
різноманітні форми інтелектуального виробництва, сьогодні утворю-
ють головну галузь, від якої залежить прогрес сучасного суспільства. 
У зв’язку з чим посилюється інтерес до особистості, яка є творцем та 
діячем суспільства знань. Саме тому, на думку багатьох вітчизняних 
науковців [2; 6; 9], адекватною моделлю розвитку сучасного інформа-
ційного суспільства повинно стати “розширене відтворення людини” 
(І. Предборська). Реалізація цієї мети потребує модернізації освітньої та 
виховної сфери згідно з реаліями інформаційного суспільства. І якщо до 
недавнього часу отримана вища освіта була освітою на все життя, була 
“знаком якості” життя людини, то сучасні мінливі і масові зміни, які 
О. Тоффлер назвав “третьою хвилею”, створюють інше суспільство, 
в якому неможливо навчитися раз і назавжди, обрати професію раз і 
назавжди. 

Саме тому моделлю особистості в новій парадигмі освіти стає 
інноваційна людина [6; 9], яка, на думку І. Предборської, “не просто 
фахівець, а саме людина, підготовлена до випробувань, зміни образу 
життя” [9, с. 23]. Адже сучасна людина розглядає оточуючий світ та 
світ праці не як стабільну структуру, а як “сферу пізнавальної та прак-
тичної невизначеності, яку потрібно редукувати як послідовність різ-
номанітних труднощів, які необхідно подолати” [9, с. 23]. 

Як відомо, однією з головних функцій сучасної вищої освіти є 
функція створення і розвитку особистості, здатної самостійно приймати 
нестандартні рішення, відкритої до самореалізації людини. Тож форму-
вання нової інноваційної особистості повинне відбуватися шляхом 
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безперервної освіти та освіти протягом життя. У контексті інформацій-
ного суспільства це передбачає формування габітусу (Н. Еліас) україн-
ської освіченої людини. У цьому сенсі одним із найважливіших завдань 
освіти та виховання є формування особистості нового суспільства, за 
соціальними зв’язками, включаючи самоконтроль особистості, яка з 
самого дитинства привчається управляти собою, прагне вдосконалю-
вати себе. Посилаючись на Л. Сохань, можна сказати, що “самовдос-
коналення є передумовою творчості в усіх сферах діяльності й життя 
людини” [2, с. 392]. 

Треба зазначити, що проблема творчості в роботі людини над со-
бою привертала увагу багатьох дослідників: філософів, психологів, 
педагогів. Ще Г. Гегель визначав, що “індивід повинен піднятися на 
такий ступінь розвитку, щоб протиставити себе загальному” [1, с. 82]. 

Аналіз життєвого шляху і творчості одним із перших у вітчизняній 
науці зробив В. А. Роменець. Він вважав, що творчість життя розриває 
формальний причинно-наслідковий зв’язок життєвого шляху, відкриває 
можливість вчинкам як унікальним граничним переживанням, що по-
єднують у собі завершення одного етапу особистісного розвитку і поча-
ток наступного [7]. 

У синергетичному підході пропонується модель саморозвитку 
людини у світі, що швидко змінюється. З точки зору синергетики акцент 
робиться не на перетворенні людиною світу за певним планом, а тво-
ренні себе, і ґрунтується на ідеї залучення людини до активного процесу 
відкриттів. 

Особливої уваги потребує концепція життєтворчості Л. Сохань. 
Вона вважає, що “особистість стає творчою людиною не тільки в 
результаті професійної і загальної підготовки її до праці і життя, але 
й завдяки особистісному самостворенню, саморозвитку” [2, с. 392]. 
Особливо важливим, на наш погляд, є оволодіння такими компонентами 
життєвої компетентності, як самостійне набуття якостей, що необхідні 
для творчої побудови власного життя; оволодіння системою засобів 
методів і технологій, що сприяють конструюванню і здійсненню життя. 
Це дає можливість говорити про єдність життєвої компетентності, 
творчості і самовдосконалення, і про залежність творчого ставлення 
до життя від результатів роботи людини над собою [2, с. 393]. 

Основні характеристики життєтворчості визначає І. Єрмаков. 
На його думку, це осмислення людиною свого призначення, свідомий 
вибір життєвих цілей і оформлення їх у життєву програму, наявність 
необхідних умов для самореалізації сутнісних сил, рівень соціальної і 
психологічної зрілості, відповідальне ставлення до свого життя і самого 
себе [2, с. 5]. 
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Висновки. Таким чином, сутність професійної самореалізації 
людини у суспільстві ризику полягає у постійному балансуванні між 
перспективами, які відкривають ризики, надаючи шанси і створюючи 
обмеження. Шанси професійної реалізації, що виникають у процесі 
формування і розвитку інформаційного суспільства, мають амбівалент-
ний характер: з одного боку, констатують простір для самореалізації та 
самоздійснення у світі професії, а з іншого, призводять до професійно-
го відчуження особистості. Неможливість нормальної біографії, яка 
передбачає одну професію на все життя, змушує людину постійно ро-
бити вправи, змінювати свою життєву і професійну орієнтацію. Зміна 
професійної і життєвої орієнтації з “мати” на “бути” завжди пов’я-
зана з ризиком втрати соціального статусу, матеріального благополуччя, 
захищеності тощо. Саме тому нагальною потребою сьогодення є мо-
дернізація освітньо-виховного процесу та вибудовування стратегії 
безперервної освіти та освіти протягом життя. 
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Summary 
Dvornichenko Larisa. Professional self-identity in a risk society: oppor-

tunities and limitations. 
This article is devoted to the analysis of chances of person’s professional 

self-realization and limits in the society of risk. The necessity of reformation of 
professional orientation sphere on the basis of systematization of chances and 
possibilities of person’s professional realization in information society has been 
proved. In the article the necessity of modernization of educational process and 
formation of the strategy of life-during education has been proved. Special attention 
has been paid to the problem of life creation as the foundation of person profes-
sional self-realization in the dynamic society. 

Keywords: professional self-realization, professional orientation, life creation, 
society of risk. 

УДК 17.022.1:167 
Євген КОВАЛЬОВ 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ ЦІННОСТЕЙ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті розглядається різноманітність тлумачень поняття цінностей у 
філософській думці від стародавніх часів до сьогодення. Аналізується розвиток 
даного поняття, яке відбувається як у різноманітних альтернативних теоретичних 
підходах та концепціях, так і на суб’єктивному рівні. Простежується процес на-
дбання поняттям цінностей статусу філософської категорії. 

Ключові слова: буття, цінності, об’єктивація цінностей, аксіологія, історичні 
епохи. 

Постановка проблеми. Ціннісні орієнтири відіграють одну з клю-
чових ролей існування суспільства, починаючи з античності і закін-
чуючи сьогоденням. Феномен цінностей, з часів його становлення, 
залишається досить актуальним, суперечливим та неоднозначним для 
аналізу. Разом з розвитком людства, наукової думки, техніки та культу-
ри цінності є рушійним фактором змін у світі, який став більш складним 
та суперечливим. У суспільстві відбувається трансформація системи 
ціннісних орієнтацій, що має екзистанційне значення для вибору осо-
бистістю тієї чи іншої поведінкової стратегії, яка визначатиме майбутнє 
суспільства. 

Аналіз праць з даного питання показує, що філософська рефлексія 
цінностей завжди була пов’язана з їх онтологічними змінами, з аксіоло-
гічним релятивізмом, з ідеєю міцної цінності, здатної встояти як перед 
різноманітними індивідуалістичними позиціями, так і перед змінами 
колективної думки. 
                                           
© Євген Ковальов, 2012 
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Аналіз актуальних досліджень. У наш час можна спостерігати 
плюралізм тлумачень, теорій та концепцій, трактування поняття ціннос-
тей. Останні займають важливе місце в працях М. Вебера, К. Ясперса, 
М. Хайдеггера, Г. Ріккерта, А. Маслоу та інших. Значний внесок у роз-
виток теорії цінностей зробили І. І. Кальний, М. С. Каган, Н. Б. Оконсь-
кий, В. П. Тугарінов, А. А. Булигіна, Л. В. Стрельников, Е. А. Тюгашева, 
Г. Л. Тульчинський та інші. 

Метою статті є аналіз становлення та розвитку поняття ціннос-
тей в історії філософії як категорії аксіології від стародавніх часів до 
сучасності. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз філософської літератури 
доводить диверсивність у трактуванні поняття “цінності”. Тлумачення 
даного поняття відбувається як у різноманітних альтернативних теоре-
тичних підходах та концепціях, так і на суб’єктивному рівні. Крім того, 
цьому поняттю притаманне еволюціонування в історії філософського 
знання. Тому дослідження змістовного наповнення поняття “цінності” 
як філософської категорії вбачається актуальним. 

Формування етико-естетичних основ ціннісного світогляду вже 
починається зі стародавніх часів, які були побудовані на виявленні та 
затвердженні духовних орієнтирів особистісного та суспільного життя. 
Цей етап формування поняття “цінності” характеризується “емпірич-
ністю”, як опис феномену, а не логічністю та теоретичністю, тобто 
незважаючи на те, що теоретичні проблеми аксіології починають ви-
вчатися лише в ХІХ столітті, аналіз змістовного наповнення цінностей 
починається вже в древній філософії. 

Незважаючи на відсутність ціннісної теорії Стародавнього Сходу, 
як окремої галузі знань, аксіологічна думка відзначається розвитком 
філософських вчень, які ставлять перед собою завдання вдосконалення 
існування особистості та суспільства в цілому. Так, на першому місці 
існування особистості в Стародавній Індії ставилося життя в поєднанні з 
самовдосконаленням у напрямку належного, досконалого, що, власне, є 
єдиним шляхом до повної реалізації потенціалу людини. Давньоіндійсь-
кі філософські школи відрізняються внутрішньою аксіологічністю та 
розглядають філософію як практичну необхідність у розумінні най-
більш досконалого керівництва життям. Блага вбачаються в цінностях, 
які саме і дають людині владу над власним внутрішнім буттям, а не 
для зовнішнього панування, тим самим розкриваючи залежність від 
матеріальної реальності. Індійська аксіологічна думка досить тісно 
переплітається з аксіологією Стародавнього Китаю, хоча й має певні 
відмінності та особливості. Цінність життя в Стародавньому Китаї 
вбачалась як прояв цінності природного, стихійного існування світу та 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

45 

людини, і саме тому спокій не може бути ідеальним станом існування 
особистості та соціуму зокрема. Протиріччя у світогляді на цінності 
знаходимо вже в конфуціанській аксіології, де за першооснову існу-
вання особистості ставляться моральні цінності, які повинні допомогти 
людині в гармонійному єднанні її як частини соціального організму. 
Однією з головних етичних категорій у китайській філософії є добро-
чесність (“де”, яка розумілась як найкращий спосіб існування особи-
стості [12, c. 119]. Ідеальною формою соціально-етичного порядку 
(“дао”) вважалась ієрархізована цілісність усіх індивідуальних добро-
чесностей (“де”), головним проявом яких на індивідуальному рівні в 
конфуціанстві є “благочестивість” (“лі”) та “гуманність” (“жень”), які 
і становили двоєдину ціннісну вісь конфуціанства, навколо якої і конце-
нтрувалися всі інші етичні категорії [12, c. 120]. Незважаючи на те, що у 
філософському вченні Стародавнього сходу була відсутня стала ціннісна 
теорія, в ній спостерігається висока аксіологічність філософських вчень 
у цілому. 

Аксіологічна думка Стародавньої Греції, як і східна, не мала вла-
сної ціннісної теорії, але в цілому античне світобачення відзначається 
глибокою аксіологічністю, що простежується в поєднанні (си 

нкритизмі) гносеології, етики, естетики та онтології з потребами 
вдосконалення тогочасного суспільства та індивіда в ньому. Сократ, 
якого дослідники вважають засновником етики, першим із філософів 
античності намагається відповісти на питання, що таке благо, добро-
чинність та краса незалежно від вчинків чи речей, які позначаються 
цими поняттями. На його думку, знання, яке досягається за допомо-
гою визначення цих основних життєвих цінностей, є основою мораль-
ної поведінки. З точки зору Сократа, благо (“агатом”) визначається 
відповідністю його поставленій людиною меті. Г. П. Вижлецов відзна-
чає, що “введення Сократом принципу доцільності, загального для 
блага і краси, зводить їх з оціночних понять (“добре”, “прекрасне”) у 
ранг ідеальних цінностей”. 

Вже Арістотель у праці “Велика етика” вперше вводить термін 
“ціноване” (“тіміа”). Він поділяє блага на ціновані (“божественні”) та 
хвалимі (такі, що викликають похвалу), а також блага-можливості 
(влада, матеріальний достаток, краса), які можуть бути використані як 
для добра, так і для зла. Таким чином, за Арістотелем, “благо може 
бути метою, а може і не бути метою” [1, c. 304]. У нього чесноти 
(“арете”), тобто етичні цінності, є найвищим благом, які він поділяє на 
мисленні та моральні, відповідно до його протиставлення розумної та 
пристрасної частин душі [1, c. 305]. В етиці Арістотеля, як відзначає 
Б. Рассел, розумові чесноти є цілями (метою) особистості, а моральні – 
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тільки засобом їх досягнення. Філософія античності, в тому числі 
аксіологія, відзначається пріоритетами принципів розумності, пошуку 
та виокремлення благого та істини, але в той же час саме в цю епоху 
з’являється тенденція до становлення суб’єктивізму та індивідуалізму, 
що у свою чергу вплинуло не лише на світ цінностей того часу, але й 
на всю європейську ідеалістичну філософію. 

Подальший розвиток аксіологічної думки Європи відбувався в 
епоху Середньовіччя, ментальність якої затвердила пріоритет Віри над 
Розумом. Цей період характеризується відсутністю власної аксіологічної 
теорії, у середньовічних філософів та теологів зустрічаються розрізнені 
висловлювання про цінності. Саме Бог вважається головною цінністю 
для теологів (філософів) Середньовіччя, всі інші цінності – моральні, 
естетичні, політичні, навіть істина, відходять на другий план і вбача-
ються як еманація Божества. Нормативними цінностями затверджу-
ється релігійна свідомість, яка поєднала в ідеї Бога істину, красу та 
добро, тим самим зробивши переоцінку класичних античних цінностей, 
та наповнила внутрішній стан людини тим, що не було відомо антич-
ному світобаченню. Середньовічне віровчення та філософія досить ак-
сіологічні та побудовані на прагненні співвіднести суб’єктивне буття та 
об’єктивну найвищу цінність світобудови, у зв’язку з чим підноситься 
цінність внутрішнього світу людини. Цінності епохи Середньовіччя 
поєднали в собі моральне, естетичне, інтелектуальне, з одного боку, та 
трансцендентне та іманентне – з іншого, тим самим протиставивши 
цінності божественні (вищі) та буденні (мирські), що, у свою чергу, при-
звело до відходу на другий план буття індивіда, тобто можна сказати, 
що аксіологія в цю епоху розчинилася в теології. 

Філософська думка епохи Відродження характеризується об’єднан-
ням цінностей реального та ідеального буття, тобто середньовічному 
теоцентризму протиставляються натурцентристські та гуманістичні уяв-
лення людей, які починали складатися в нерелігійній філософії античних 
часів. О. М. Каган вважав, що відродження відроджувало уявлення про 
земну, а не містичну природу моральної, естетичної, правової, політич-
ної свідомості, і тим самим прагнуло зрозуміти своєрідність кожної з 
цих форм відношення людини до світу, але їх зв’язок як різних проявів 
єдиного ціннісного ставлення ще не усвідомлювався, і поняття “цін-
ність” не набуло тому значення філософської категорії, але вже тоді бу-
ли намічені підходи для вирішення такого завдання [4, c. 11]. У працях 
Л. Б. Альберта ми зустрічаємося з думками про красу як специфічну 
цінність, а Н. Макіавеллі, незалежно від цінностей релігійних, визнає 
політичні цінності незалежними не лише від релігії, але й від моралі. 
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Як і в добу Відродження, в XVII–XVIII століттях також відсутня 
єдина теорією цінностей, оскільки уявлення про красу, добро та спра-
ведливість залишалося перефирійним для того типу свідомості. Доміна-
нтою в світобаченні людини замість релігії постає пізнання природи та 
місце людини в ній, що у свою чергу на перший план висунуло силу 
Розуму, наукове мислення, яке відтіснило містику та містичні уявлення, 
а також покладене в основу природознавства безсумнівне математичне 
знання. 

Новий поштовх розвитку ціннісних орієнтирів людства дав час 
раціоналізму, який одночасно відзначився об’єднанням цінностей ре-
ального та ідеального буття з однієї сторони та процесом формування 
наукових основ знання, які ставили під сумнів власне можливість ви-
користання цінностних категорій з іншого, тобто відбувся своєрідний 
значний аксіологічний розвиток. Значну увагу осмисленню сутності та 
ролі цінностей приділяли Ф. Бекон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Г. В. Лейбніц, 
Б. Спіноза, які висували раціоналістичний варіант обґрунтування цінно-
стей, а саме вбачали цінності в розумі, свободі волі, практичній користі, 
науці, прогресі. 

Так, філософські роздуми Р. Декарта визначаються пізнавальною 
силою Розуму. Він вважав, що саме існування людини є похідним від 
його мислення за відомою формулою cogito, ergo sum. У “Роздумах про 
метод” він пише, що “наша воля схильна до чогось слідувати чи чо-
гось уникати тільки в силу того, що наше розуміння уявляється їй 
або хорошим, або поганим” [8, c. 441], тобто цінності визначаються 
розумом. 

Інакше трактує цінності Б. Спіноза, який визначає носієм цінностей 
не конкретний розумний суб’єкт, а втілення “зразка людської природи”, 
так би мовити загальний суб’єкт, який виражає загальну ідею, тобто 
розуміння цінностей об’єктивується і тісно переплітається з ідеєю ви-
щого блага, яке єдине для людей, що живуть “по керівництву розуму” 
[10, c. 256]. Б. Спіноза вбачає цінності в більш “ідеальному” стані, точ-
ніше в загальному суб’єкті, який виражає загальну ідею. Г. В. Лейбніц, 
який вважає Бога головною опорою вищої цінності і блага, протиставляє 
власну концепцію антропологічному розумінню природи цінностей. 
Як зазначає Л. В. Баєва, в його вченні ми бачимо не просто повернення 
до середньовічної теологічної аксіології, а щось принципово нове, що 
виділяється з європейської філософської думки в цілому. Вищою цін-
ністю у Лейбніца виступає ідея гармонії, що являє собою першооснову 
світобудови, її зміст і божественну теодицею [2, c. 16]. Світ розуміється 
ним як впорядковане ціле, наповнене красою, тобто таке, що прино-
сить найбільше задоволення тому, хто його розуміє. Лейбніц визначає 
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ціннісне як визначне з точки зору блага, де благо являє собою те, що 
сприяє вдосконаленню, є корисним та моральним, саме цим визначен-
ням розпочинається традиція розуміння цінності як значущості, хара-
ктерної для аксіології пізнього періоду розвитку аж до сучасності. 

Як бачимо, вже цей етап характеризується диверсивністю підходів 
до трактування поняття цінностей. Відходячи від догматичних стерео-
типів Cередньовіччя, людство в новому ракурсі посилює етичне та ес-
тетичне звучання аксіологічних понять. Естетичне виховання займає 
одне з головних місць при формуванні окремого індивідууму та гармоні-
зації суспільства в цілому, що підносить поняття “цінності” на більш 
високий рівень. 

Німецька класична філософія, в працях І. Канта та Г. В. Ф. Гегеля, 
зробила значний внесок у розвиток аксіологічної думки та піднесла 
ціннісну теорію на такий рівень, на якому вона ніколи не була раніше. 
Саме І. Кант протиставляє сферу моральності сфері природи, тим самим 
обмірковуючи, що цінності не мають самостійності, оскільки вони зале-
жні від вимог індивіда та звернені до волі, цілей, які поставлені перед 
ними. Він вважає, що характер цінностей зумовлюється цілями, яким 
вони служать, з чого слідує, що якщо цілі можуть бути суб’єктивними 
та об’єктивними, то і цінності будуть виступати відносними або абсо-
лютними. Також у ціннісній теорії І. Кант поняття “цінності” поєднує 
з поняттям культури, яка “власне і полягає в суспільній цінності суспі-
льства” [5, c. 467]. Він вважає, що саме моральна досконалість індивіда 
та суспільства в цілому є найвищою цінністю і формою культури. Таким 
чином, філософія І. Канта, в тому числі його аксіологічні погляди, 
глибоко антропологічні і витікають із ідеалізації суб’єкта в контексті 
європейського гуманізму. 

Інакше трактує поняття “цінності” Г. В. Ф. Гегель, в якого останні 
досить тісно пов’язані з політекономікою та культурою. У “Філософії 
права” цінність виступає еквівалентом необхідності, вираженої у вар-
тості. При цьому Гегель показує, що цінність не тотожна речі, а являє 
собою якусь абстракцію: “Цінність речі може бути дуже різною в став-
ленні до потреби, але якщо ми хочемо виразити не специфічну, а абст-
рактну сторону цінності, то це будуть гроші… Можна бути власником 
речі, не будучи разом з тим власником її цінності” [3, c. 120]. Гегель ве-
лику увагу приділяє проблемі моральності в контексті історії самороз-
витку духу. У “Філософії права” він вказує на те, що “якщо людина 
здійснила той чи інший моральний вчинок, вона ще не стала добро-
чинною; доброчинною вона стане тоді, коли ця манера поведінки буде 
постійною рисою її характеру” [3, c. 205]. Він пов’язує моральний роз-
виток зі сходженням від суб’єктивного до загального у формі держави 
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як можливості свободи. Такий рух для Гегеля є культурою, яка для ньо-
го володіє “абсолютною цінністю”. Незважаючи на те, що німецька кла-
сична філософія виявила неабиякий інтерес до проблеми “цінностей”, 
мислителі цього періоду ще не розглядають її як окрему самостійну 
категорію. 

Початок аксіологічного наукового знання зазвичай пов’язують з 
роботами одного з основоположників медичної психології Р. Г. Лотце, 
який у праці “Мікрокосмос. Думки про природну та суспільну історію 
людства. Досвід антропології” зробив перші кроки до становлення 
поняття цінності як окремої філософської категорії, в якій він розділяє 
світ цінностей та світ явищ, що відповідає поділу на “світ засобів” та 
“світ цілей”. Він вводить поняття “значимість” як критерій істини в 
пізнанні і, за аналогією, поняття “цінність” як критерій етичного в по-
ведінці. Лотце відокремлює світ цінностей від предметного світу, як 
протиставлення в середині ХІХ ст. позитивізму та біологічному дете-
рмінізму, які стверджували прагматичне і фізіологічне обґрунтування 
духовних процесів” [6, c. 138]. Буття цінностей Лотце вважає ідеальним, 
надприродним і разом з тим об’єктивним, незважаючи на те, що вплив 
самих цінностей на людину може бути різним. На думку Л. Н. Столо-
вича, менш цінне те, що відповідає лише хвилинному і випадковому 
стану або якій-небудь індивідуальній особливості душі, на яку воно 
справляє враження; більш цінне те, що гармонує із загальними і нор-
мальними рисами організації, через яку дух робиться вільним для ви-
конання свого призначення. Найвища ж цінність може належати тільки 
тому, що приємно настрою такої ідеальної душі, у внутрішніх станах 
якої немає і сліду якого-небудь відхилення від її розвитку; вище цього 
немає абсолютно нічого [11, c. 125]. 

Суб’єктивістське поняття цінностей, за Лотце, було продовжене в 
працях мислителів Баденської школи, представники якої (В. Віндель-
банд, Г. Ріккерт) у подальшому розробили так звану “філософію ціннос-
тей”, в якій вперше поняття “цінності” було піднесено в ранг найвищої 
філософської категорії. У них увесь світ поділяється на реальне буття 
(дійсність) та ідеальне буття (цінності), а свідомість відповідно – на 
емпіричну та “нормативну”. Саме за Віндельбандом “цінності”, які 
він спробував обґрунтувати за допомогою генетичного та критичного 
методів, трактуються як основна філософська категорія і визначаються 
як норми та правила оцінки фактів. Він зазначає що світ складається з 
двох сфер, зокрема дійсності (емпіричні факти) та цінності (ідеальні 
норми), які при цьому не існують, але значать. Цінності в його розу-
мінні не існують, вони вище дійсності, тому що дійсність стверджува-
льна в наших судженнях, реалізується у волевиявленні, створюється в 
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мистецтві та підпорядковується їм і залежить від них. За Віндельбандом, 
цінності не взаємодіють з фактами, яких вони стосуються, а лише вка-
зують на те, якими вони повинні бути, оскільки, згідно з його поглядом, 
вони ідеальні норми, на основі яких визначаються цінності того, що 
здійснюється з природною необхідністю. 

Інший представник неокантіанства – Г. Ріккерт, який дещо по-
іншому, ніж В. Віндельбанд, дивиться на чисту теорію цінностей, але 
також надає першочергового значення категорії “цінності”. Він вважає, 
що філософія покликана “відшукати третє царство”, яке б об’єднувало 
світ реальності зі світом трансцендентальних цінностей [9, c. 40]. За сло-
вами Г. Ріккерта, сутність цінностей полягає в їх значимості, а не їх 
фактичності, вони виступають як ідеальна загальна норма, яка придає 
реальності смисл. 

На початку ХХ століття німецький філософ і психолог Г. Мюнс-
терберг (1863–1916) дає власний аналіз трактуванню поняття цінності 
у “Філософії цінностей” (1908). Він вважає, що природа взагалі в своїй 
першооснові вільна від цінностей, а індивіди у своїх судженнях знають 
лише умовні цінності. Істинні цінності, за Мюнстербергом, абсолютні, 
тобто не пов’язані з окремими особистими переживаннями, і за своєю 
суттю надіндивідуальні та надособистісні, а значить, людина переживає 
їх, відмовляючись від свого “Я”. Саме надіндивідуальну волю він 
вважає носієм цінностей, самоствердження якої пов’язане з висуванням 
“життєвих” та “культурних” цінностей. Поняття цінності він наповнює 
максимально широким змістом, який охоплює не лише моральні та 
естетичні, а й матеріальні, соціальні та правові аспекти буття. 

У ХХ ст. аксіологічна проблематика зайняла одне з головних місць 
у філософській думці, відтіснивши ще зовсім недавно панівну, епісте-
мологічну тематику. Розвиток ціннісної теорії відзначився поділом 
на дві течії, перша з яких вважала цінність першоосновою свідомості, 
що знайшло своє відображення в теорії натуралістичного психологізму 
(Дж. Дьюі, Х. Єрнфельс), представники якої наполягали на суб’єктиві-
зації поняття цінності, будуючи обґрунтування на біологічних та психо-
логічних потребах людини, де самі цінності трактувались як можливі 
факти емпіричної реальності. Друга ж течія вважала цінність об’єктивно 
існуючим феноменом, тобто за основу брала онтологічне та феномено-
логічне трактування цінностей. Представники цього напряму (Е. Гу-
серль, М. Шелер та ін.) відстоювали протилежні погляди, і саме цей 
напрям розвитку аксіологічної теорії отримав подальший розвиток. 
Наприклад, Е. Гуссерль вважає, що “замість предметів, цінностей, ці-
лей, допоміжних засобів ми розглядаємо той суб’єктинвний досвід, в 
якому вони “являються нам”. За своєю суттю феноменологічний метод 
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виступає одним зі способів аксіологічного розуміння світу, який є ду-
же близьким до суб’єктивізму. Таким чином, джерелом цінностей, за 
Гуссерлем, є індивідуальна свідомість, яка направлена на об’єкт, але 
сама свідомість для нього в деякому сенсі є формою трансцендентальної 
свідомості, що дозволяє говорити про об’єктивність світу цінностей. 

Одне з самих фундаментальних досліджень у галузі цінностей 
(аксіології) в ХХ ст. належить Максу Шелеру, який поділяє речі на ті, 
які є носіями якостей, котрі можна осягнути за допомогою інтелектуа-
льних функцій, та на блага, які є носіями “ціннісних якостей”. Він вва-
жає, що благо є “подібно до речі єдністю ціннісних якостей” [7, c. 254]. 
Відповідно, цінності, як і речі, мають об’єктивний характер, являючи 
собою “особливе царство предметів”. Відмінність цінностей полягає в 
особливому характері їх пізнання, що здійснюється за допомогою 
емоційних функцій, “відчування”. Сам Шелер називає цей процес 
“емоційним інтуїтивізмом” [7, c. 254]. У роботі “Формалізм в етиці і ма-
теріальна етика цінностей” він дає аксіології феноменологічне об-
ґрунтування і стверджує, що цінність – це феномен, якого немає поза 
спрямованістю на нього свідомості суб’єкта. Він вважає, що цінність, 
будучи об’єктивною, по суті виявляє себе тільки в емоційному спо-
гляданні і не може бути виражена в формах логічного мислення. 

Останні десятиліття ХХ століття відзначилися значним підйомом 
розвитку аксіології, саме в цей час гуманітарна думка з новим розмахом 
звернулася до аналізу аксіосфери культури. Як визначає О. М. Каган у 
своїй праці “Філософська теорія цінностей”, у другій половині цього 
періоду знову виникла ситуація тотальної “переоцінки цінностей”, що 
стало відображенням загострення до межі усвідомлення кризи, яка 
склалася на Заході в суспільному бутті та культурі [4, c. 19]. До пробле-
ми цінностей звертається велика кількість авторів, зокрема А. Тоффлер, 
Н. Решер, К. Боулдинг, Дж. Гелбрейт та ін.; проводиться велика кіль-
кість конференцій, присвячених аксіологічним проблемам та шляхам 
їх вирішення, випускається велика кількість наукових збірок. Так у 
1971 р. в Нью-Йорці та Лондоні вийшла збірка статей “Цінності та 
майбутнє: Вплив техногенних змін на американські цінності”. У тому ж 
році в Амстердамі, в Нідерландській Королівській Академії наук та 
мистецтв, відбулася міжнародна конференція на тему “Гуманітарні 
науки і проблеми цінностей”. 

Яскравим прикладом актуальності ціннісної проблематики ста-
ло освоєння аксіологічних підходів психологічною наукою. Так, у 
1968 році в США в книзі найвідомішого представника цієї галузі 
знань А. Маслоу “До психології буття” цілий розділ присвячений цін-
ностям, в якому вони трактуються як виборчий принцип, властивий 
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всякій живій істоті. Маслоу висловлює думку, що цінності являють 
собою виборчу установку, яка є похідною від потреб, а іноді зовсім 
ототожнюється з ними. 

Вся різноманітність і суперечливість концепцій розвитку та тракту-
вань цінностей у філософсько-історичному дискурсі визначає пози-
тивний момент, який, незважаючи на диверсивність понять, полягає, 
по-перше, в тому, що поняття “цінності” є основою становлення аксіо-
логії як окремої філософської науки, яка зайняла гідну позицію на одно-
му рівні з гносеологією; по-друге, проблема теорії цінностей не лише 
продовжує широко обговорюватися філософами та розвиватись, але й 
проникає в конкретні галузі гуманітарних знань – у соціологію, соціа-
льну психологію та інші психологічні галузі досліджень, в етику й есте-
тику, в культурологію та мистецтвознавство та використовується для 
позначення об’єктів та явищ, їх властивостей, а також абстрактних 
ідей, які втілюють у собі моральні ідеали і виступають у ролі еталонів 
належного. 

Висновки. Ціннісні системи формуються та трансформуються в 
історичному розвитку людства, тому кожна історична епоха характери-
зується власним специфічним набором і ієрархією цінностей, система 
яких є найбільш високим рівнем соціальної регуляції. Це ще раз дово-
дить (показує) диверсивність тлумачень поняття цінності, яке займає 
одне з головних місць у сучасній філософській думці. 
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Summary 
Kovalev Evgen. The interpretation of the concept of values. The historical 

aspect. 

The article deals with a variety of interpretations of the concept of values in 
philosophy from ancient times to the present. Analyze the rest of this development 
concept that is both diverse alternative theoretical approaches and concepts, and 
on a subjective level. A process of domain concept property status of philosophical 
categories. The estimation of the system of values, which are formed and trans-
formed in the historical development of mankind in every historical era, and is 
characterized by its own specific set and hierarchy of values, which again demon-
strates diversity interpretations of the concept of value, occupying one of the main 
and key places in modern philosophical thought. 

Keywords: existence, value, the objectification of values, axiology, historical 
epochs. 

УДК 378.4 
Сергій КУРБАТОВ 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ Й СПЕЦИФІКА 
ПЕРШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

У статті, спираючись як на класичні джерела, так і на сучасну, переважно 
англомовну, літературу, розглядаються історичні умови виникнення перших євро-
пейських університетів та їх організаційна та інституційна специфіка. Автор про-
понує поглянути на ці університети у темпоральному та просторовому контексті. 

Ключові слова: університет, інтелектуал, темпоральний контекст, прос-
торовий контекст. 

Постановка проблеми. З часів Пізнього Середньовіччя і до часів 
сьогодення університет є неодмінним атрибутом європейської цивілі-
зації та однієї з її найстаріших соціальних інституцій. У зв’язку з цим 
виникає необхідність проаналізувати процес виникнення університету та 
його організаційно-інституційну специфіку в перші сторіччя існування. 

Аналіз актуальних досліджень. Серед класичних праць, прис-
вячених виникненню університету, слід у першу чергу назвати книги 
Жака Ле Гоффа “Інтелектуали в Середні віки” [1] та Алана Коббана 
“Університети Середньовіччя: їх розвиток та організація” [11]. Своєрід-
ним підсумком розгляду проблеми виникнення університетів у ХХ сто-
річчі став перший том “Історії університетів в Європі”, який було 
надруковано в 1992 році за редакцією Вальтера Рюега. Специфіці пер-
ших університетів з точки зору процесу виробництва знань присвячено 
монографію Альде Геуне [13]. Чудовим аналізом процесу виникнення 
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університету на прикладі Паризького університету є щойно надруко-
вана стаття Елке Вейка [18]. Ґрунтовне дослідження історичних транс-
формацій університетської місії було запропоноване в науковій розвідці 
Джона Скотта [17]. Взаємодія перших університетів з державними ін-
ституціями висвітлена в статті Філіса Рідлі [18]. Соціологічний портрет 
ідеального університетського викладача епохи Середньовіччя спробував 
реконструювати Естрік Габріел [12]. 

Мета статті. Спираючись переважно на сучасні англомовні дослі-
дження, автор ставить за мету створення синтетичної картини процесу 
виникнення перших європейських університетів та розгляд їх інституці-
ональної й організаційної специфіки в темпоральному та просторовому 
контекстах. 

Виклад основного матеріалу. Офіційно першим серед європейсь-
ких університетів вважається Болонський університет. Ця першість несе 
важливе символічне навантаження, адже претендує на те, що саме тут, 
у містичній точці ab origine, у згорнутому вигляді містяться подальші 
перипетії університетського розвитку або їх значна частина. Тож висо-
кий статус знання, що існував упродовж практично всієї епохи Серед-
ньовіччя, нарешті знаходить цілком адекватну соціальну інституцію. 
Та сама дата, 1088 рік, є, як вважає Вальтер Рюег, дещо умовною: “Цю 
дату було визначено спеціальною комісією на чолі з Джозуе Кардуччі 
як найбільш прийнятну для святкування грандіозного ювілею за учас-
ті королівської родини та ректорів університетів з усього світу. Мета 
цього святкування полягала у привнесенні в свідомість італійців та 
людства того факту, що остаточно не завершене об’єднання країни легі-
тимізується та спирається на вісім віків традиції вільного викладання та 
дослідження в Університеті Болоньї, а також на національне та світове 
значення цієї традиції” [10, c. 4]. 

Заради історичної справедливості слід зазначити, що вищі освітні 
заклади університетського типу з’явилися значно раніше. Так Конс-
тантинопольський університет “Пандідактеріон” було засновано ще 
в 425 році. Пізніше у Північній Африці з’являються Університет Аль-
Карауїн у Фесі, на території нинішнього Марокко, заснований у 859 ро-
ці, та Аль-Азгарський університет у Каїрі. Єгипет заснований у 972 році. 
Взагалі ж, як зазначає Альде Геуне: “Більш ніж 3 000 тисячі років роз-
витку різноманітних цивілізацій включає в себе процвітання різнома-
нітних вищих форм навчання” [13, c. 38]. А Алан Коббан констатує: 
“Середньовічний університет був автентичним продуктом Західної 
Європи. Класичні цивілізації не мали аналогу цієї привілейованої ко-
рпоративної асоціації магістрів та студентів із їх статутами, печатками 
та адміністративною машиною, сталим розкладом занять і порядком 
присудження ступенів. Центри вищої освіти, такі як філософська школа 
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в Афінах IV ст. до н.е., юридичні школи Бейруту, які процвітали між 
III та серединою VI сторіччя, або ж Імператорський університет Конста-
нтинополя, який був заснований у 425 році та безперервно працював 
до 1453 року, можливо, деякими рисами, наприклад, системою організа-
ції та регулярними курсами навчання, нагадують середньовічні універ-
ситети. Але в цілому особливі риси середньовічних університетів не 
були присутні ні в одній із попередніх інституційних форм. Тож не існує 
ніякої органічної спадкоємності між університетами, які виникли напри-
кінці XII століття, та грецькими, римськими, візантійськими та арабсь-
кими школами” [11, c. 21–22]. 

Та я б звернув тут особливу увагу на освітні інституції арабського 
світу, які стали запорукою трансляції античної спадщини в Європу, 
наочно демонструючи суперечливий та багатовимірний характер всесві-
тньої історії. Дійсно, арабський світ “зберіг” та “повернув” Європі знач-
ну частину античної спадщини, зокрема твори Арістотеля, таким чином 
сприяючи синтезу, використовуючи метафору Льва Шестова, “Афін” 
та “Єрусалима”(“протягом багатьох століть кращі представники люд-
ського духу гнали від себе всі спроби протиставлення Афін Єрусалиму, 
завжди натхненно підтримували “та” і настирливо гасили “або” [8]), 
під знаком якого розгортається подальший розвиток нашої цивілізації. 
Як зазначає Карл Ясперс: “Пророцька релігія іудеїв була звільненням 
від магії, речової трансценденції, звільненням радикальним, як ніде у 
світі. Греки ж створили якість розрізнення, пластичність образів, пос-
лідовність у раціональному, на той час ніде у світі не досягнуту. 
Християнство здійснило перетворення зовнішньої трансценденції у вну-
трішні відчуття, те, що було відомо в Індії та Китаї, – з тією різницею, 
однак, що християнство пов’язало це здійснення з іманентним світом, 
і, тим самим, створило у своїх послідовників відчуття постійного не-
спокою, поставив перед ними завдання християнського перевтілення 
світу” [9, с. 96]. Отже, на цьому навантаженому сенсами та парадигмами 
перехресті античності та християнства і постає університет як одна з 
ключових соціальних інституцій, агент змін, каталізатор розвитку, 
ініціатор і головний творець швидкого майбутнього та позначених 
ним реалій. 

“Спочатку були міста” – цією фразою відомий французький істо-
рик, представник третього покоління школи Анналів Жак Ле Гофф роз-
починає свою розвідку “Інтелектуали в Середні віки” [1, c. 7]. Дійсно, 
період ХІ–ХІІІ сторіччя визначається тим, що центр суспільного життя 
переміщується в міста. Подібну просторову метаморфозу можна розгля-
дати як радикальний розрив із природним буттям та властивою йому 
ретроорієнтованою циклічністю. Міста стають епіцентрами творення 
нової, “штучної” реальності, які створюють принципово нові форми 
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цивілізованого буття. Саме люди розуму, інтелектуали стають мозковим 
центром цього грандіозного проекту. “Інтелектуали ХІІ сторіччя, які 
з’явилися в містах, що швидко розбудовуються, де все рухалося та 
змінювалося, знову запустили машину історії. Міста – це місця скуп-
чення людей, які обтяжені ідеями, наче товаром, місця обмінів, ринків та 
перехресть інтелектуальної торгівлі” [1, с. 14]. “Міф машини”, як назвав 
сутність ефективної соціальної організації Луіс Мамфорд” [3], продов-
жив поступ європейської історії. 

Це відбувається на фоні багатьох інших процесів, сукупну мозаїку 
яких Йохан Гейзинга назвав “осінню Середньовіччя” [7]. Як зазначає 
Елке Вейка, за період з 1050 до 1200 населення Європи подвоїлося, 
що призвело до втрати значною кількістю людей життєво необхідних 
засобів існування та відповідних інфраструктур. “Традиційні інституції 
не просто втрачали авторитет, а стрімко занепадали, залишаючи в на-
селення відчуття розчарування та небезпеки. Значна кількість людей 
знялася з місць, часом утворюючи кримінальні угруповання, серед чле-
нів яких, до речі, було чимало студентів. У піснях вагантів та трубадурів 
звучить відкрита іронія стосовно церкви та її таїнств, а також королів, 
релігійних практик та християнського шлюбу. У той же час почина-
ється пошук “винуватців”. У 1007 році був спалений перший єретик, а в 
1096 році розпочалися хрестові походи” [18, с. 291]. 

Джон Скотт вважає, що поява університетів як самоврядних корпо-
рацій професорів і студентів була обумовлена потужними соціальними 
змінами, серед яких відродження меркантилізму, зростання населення 
міст та чисельності міського середнього класу, бюрократизація життя 
[17, с. 6]. Болонський університет, заснований на студентському само-
управлінні, став своєрідним прообразом для південних університетів, 
а Паризький університет, управління якого ґрунтувалося на професорсь-
кому самоврядуванні, відповідно, для університетів північних регіонів 
Європи. Окреслена диференціація була запропонована у вже згадуваній 
фундаментальній праці Алана Коббана “Університети Середньовіччя: 
їх розвиток та організація” [11], яка побачила світ у 1975 році. Цей ро-
зподіл він запропонував на підставі вивчення інституційної історії 
університетів Салерно (який розглядається як “прото-університет”), 
Болоньї, Парижа, Оксфорда та Кембриджа. 

У Середні віки нова вища навчальна інституція найчастіше нази-
валася “Universitas Magistrorum et Scholarium” та “Studium Generale”. 
Як зазначає Алан Коббан, “Етимологія слова “університет” не має ні-
якого відношення до “універсального знання”. І це суто випадковий 
факт, що латинський термін “Universitas” було покладено в основу назви 
нової інституції. Упродовж XII, XIII та XIV століть термін “universitas” 
використовувався досить широко і зазвичай означав групу людей зі 
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спільними інтересами та незалежним правовим статусом, як-то гільдія 
ремісників або муніципальна корпорація. Стосовно суто академічної 
корпорації цей термін почав використовуватися не раніше кінця XIV та 
XV століть” [11, с. 22–23]. На думку цього дослідника, “найбільш аде-
кватним терміном, що в Середні віки втілює концепцію університету, 
є “studium generale”. Перше задокументоване використання цього термі-
на відбувається в 1237 році щодо Університету Верчеллі, а в папських 
наказах “studium generale” в університетському контексті з’являється 
в 1244 або 1245 році за часів Інокентія IV” [11, с. 23–24]. 

Статус “studium generale” надавав організації певні права і привілеї, 
серед яких, як вважає Альдо Геуна, найважливішими були: “По-перше, 
право присуджувати магістерські та докторські ступені, які визнаються в 
усьому християнському світі. По-друге, університет не підпорядковува-
вся місцевій світській та релігійній владі, він перебував від імператорсь-
кою або папською протекцією. По-третє, спираючись на протиріччя між 
духовною та світською владою, університет мав фактичну автономію, 
апелюючи до певних універсальних норм та правил” [13, с. 40]. 

Після 1500 року Паризька модель університету поширюється в 
німецьких землях. До речі, на думку Жака Ле Гоффа, саме Париж відіг-
рає центральну роль в історичних трансформаціях Пізнього Середньо-
віччя, причому: “реально або ж символічно він стає для одних містом-
світочем, першоджерелом інтелектуальних радощів, а для інших – ди-
явольським вертепом, де розбещеність отруєних філософією умів змі-
шана з мерзотністю життя” [1, с. 20]. Згідно зі спостереженням Елке 
Вейка [18, с. 290] характерною рисою найстаріших університетів є те, 
що вони поступово “виростали” з певної освітянської традиції (ex 
consuetudine), тоді як пізніші університети були засновані відповідно до 
наказів (ex privilegio). 

На різницю між північними та південними університетами, яка 
була досить суттєва, звертає увагу Пол Гріндлер. “Незважаючи на спі-
льні риси, значні відмінності характерні для південних університе-
тів, насамперед італійських, порівняно з північними університетами, 
особливо німецькими та англійськими. Італійські університети були 
зосереджені на викладанні права та медицини, в той час як у північних 
університетах вивчали переважно теологію та вільні мистецтва. Напри-
клад, у 1470 році в Болонському університеті викладали близько сорока 
професорів права, чотирнадцять професорів медицини, а також двадцять 
один викладач вільних мистецтв (логіки, філософії, математики). При 
цьому не було жодного професора теології. У 1520 році ми маємо вже 
сорок п’ять професорів права, двадцять вісім професорів медицини, 
двадцять п’ять викладачів вільних мистецтв і знов-таки жодного профе-
сора теології. У цілому, приблизно сімдесят п’ять відсотків італійських 
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професорів викладали право та медицину, близько двадцяти – вільні 
мистецтва і лише п’ять теологію. Навпаки, в північних університетах 
викладали обмежену кількість курсів з права та медицини. Так у німець-
ких університетах ХVІ сторіччя зазвичай працювало три або чотири 
професори медицини та права, в той час як загальна кількість викладачів 
перевищувала двадцять осіб. Ця пропорція характерна для університетів 
Відня, Гейдельберга та Лейдена. Ще менший обсяг медицини та права 
викладався в англійських університетах. Наприклад, у ХVІ сторіччі в 
Оксфорді щорічно викладали один або два професори медицини та один 
професор права. В університеті Віттенберга в 1536 році було чотири 
професори теології, три професори медицини, четверо професорів права 
та одинадцять викладачів вільних мистецтв” [14, с. 5–7]. Як наслі-
док цих відмінностей, вважає Пол Гріндлер, “італійські університет-
ські професори змінили академічну реальність завдяки запровадженню 
принципів інноваційного дослідження, а німецькі університети та їх 
професори змінили Європу внаслідок створення протестантської Рефор-
мації” [14, с. 14]. 

У контексті Пізнього Середньовіччя університетська місія вбача-
ється насамперед у навчанні студентів, у своєрідній трансляції знання 
з минулого в теперішній час за допомогою “посвячених” у це знання 
професорів. Ця тенденція продовжується в добу Відродження. Онтоло-
гічний пріоритет минулого в цьому зв’язку є незаперечним, а процес 
навчання перетворюється на прилучення потенційного адепта до певної 
сталої та непорушної традиції. Таким чином, університети продовжують 
традиції монастирських шкіл, які з’явилися раніше та мали на меті на-
вчання основним положенням християнського віровчення. “Університет 
був породженням європейського Середньовіччя, більш того, породжен-
ням монастирів і монастирських шкіл, тому його принципами з самого 
початку стали християнський та філософський універсалізм. І в цьому 
сенсі вже середньовічний університет установив певну конфігурацію 
геополітики знання, під гнітом якої світ існує і зараз”, – вважає сучасна 
російська дослідниця університетської проблематики Мадіна Тлоста-
нова [5, c. 180]. 

Аналізуючи попередню історію розвитку європейської освіти, 
Ендрю Люс зазначає: “Середньовічні університети постали в ХІІ сторіч-
чі на основі чернечих та соборних шкіл епохи раннього Середньовіччя. 
Ці ж школи, у свою чергу, акумулювали елементи освіти класичної рим-
ської давнини після колапсу пізньої античності в п’ятому і шостому сто-
річчях нашої ери, коли регіон, який згодом назвуть Західною Європою, 
вийшов з-під влади адміністрації Римської імперії. Одним із тих, хто 
стояв у витоків створення монастирських шкіл, був на початку VІІІ сто-
річчя Преподобний Беда з Носамбрії. Крім численних богословських та 
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історичних праць, його перу належать підручники з граматики та ри-
торики – двох предметів, які, поряд із діалектикою, формують тривіум 
(“trivium”), початкову частину середньовічної освітньої програми, яка, 
власне, і викладалася в чернечих школах. Тривіум передбачав, що 
учень навчиться читати, писати та думати латинською мовою, і, таким 
чином, отримає доступ до Святого Письма та літургічних обрядів латин-
ської церкви, а також до латинської класики. Після тривіуму йшов 
квадривіум (“quadrivium”) – музика, арифметика, геотермія і астрономія, 
який завершував цикл вільних мистецтв, artes liberals. Цей рівень був 
представлений у чернечих школах дуже нерівномірно, зокрема деякі 
праці Беди увійшли до програми квадрівіума, насамперед праці, присвя-
чені метриці (як частина музики) та системі вираховування великодніх 
свят, які включали знання з астрономії. Саме ці навчальні компоненти 
успадкували середньовічні університети” [15, с. 70]. 

Чому монастирські школи втратили в ХІІ сторіччі свою монополію 
на навчання? На думку Філіса Рідлі, саме в цей час внаслідок численних 
реформ у церковних орденах ченці втратили право викладати знання 
стороннім. “Внаслідок цього освіта для тих, хто не належить до черне-
чих орденів, стало прерогативою шкіл при соборах, тобто освіта була 
“виштовхнута” в публічну сферу. Цей розподіл між ченцями та світсь-
кими кліриками був поглиблений ще одним фактором – зростанням 
середньовічних міст. Ця зміна значно сприяла створенню більш урба-
нізованого і мобільного суспільства, аніж ті, що існували впродовж 
попередніх століть” [16, с. 47]. 

Ця орієнтація на минуле цілком відповідає реаліям статичного 
контексту історичного часу, який я розглядаю як характерний стан епо-
хи Середньовіччя, та темпоральної “позаконтекстуальності” епохи Ві-
дродження, що приходить йому на зміну [2]. Статичний контекст 
історичного часу вимагає від людини постійного співвідношення з 
минулим, як джерелом чистого, правильного, досконалого. Християнсь-
ка версія цього минулого репрезентована історіями Старого Заповіту 
та народженням, життям, смертю та воскресінням Ісуса. Але співвідно-
шення з майбутнім, можливо, в дещо латентному вигляді, вже присутнє 
в християнстві та втілено в есхатологічному вченні про друге пришестя 
Христа – вже не як спасителя, а як судді цього світу. Задля уникнення 
цього страшного покарання слід покласти плотське, земне, матеріальне 
життя на вівтар служіння потойбічному. Дане співвідношення з май-
бутнім рано чи пізно повинне було привести до руйнації досить сталого 
статичного контексту Середньовіччя. Це цілком діалектично відбуло-
ся в процесі прориву до “позаминулого” античного контексту, коли 
відповідна дуплікація “ретроеталонів” радикально підірвала монополію 
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єдиної та непорушної істини та призвела до “позаконтекстуальності” 
епохи Відродження як історичної передумови переходу до нового, 
орієнтованого на майбутнє динамічного контексту в наступну добу. 

Та, окрім трансляції змістовних знань з минулого, процес навчання 
базувався на оволодінні схоластичними техніками класифікації, аналізу, 
наведення аргументації. “Так розвивалася схоластика, наставниця 
строгості, натхненниця оригінальної думки, що підкоряється законам 
розуму. Вона залишила суттєвий слід у західному мисленні, яке саме 
завдяки схоластиці зробило один з рішучих кроків вперед”, – підкреслює 
Жак Ле Гофф [1, с. 87]. Він також наводить вислів відомого представни-
ка неотомізму Етьєна Жільсона: “Неможливо зрозуміти картезіанство, 
постійно не порівнюючи його зі схоластикою, яку воно ігнорувало, 
в лоні якої воно виникло і продовженням якої воно, можливо, було, 
адже асимілювало саме цю традицію” [1, с. 88]. 

Подібний крен у технології мислення дозволяє стверджувати, що 
поступово відбувається певна емансипація розуму від тотальної доміна-
ції християнської доктрини. А емансипований розум навряд чи може 
задовольнятися минулими, самодостатніми і догматично обмеженими 
знаннями, насолоджуючись лише відповідними спекуляціями з ними. 
Рано чи пізно він звернеться до оточуючої реальності як нескінченного 
джерела знань, що надходять з майбутнього. Пізніше англійський філо-
соф Френсіс Бекон висловить сутність цієї драматичної трансформації 
у відомому афоризмі “Scientia Potentia Est”, “знання є силою”, причому, 
додам від себе, силою чи не наймогутнішою з точки зору потенціалу 
цивілізаційного розвитку. “Університет стає місцем, де влада – церковна 
чи світська – інкорпорується в існуючу систему знання”, – констатує 
Філіс Рідлі [16, с. 48]. 

Джон Скотт зазначає: “Організаційно середньовічні університети 
були подібними до сучасних. Це були легальні корпорації з правом 
надавати бакалаврські, магістерські та докторські ступені. Ступінь до-
зволяв магістру мистецтв офіційно викладати. Серед інших складових 
можна назвати наявність навчальних програм, екзамени, ритуал посвя-
чення в студенти” [17, с. 7]. Тобто практично з моменту появи універ-
ситету виникає його певна універсальна модель, структурна матриця, 
що не піддається корозії часу впродовж багатьох століть. Подібна ста-
лість свідчить про адекватність університету на інституціональному рів-
ні вимогам часу, незважаючи на радикальні трансформації останнього. 
Університет як інституція прийшов в європейську історію, зайнявши в 
ній чільне місце. 

На думку Жака Ле Гоффа, як типову модель університетської кор-
порації ХІІІ сторіччя можна розглядати Паризький університет. Він 
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складався з чотирьох факультетів: вільних мистецтв, канонічного права, 
медицини та теології. Три вищі факультети – права, медицини та тео-
логії – управлялися регентами на чолі з деканом. Факультет мистецтв, 
на якому навчалася більшість студентів, поділявся на нації: французьку, 
пікардійську, норманську та англійську, кожну з яких очолював проку-
ратор. У свою чергу, ці чотири прокуратори були помічниками ректора, 
який очолював факультет мистецтв. Поступово ректор факультету мис-
тецтв стає керівником університету, який має право розпоряджатися 
фінансами та головує на засіданнях генеральної асамблеї. На відміну 
від Паризького університету, в Оксфорді була відсутня посада ректора. 
Натомість керівником англійці обирали канцлера. З 1274 року там також 
було скасовано систему націй. Специфікою Болонського університе-
ту було те, що університетську корпорацію складали лише студенти. 
У цілому ж, вважає Жак Ле Гофф, “могутність університетської кор-
порації спиралася на три головні привілеї: автономну юрисдикцію, 
право на страйк та можливість зміни місця перебування та монополію 
на присудження вчених ступенів [1, с. 67–68]. На думку французько-
го історика, базова університетська освіта продовжувалася приблизно 
6 років та включала в себе вивчення “вільних мистецтв”: граматики, 
діалектики, риторики, арифметики, геометрії, музики, астрономії. Ці 
мистецтва опановували студенти у віці між 14 та 20 роками. Потім, у 
віці між 20 та 25 роками вони вивчали медицину та право. Найдовше 
треба було вивчати теологію – для отримання посади доктора теології в 
Паризькому університеті існував навіть віковий ценз – 35 років [1, с. 69]. 
Враховуючи те, що, за даними Б. Філіппова та А. Ястребицької [6], се-
редня тривалість життя в цю епоху не перевищувала 32 роки, цей ценз 
вражає. До речі, дуже довга тривалість навчання, а також те, що теологі-
чні знання мають менше практичне значення, ніж медичні та юридичні, 
на думку Філіса Рідлі [16, с. 48], обумовила той факт, що теологічний 
факультет за популярністю поступався медичному та юридичному. 

Університетський ступінь у Середні віки вважався значним дося-
гненням, яке відкриває чудові перспективи для подальшої кар’єри. 
Естрік Габріел наголошує: “Отримання звання магістра чи доктора 
сприяло значному підвищенню статусу. Це звання надавало доктору такі 
ж самі привілеї, як походження для знаті. Так, у Відні в 1388 році док-
тори Святого Письма мали рівний статус із представниками найвищої 
аристократії” [12, с. 5]. Цей високий престиж викладацької професії зна-
ходить відображення у назві співробітників університету: “За часів Фрі-
дріха Барбароси викладачів цивільного права називали domini (господа), 
а всіх інших викладачів magistri (магістри). В італійських університетах 
викладачів цивільного та канонічного права називали doctor (доктор). 
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У Парижі титул магістра використовувався для позначення викладачів 
факультету вільних мистецтв. У Пізньому Середньовіччі титул доктора 
використовувався для тих, хто викладав на вищих факультетах: пра-
вничому, медичному та теологічному” [12, с. 5]. Вражаючим був і соціа-
льний захист колишніх викладачів університетів: “Статут факультету 
канонічного права Паризького університету 1492 року відзначав, що 
працювати повинні молоді, старі ж повинні насолоджуватися відпочин-
ком. Згідно зі статутами, магістр, який пропрацював 20 років, може по-
кинути викладацьку роботу, зберігаючи всі колишні права та привілеї – 
від отримання платні до участі в університетських святкуваннях з вином 
та делікатесами” [12, с. 17]. 

На підставі вивчення університетських статутів та інших докумен-
тів Естрік Габріел [12, с. 9–10] також формулює сім рис ідеального 
магістра епохи Середньовіччя. Це: 
1. Комбінація глибокої вченості та вражаючих чеснот, оптимальний 

баланс між інтелектуальним способом життя та аскетичною пове-
дінкою. 

2. Мудрість у пошуках спасіння для себе та своєї аудиторії при до-
помозі навчання, створення атмосфери миру та злагоди серед най-
ближчого оточення та знання кордонів своєї дисципліни та їх суворе 
дотримання. 

3. Твердість та стабільність у характері та повсякденній поведінці. 
4. Підкорення статутам та обраним керівникам корпорації. 
5. Благочинна діяльність, яка походить з корпоративної та духовної 

практики милосердя та об’єднує різних людей. 
6. Повага з боку інших завдяки творчій ерудиції та батьківському, доб-

розичливому ставленні до студентів. 
7. Вбрання у відповідний одяг, який відображає не лише магістерський 

статус, а й приналежність до конкретного університету та відповідне 
місце в його ієрархії. 
На думку Пола Гріндлера, спільними рисами університетів цього 

історичного періоду були: “Латина як мова текстів, лекцій, диспутів та 
екзаменів. При викладанні логіки, натурфілософії та метафізики профе-
сори спиралися на Арістотеля. При викладанні медицини вони комен-
тували Гіппократа, Галена та Авіценну. Професори-юристи детально 
розглядали Corpus juris civilus та Corpus juris canonici. Лекції з теології 
спиралися на Sententiarum libri quattuor Петра Ломбардського та Біблію. 
Пізніше в контексті гуманістичних цінностей на факультеті вільних 
мистецтв студентам стали читати лекції про творчість Вергілія, Ци-
церона та інших римських та грецьких авторів. Студенти кілька років 
повинні були відвідувати лекції перед тим, як отримати можливість 
скласти іспити на отримання звання” [14, с. 4]. 
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Отже, епоха Пізнього Середньовіччя стала часом народження 
університету як соціального інституту, безпосередньо причетного та 
принципово важливого для розуміння подальшого розвитку європей-
ської цивілізації. Процес народження університету охоплює період 
ХІ–ХІІІ сторіччя та збігається з другою “культурною кристалізацією” 
(Бьорн Вітрок [19]) європейської історії, коли радикально переосмислю-
ється місце людини у Всесвіті, фундаментальні передумови її існування, 
форми сприйняття дійсності та інтелектуальної рефлексії, сутнісні сис-
теми взаємодії з історичним часом. Першою подібною кристалізацією 
стала ідентифікована Карлом Ясперсом [9] епоха “осьової доби”, яка 
тривала з ІХ до ІІ сторіччя до нашої ери та знаменувала перехід людс-
тва від міфологічної свідомості до раціонального мислення. Це знай-
шло відображення у виникненні великих релігійних та філософських 
систем. Фактично, саме в цей період відбувається перехід від міфу 
до логосу з відповідним народженням історії як специфічного типу 
критичної рефлексії минулого. 

У темпоральному відношенні університет виникає як механізм 
ретрансляції знань, які мають практичне значення, з минулого в тепері-
шнє. Але, на відміну від панівної соціальної інституції епохи Середньо-
віччя – церкви, він транслює ці знання заради майбутнього. Знання в 
університеті отримують інструментальний, прагматичний вимір, без-
посередньо пов’язаний зі зміною темпоральної орієнтації європейської 
цивілізації. Університет є одночасно атрибутом та результатом цієї 
зміни. Він асимілює та акумулює інтелектуальні техніки, напрацьовані в 
рамках схоластики, та екстраполює їх за межі сталого догматичного 
контексту християнської догми та доктрини. Емансипований людський 
розум, озброєний відповідними техніками, вже готовий “накинутися” 
на оточуючий матеріальний світ, він вже відчуває, що “знання є силою”. 
А інтелектуал епохи Пізнього Середньовіччя імпліцитно несе темпора-
льну орієнтацію на майбутнє як універсальний творчий імпульс, який 
згодом закладе підґрунтя для вражаючих темпів техніко-технологічного 
розвитку. Тож як соціальна інституція університет чи не в найчисті-
шому вигляді втілює цей темпоральний виклик епосі Середньовіччя та 
віддзеркалює основні інтенції Нового часу, з усіма його численними 
перевагами та вражаючими недоліками. 

У просторовому відношенні університет – це атрибут і результат 
підйому міст, міського життя. Він опосередковано свідчить про від-
хід у тінь та початок поступового занепаду аграрної цивілізації з її 
прив’язкою до консервативних, рутинних технологій, з її циклічним 
сприйняттям часу, в якому немає нічого нового, з її культом минулого 
та святістю традиції. Міста ці, за висловом Жака Ле Гоффа, “великі та 
шумні фабрики, що гудуть чисельними ремеслами” [1, с. 49], повинні 
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були віднайти університет як інтелектуальний центр цієї нової спіль-
ноти, як місце, де концентрується, формується та звідки поширюється 
знання, як мозок, на який замкнена нервова система нової соціальності, 
що лише народжується. Будівля університету, храму науки, постає по-
руч з будівлею церкви, храмом Божим, щоб, якщо вірити тезі Освальда 
Шпенглера [4], визначати своїми архітектурними формами конфігура-
цію свідомості прийдешніх поколінь. Слід відзначити, що університет 
вдало вписався і в соціальну топографію тієї доби, граючи на проти-
річчях між світською та духовною владою, та, відповідно, отримуючи 
преференції від цих двох ключових центрів впливу. 

Висновки. Отже, університет ще тоді, у Пізньому Середньовіччі, 
зайняв своє місце в історії. Причому це було, є та, сподіваюся, ще не-
скінченно довго буде місце привілейоване, таке, що безпосередньо впли-
ває на характер та напрям руху ЇЇ Величності Історії. 
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Summary 
Kurbatov Sergiy. The Causes of Origin and Specific Features of the First 

European Universities. 

The paper is devoted to the analyses of the processes of establishing of this 
social institution and its organizational and institutional peculiarities. Author 
observed the processes of the origin of the first universities through temporal and 
spatial contexts. In temporal context university is a kind of mechanism of trans-
mitting knowledge from past to present; in spatial context the origin of university 
is connected with the moving of the main form of economical, social and cultural 
activities to cities. Main trends of university education in late Middle Ages, which 
was the birth of the university as a social institution, directly involved and crucial 
for understanding the further development of European civilization are traced. 
Topical aspects of university education in past and present are highlighted. 

Keywords: university, intellectuals, temporal context, spatial context. 

УДК 165.43 

Андрій ЛЕБІДЬ 

ІСТИНА БУТТЯ ТА БУТТЯ ІСТИНИ: 
РОЗМИСЛИ ПРО НОВІ СМИСЛИ СТАРИХ ПОНЯТЬ 
У статті автор аналізує основні інтерпретації поняття істини. Представ-

лені способи осмислення кризи в його сприйнятті та оцінці істини. Також дослі-
джуються проблеми осмислення суті філософії в первісному давньогрецькому сенсі, 
яка розуміється як особливий спосіб осягнення Істини. 

Ключові слова: Істина, філософія, четвірка, емпірія, феорія, алетейя. 

Постановка проблеми. Проблема Істини – хрестоматійна про-
блема: таке уявлення склалося не без певного відчуття безсилля дати 
належну їй дефініцію (якщо така взагалі можлива). Свідомо вживаючи 
слово “Істина” з прописної літери, автор тим самим підкреслює її 
універсальний, а не інструментальний характер. Здебільшого Істина 
“розкривається” в контексті логічних засобів інтерпретації, в той час 
коли, як на мене, її необхідно мислити в межах онтологічної парадигми. 
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Натомість науковий дискурс постулює різні варіанти її онтичного 
(послуговуючись термінологією М. Гайдеггера) статусу. Раціональність 
лише диференціювала уявлення про Істину, примножила кількість її 
концепцій, поклавши, як видається, в основу такого розділення не сут-
нісні, а критеріальні параметри істинності. 

Історія науки репрезентує чимало намагань визначити сутність 
Істини. У цій статті автор буде дотримуватися позиції, відповідно 
до якої Істина розглядається в контексті її філософського осмислення 
традицією давньогрецького θεωρια. Впевнений, більш-менш чітке ро-
зуміння сутності Істини та φιλοσοφια як θεωρια Істини неможливе без 
урахування того, що φιλοσοφια – продукт давньогрецького мислення, 
помислити який маємо, послуговуючись категоріями і образами давньо-
грецької думки. Саме таку мету і переслідує автор, намагаючись на-
близитися до розуміння базових понять φιλοσοφια, як, власне, і її самої. 
Автор переконаний, що φιλοσοφια у первинному, давньогрецькому сенсі 
постає як θεωρια Істини. Доведення цієї позиції потребує звернення до 
звичних понять, але у новому їх звучанні та смислах, розкриття яких є 
вкрай важливим завданням. Зважаючи на це, нагальним є поворот у 
бік неусталених потрактувань сутності Істини та φιλοσοφια як θεωρια 
Істини. 

У цьому контексті примітна одна історія, яка трапилася під час 
прогулянки Л. Вітгенштейна, Дж. М. Кейнса та його дружини. Оста-
ння, захоплена красою місцевості, де відбувалася прогулянка, емоційно 
вигукнула: “Яке гарне дерево!”. На що її супутник, філософ Л. Вітгенш-
тейн, відреагував, як їй здалося, не зовсім адекватно. Зустрічним питан-
ням “Що ви маєте на увазі?” він просто довів до сліз свою супутницю. 
Цей приклад показовий, поскільки “мета філософії – логічне прояс-
нення думок... Філософська робота складається по суті з роз’яснень. 
Результат філософії – не “філософські (читай: “безглузді”, “беззмісто-
вні”) речення”, але прояснення речень” [4, c. 112], якщо слідувати схемі 
самого Л. Вітгенштейна. 

Аналіз актуальних досліджень. Рецепція істини науковим сере-
довищем відбувається стохастично, і причини такої періодичності не 
зовсім зрозумілі. Останнім часом дослідження в галузі алетіології на-
були “другого дихання” на сторінках фахових періодичних видань, 
наукових монографій тощо. Усе завзятіше актуалізуються ідеї, згідно 
з якими Істина постає як химерність, архаїзм. Відлунням такої тенде-
нції стала поява значної кількості публікацій, сама назва яких засвідчує 
ставлення до вічної цінності: Маркова Л. “Перспектива науки: сенс як 
альтернатива істині” [10], Огурцов О. “Альтернатива істині: сенс чи 
правдоподібність” [12], Печьонкін О. “Чи можна протиставити сенс 
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істині” [13], Зуєв К. “Чи слід вважати архаїзмом поняття наукової 
істини?” [6], Назаретян А. “Істина як категорія міфологічного мис-
лення” [11] та інші. 

Мета статті – проаналізувати основні інтерпретації поняття істини. 
Виклад основного матеріалу. З-поміж досліджень, що зактуалі-

зовують нагальність вирішення проблем філософської та наукової але-
тіології, слід відзначити серію досліджень, де істина та істинність пос-
тають у контексті диференціювання наук та їх методологій. Так, В. Це-
ліщев розглядає проблеми співвідношення формальних теорій і об’єктів 
матеріального світу у світлі критики неопозитивістських уявлень про 
сутність логічних і математичних істин, оцінки вкладу концептуальної 
схеми в наукову картину світу, аналітичних і синтетичних суджень у 
логіці і математиці [18]. 

На епістемічному характерові істини наголошує Г. Левін. Він ро-
зрізняє два види знань: описи і приписи. На його думку, описові знання 
істинні, приписи – раціональні. Раціональність приписів трактується 
ним як відповідність останніх законам природи, потребам людей, спосо-
бам їх задоволення. Викладаючи основні положення класичної теорії 
істини, Г. Левін аналізує труднощі, що призвели її до сучасної кризи 
та спроб замінити її некласичними теоріями [9]. На думку ж П. Вейн-
гартнера, саме класична теорія істини як відповідності є найфундамен-
тальнішою і найперспективнішою з-поміж усіх теорій [3]. 

Продовжують полеміку щодо статусу істини та її місця і ролі у пі-
знанні підготовлені РАН позасерійні видання “Істина в науках і філосо-
фії” за ред. І. Касавіна, в яких зібрані результати досліджень класичної 
для епістемології проблеми істини. Автори пропонують декілька спо-
собів аналізу цього поняття, а саме: логіко-методологічний підхід, що 
орієнтований на класичну епістемологію; соціально-епістемологічний 
і еволюційно-епістемологічний способи розуміння істини, характерні 
для некласичного її розуміння [7]. 

В іншому збірнику “Поняття істини в соціогуманітарному пізнанні” 
розглядаються загальні проблеми сучасної теорії істини, обґрунтовано 
необхідність уточнення класичної її концепції у зв’язку з виявленням 
соціокультурної обумовленості знання і відмовою від поняття істини в 
межах постмодерністської філософії, проаналізовано зв’язок істини і 
знання та можливості застосування поняття істини для гносеологічної 
оцінки знання в різних науках [16]. 

Отже, бачимо, з одного боку – незгасаюча зацікавленість пробле-
мою істини (передусім, класичної її моделі) продукує досить розлогу 
наукову продукцію, де заявлена проблема знаходить можливості свого 
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розв’язання. З іншого – наступ на Істину стає відлунням загальної де-
вальвації ціннісної архітектоніки людини, запустінням та деструкцією 
смисложиттєвих орієнтирів людини, перетворення її з істоти, що віщує 
чолом (чело-века) на user’а, поглинутого τεχνη. Людина забула своє 
коріння, вона не мовить словами, вона маніпулює термінами, що та-
буюють смисли слів, в тому числі і тих, які визначені як базові для 
нашого дослідження. 

На думку Є. Головіна, людина перебуває у трьох стихіях античної 
космогонії: землі, воді та повітрі; вогонь як стихія вже не є атрибути-
вним для неї. За задумом творця людина створена у центрі стихій і 
мала змогу ходити, плавати, літати, оновлюватися у вогні. Замість цього 
зростає загрозлива домінація землі і всього того, що з нею пов’язане. 
Людина не потребує (що не є природним) φιλοσοφια. Людина – єдине 
із сущого, яке має змогу запитувати про буття. Натомість вона не усві-
домлює себе у своєму бутті і не розуміє, в якому світі воно відбувається. 
Пустеля дедалі більше розширюється. 

Як зазначав М. Бердяєв: “Ми живемо в епоху, коли істину не люб-
лять і її не шукають. Істина все більш замінюється корисністю та інте-
ресом, волею до могутності. Нелюбов до істини визначається не тільки 
нігілістичним або скептичним до неї ставленням, але і підміною її будь-
якою вірою і догматичним вченням, в ім’я якого допускається брехня, 
яку вважають не злом, а благом” [2, c. 289]. 

Істину не люблять і не шукають, тому що в кожного є своя прав-
да, коли сама Істина стає майже дивом [8, c. 202]. Вона подвоюється: 
в об’єктивній рефлексії Істина стає чимось об’єктивним, об’єктом, 
коли найважливішим стає усунення суб’єкта. На думку С. К’єркегора, 
для суб’єктивної рефлексії Істина стає привласненням, внутрішнім, 
суб’єктивністю, коли ми маємо повністю зануритися в суб’єктивність, 
бо Істина і є суб’єктивність [8, c. 206]. 

Видається цілком природним явищем деструкція Істини і постан-
ня на її місці безлічі істин-правд, які є лише інструментом, критерієм 
відповідності канону, правилу, забаганці. Як на мене, поняття Істини 
завжди використовувалося людством для обґрунтування своїх претензій 
на могутність, винятковість, перевагу. І в той же час вона виявляється 
надзвичайно вразливою, стаючи жертвою людської самовпевненості і 
святенництва. Людський розум деформував Істину, знищив її, відмо-
вивши у праві на існування, заявивши про те, що Істина народжу-
ється як єресь, а вмирає як забобон. Власне, наука, яка, на переконання 
М. Гайдеггера, “не мислить”, оперує саме такими інструментальними 
істинами. І лише φιλοσοφια, як на мене, спроможна збагнути універсаль-
ність Істини. 
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Φιλοσοφια – не наука і не світоглядна проповідь. Її специфіка в 
тому, що вона постає як намагання вийти за межі людських можливос-
тей, виразити їх у той чи інший спосіб як форму бачення, як спекуляцію. 
Вона постає як ποιησις (творчість, споруджування) саме тієї домівки, 
за якою так ностальгує Новаліс. Давньогрецьке φιλοσοφια безнадійно 
втратило свій автентичний смисл на маргінесі наукових та квазінаукових 
одіссей духу. 

У фрагменті 35 DK Геракліт проголошує: “χρή γάρ εΰ μάλα πολλών 
ίστορας φιλοσόφους άνδρας εϊναι καθ” [19, c. 67]. Слово φιλοσόφους, як 
видається, можна зрозуміти однозначно, хоча і з певними стилістичними 
відмінностями перекладу цього фрагмента: “Багато чого знавцями по-
винні бути мужі-любомудри” [17, c. 191], або ж “Бо дуже багато по-
винні знати мужі-філософи” [5, c. 291]. 

Але, як на мене, φιλοσόφος має дещо інші, більш глибокі смисли, 
ніж просто “філософ”, “любомудр” тощо. Φιλοσόφους άνδρας – ті, хто 
люблять σοφον, що означає άρμονια (зв’язок) з λογος’ом, себто устре-
мління відчувати його, мовити так, як він, і діяти у відповідності з 
ним. Власне, відповідність, άρμονια λογος’у і є гераклітівським σοφον. 

Геракліт повчає, якщо слухати не його, а λογος, мудрим буде, пере-
буваючи у ньому, сказати: все є одним і тим самим (50 DK). “Все” – це 
суте загалом, єдине в Бутті. Суте є в Бутті. Буття є сутим, воно збирає 

15 

його. Власне, суте, зібране в Бутті, і здивувало греків, надихнуло їх на 
φιλοσοφια. Арістотель принагідно висловлюється з цього приводу так: 
“здивування спонукає людину філософствувати”. Але його розуміння 
подиву є наслідком нерозуміння\

2
6, спочатку з приводу безпосереднього 

досвіду, а вже потім питань про “більш значне, наприклад, про зміну 
положення Місяця, Сонця і зірок, а також про походження Всесвіту” 
[1, c. 69]. 

Про що мовить σοφια? Зазвичай давньогрецьке σοφια розуміють 
як мудрість, а φιλοσοφια постає як любов до мудрості, про що вже 
йшла мова. Мислячи так φιλοσοφια, ми виходимо за межі категоріально-
го поля давньогрецької σοφια, перебуваючи в топосі латинської sophia 
(в сенсі sapientia чи-то prudentia). 

Як на мене, φιλοσοφια дещо не підпадає під розуміння її як світо-
гляду 

3
7, ба, навіть теоретичного. Віднаходячи в ній певне теоретичне 

                                           
551 Слово λογος у своєму значенні межує з λεγειν, що означає “збирання”. Проте певною мірою можемо 
заналогізувати λογος і Буття. 
662 Давньогрецьке θαυμαζον з-поміж того, що означає “здивування”, “подив”, має ще одне значення – 
“нерозуміння”, “задаватися питанням”, про що, власне, і наголошує Арістотель. Порівняй у Платона: 
“Якраз філософу властиво відчувати здивування. Воно і є початком філософії” [15, c. 249]. 
773 Поняття світогляду в рамках нашого дослідження розуміється не як певна сукупність знань про 
суте, а як налаштованість на Буття сутого, вдивляння в нього. 
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підґрунтя, ми знову ж таки мислимо категоріями новоєвропейської 
науки, яка за своєю сутністю не є грецькою, а римською. Цілком зрозу-
міле представлення філософії через поняття теоретичного на противагу 
емпіричному. У тому й справа, що так можна розуміти філософію, як 
наслідок девальвації її базових принципів новоєвропейською традицією. 
Але не можна в такий спосіб мислити φιλοσοφια як продукт давньог-
рецької культури. Переконаний, φιλοσοφια може бути осмислена через 
поняття теорії, але не як “теорія”, а як θεωρια 

4
8. 

Власне, римляни, а не греки протиставили мудрість науці. Греки 
не відмежовували науку і мудрість (звісно ж, не в модернізованому 
сенсі цих слів), тоді як сучасність з демонічною упертістю протистав-
ляє їх одне одному, розводить теорію і практику. Давньогрецькому, 
принаймні досократичному мисленню, не властиве таке протистав-
лення. Давньогрецька наука – це φιλοσοφια як здатність всеохоплюючо-
го споглядання буття сутого. Φιλοσοφια – це шлях Істини, споглядання 
Істини, θεωρια Істини. 

Φιλοσοφια як θεωρια Істини уможливлює вдивляння в Буття су-
щого і побачене схопити та втримати в погляді, розкрити його φϋσις 
через λογος, коли суте постає як істинно суте, неприховане, άληθεια. 

Показовим у цьому контексті є відомий вислів Геракліта: “φΰσις 
κρΰπτεσθαι φιλεω” (123 DK). Традиційний переклад цього фрагмента 
“Природа полюбляє ховатися” [17, c. 192]. Хоча необхідно наголоси-
ти, що первинний смисл грецького слова φΰσις – “паростки”, те, що 
актуалізує потенційну сутність. Переклад Г. Дільса (видання 1960 р.) 
“Die Natur (das Wesen) liebt es sich zu verbergen” [20, c. 178], як на ме-
не, більш точно відображає смисл афоризму, оскільки буття виступає 
як буттєвий φΰσις. 

У виданні 1906 р. цей фрагмент перекладено так: “Die Natur liebt 
es sich zu verstecken” [19, c. 79]. Як видається, у виданні 1960 р. редак-
тори деталізували семантику гераклітівського висловлювання, помис-
ливши грецьке κρΰπτεσθαι вже не як verstecken (ховатися), а як verbergen 
(притаювати, утаювати). І недаремно з’являється уточнене грецьке 
φΰσις, яке розуміється вже не стільки як die Natur (природа, фізичний 
світ), скільки як das Wesen (сутність, аналог буттю). Власне, das Wesen, 
а не die Natur притаюється, приховується і осягнення сутності саме das 
Wesen робить його неприхованим, відкритим, άληθεια. 

                                           
884 Смисл давньогрецького θεωρια розходиться з новоєвропейським “теорія” і означає спостереження, 
споглядання, видовище. Θεωρια у Стародавній Греції – релігійне посольство поліса до іншого 
поліса для участі у святкуваннях та ігрищах. Існувала і відповідна посадова особа, Теор (ς) – 
державний представник, що здійснював доручення культового характеру. Очевидним є зв’язок між 
θεωρια, θεος, θείον, άληθεια, але це вже має бути предметом іншої розвідки. 
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Досвід споглядання сутого не засвідчує зв’язок φιλοσοφια з емпі-
рією. Смисл поняття емпіризму, емпірії аж ніяк не відображає і не мі-
стить сутнісних характеристик давньогрецького εμπειρια, що означає 
звичне, усталене “досвід”, “досвідченість” і в той же час “рутину”. Греки 
не віддавали перевагу θεωρια порівняно з εμπειρια, для них θεωρια і 
була найвищою εμπειρια. 

Для грека εμπειρια – одна з форм осягнення Буття поряд з θεωρια. 
Εμπειρια здебільшого стосувалася речовинного світу, плинного, не-
стійкого, не сутого. Εμπειρια засвідчує рутинну, нетворчу працю у її 
повсякденності і беззмістовності, коли Речі (доречніше було б сказати 
предмети) не промовляють, не віщують, а заставляють своєю предме-
тністю Буття. Якщо привілей богів у тому, щоб бути вільними від 
εμπειρια, то людина приречена на постійний перехід від θεωρια до 
εμπειρια і навпаки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 
 
Визначивши φιλοσοφια як θεωρια Істини, зрозумілим тепер стає, 

хто ж такі φιλοσόφους άνδρας у Геракліта. Це спостерігачі Істини, що 
перебувають у ній через λογος. Істина – це αληθεια. Парменід іменням 
“Αληθεια” називав богиню 

5
9, яка “супроводжує знаючого мужа” [17, 286]. 

М. Гайдеггер, потрактовуючи творчість цього давньогрецького філо-
софа, перекладає αληθεια як неприхованість, непотаємність. “Αληθεια” 
ще називали прикрасу із сапфіру, котру носили верховні єгипетські 
жерці на підтвердження істинності їх вчення. 

Як вже зазначалося, сучасна людина певною мірою мислить кате-
горіями новоєвропейської раціоналістичної філософії, коли сутність 
Істини як άληθεια у греків через римське veritas перетворюється на се-
редньовічні adequatio (відповідність), rectitudo (справедливість, у сенсі 
відповідності певним моральним нормам), justitia (справедливість, у сен-
сі відповідності певним правовим нормам), а потому – у новоєвропейсь-
ке certitudo, в істину як достовірність, обґрунтованість та надійність. 

                                           
995 Зауважимо, що в Парменіда Αληθεια – не богиня істини, а богиня-Істина. 

Боги 
θεωρια 

люди 

εμπειρια

тварини 
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Осмислюючи сутність Істини, греки мислять про усунення, зни-
щення, приховування, вони проблематизують, розв’язуючи προ-βλημα 
Істини. Сутність Істини як неприхованості певним чином протистоїть 
приховуванню. Здається, що неприхованість перебуває в суперечці з 
приховуванням і суть цієї суперечки залишається невизначеною. Істина 
ніколи не є наявною “в собі”, але завойовується. Неприхованість від-
войовується в суперечці з приховуванням. Неприхованість вказує на 
противагу приховуванню. 

Історія західноєвропейської філософії – це шлях забуття, шлях 
від онтології άληθεια як неприхованості φϋσις (Буття) до гносеології 
certitudo – істини як достовірності, обґрунтованості та надійності мис-
лення, носієм яких є “непоборна” сила науки. А потому і ψευδος розу-
міється як протилежність άληθεια, себто хибність, що приховує. Що ж 
приховує ψευδος і розкриває άληθεια? У чому προ-βλημα Істини? Застав-
лена у за-буття, прихована Річ вже не є сакральним, через яку віщує 
божественне, а лише предметом 

6
10. Річ постає як сакральність άληθεια у 

нероздільності співіснування елементів das Geviert, послуговуючись 
концепцією М. Гайдеггера [21, c. 27]. Das Geviert відкривається як стру-
ктура Буття-Істина, що постає у єднанні чотирьох елементів (така собі 
“четвірка”). Буття завжди є єднанням чотирьох і тільки таким: 

 
Himmel, Welt 
(Небо, світ) Ding 

(Річ) 

Gott 
(Бог, божественне) 

  
Mensch 
(людина) 

Erde 
(Земля) 

 
Рисунок 2 

 
Помислене таким чином буття, світ, як ціле, є “містичним” 

[4, c. 216]. Містичність буття розкривається для греків в άληθεια, в ній 
воно набуває свого вираження через μύθος, έπος, λογος. Як на мене, 
елементи das Geviert, які нібито знаходяться в опозиції один до одного: 
Himmel – Erde, Gott – Mensch, відображають не стільки протистояння, 
як доповнення, на зразок метаморфоз θεωρια та εμπειρια. 

Небо-світ є вираженням відкритого порядку (κοσμος), що упоряд-
ковує суте, висвічує та визначає його, робить Річ тим, чим вона є. Земля 
у М. Гайдеггера – це те, що оприявнює суте, робить його справжнім. 
Божественне – особливий вид сутого, яке мислиться врозріз його релі-
гійному забарвленню, воно налаштовує das Geviert. Людина Geviert’a не 

                                           
106 Порівняй із рос.: “вещь”, “вещий”, “вещает” тощо. 
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є ні суб’єктом, ні об’єктом, ні “мислячою твариною”, ні “тростиною”. 
Людина – вартовий буття-Істини. Якщо для І. Канта “Річ”, “річ-у-
собі” – це останнє, перед чим зупиняється розум, поступаючись міс-
цем вірі, то для М. Гайдеггера з неї усе тільки починається. Відродження 
сакрального змісту Речей, повернення їх із забуття, виокремлення їх з-
поміж безлічі предметів – саме в цьому ми вбачаємо функцію φιλοσοφια. 
Власне φιλοσοφια і розкриває Істину буття та буття Істини, άληθεια. 
Власне φιλοσοφια і є тим “вакханічним божевіллям”, яке висвічує 
Істину, є θεωρια Істини. 

Висновки. М. Гайдеггер свого часу стверджував, що φιλοσοφια 
тільки тоді буде здатна змінювати світ, коли людина здійснить стри-
бок у нове мислення. Катастрофічність ситуації в тому, що філософія 
(не φιλοσοφια) вже не споглядає Буття. У ній наявні всі ознаки орієн-
тування в сутому і виключно в сутому, над яким вона, безумовно, до-
мінує; але водночас вона позбавлена можливості мислити Буття, тобто 
Начало. Зник “темний” пафос гераклітівських віщувань. Раціоналізована 
афористичність сучасності, що прийшла на його місце, перетлумачи-
вши на свій розсуд для своїх потреб, залишається незрячою до про-
блем Буття, осягаючи лише суте. Вибору немає, або ми стаємо на шлях 
мислити Начало, або ні. Повернімо φιλοσοφια, налаштуємося на άρμονια 
з λογος. 

На думку Арістотеля, істина виражається за допомогою вислов-
лювання і є узгодженням мислення із сутим. Але як розуміти таке 
узгодження? Сам Арістотель істину визначає через λόγος, а λόγος через 
істину, точніше, через можливість бути нею. Отже, будь-яке вислов-
лювання так чи інакше розглядається через дихотомію істини-брехні. 
Істина і брехня постають у цьому контексті як властивість мови взагалі, 
в рамках якої ми стверджуємо нескінченність дескрипцій за допомогою 
операцій ствердження або заперечення. 

Ми говоримо про Буття так, ніби маємо можливість відрізняти 
його від мови. Але все, що наша мова (думка) не розкриває, вона ж і 
закриває. Уявити щось поза межами уявного, помислити поза межами 
мислимого ми не в змозі. У цій частині, мабуть, релевантною буде те-
за [7] Л. Вітгенштейна: “Про що неможливо говорити, про те слід мов-
чати”. І далі: “Є, звичайно, невимовне, воно показує себе, це – містичне” 
[6, c. 522]. Таким, що не можна виразити, але можливо показати, і є міс-
тичний досвід філософствування, коли Буття оприявнюється в сутому, 
вивільняється, стає явним, просвічується в гераклітівському спалаху 
блискавки-думки. 
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Summary 
Lebid’ Andriy. Truth-Being and Being-Truth: thinking about new senses 

of old concepts. 
In the paper the author shows an important role of the theory of Truth in 

formation and development of Ontology and Epistemology. Modern concepts 
of Truth represent the various simplified variants the Truth theory. The author 
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presents the structure of the own argument and suggests translation of key frag-
ments of the ancient Greek concepts. The paper presents the synoptic approach: 
the author analyzes the basic contemporary interpretations of the theory of truth. 
Such an approach allows to reveal various aspects and creative potential which 
are in the Truth-theory. Ways of representing the truth of the crises in its percep-
tion and evaluation. We analyze its status in the transition period and the need to 
intensify research in the structure of modern aletiology. The essence of philosophy 
in its original ancient Greek sense is analyzed. It is understood as a particular way 
of understanding the truth. 

Keywords: truth, philosophy, the foursome, emperiya, Fеoriya, Aletheia. 

УДК 355.5 
Володимир МАЗУРЕНКО, Юлія ЛОГВИНЕНКО 

ПРІОРИТЕТИ ОПТИМІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: 

НОВИЙ ЗМІСТ КОНСАЛТИНГУ ТА КОНТРОЛЮ 
У статті розкриті сутність, проведений аналіз і надані рекомендації щодо 

ефективного використання двох із основних форм навчальної роботи: консультації 
та контролю навчального процесу в навчальних закладах післядипломної освіти. 

Ключові слова: навчальний процес, консультації, навчальний заклад, після-
дипломна освіта, кадри. 

Постановка проблеми. За сучасних умов, коли одним з визначаль-
них завдань системи освіти є підготовка, перепідготовка висококвалі-
фікованих кадрів для всіх галузей народного господарства, здатних 
вирішувати надскладні завдання організацій (підприємств) у ринково-
му середовищі, на перший план постає проблема пошуку шляхів підви-
щення ефективності навчального процесу. Важливим у вирішенні цієї 
проблеми, на думку авторів, є неухильний перерозподіл ваги значущості 
в бік самостійної роботи студентів. Саме самостійна робота повинна 
стати основою освітнього процесу. На підставі цього зростає роль 
викладача як організатора і безпосередньої ланки реалізації цих змін у 
ВНЗ. Зрозуміло, що в нових умовах виокремлюється аспект додаткових 
методологічних та організаційних заходів щодо самостійного навчання 
студентів, серед яких актуальними є консультація і контроль навчально-
го процесу. 

Аналіз актуальних досліджень. Питанням покращення навчаль-
ного процесу шляхом вдосконалення таких форм навчальної роботи, як 
консультація та контроль, займалися П. І. Підкасистий, Є. Шарохіна, 
Л. Блонський, І. Богданов, З. Слепкань. Важливим у вирішенні цієї 
проблеми, на думку авторів даної статті, є неухильний перерозподіл 
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ваги значущості в бік самостійної роботи студентів. Саме самостійна 
робота повинна стати основою освітнього процесу. Виходячи з цього 
зростає роль викладача як організатора і безпосередньої ланки реалі-
зації цих змін у ВНЗ. Зрозуміло, що в нових умовах виокремлюється 
аспект додаткових методологічних та організаційних заходів щодо са-
мостійного навчання студентів, серед яких актуальними є консультація і 
контроль навчального процесу. 

Мета даної розвідки полягає в аналізі і характеристиці двох актив-
них форм навчальної роботи – консультації та контролю – з наданням 
рекомендацій як для студентів, так і викладачів. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яка діяльність, у тому числі і 
навчання, матиме позитивні результати лише за умови, що вона відпові-
датиме певним способам організації її учасників. Згідно з організаційно-
штатними структурами студенти об’єднуються в рамках відповідних 
підрозділів, а під час навчання і в навчальні групи. Залежно від цих 
об’єднань застосовуються певні форми та методи навчання. Розглянемо 
більш детально підготовку керівника заняття до впровадження сучас-
них організаційних форм навчання в такі види навчальної роботи, як 
консультація і контроль навчального процесу. 

Кожне заняття вирішує певне дидактичне завдання. Ефективність 
його розв’язання залежить насамперед від підготовленості керівни-
ка до проведення заняття. Крім того, на ефективність заняття також 
впливає здатність керівника впроваджувати в навчальний процес най-
доцільніші форми та методи навчання. Таке впровадження вимагає від 
керівника докладання значних зусиль при підготовці до заняття – напе-
редодні та після його проведення. 

Одними з активних форм навчальної роботи є консультація та кон-
троль навчального процесу. Завдяки цим формам керівник може пев-
ною мірою підвищити активність студентів на планових заняттях, але 
це вимагає додаткової його підготовки, про що йтиметься далі. 

Згідно з робочими програмами дисциплін, що впроваджені в на-
вчальний процес, основними видами навчальних занять є: лекції, семі-
нари, практичні заняття (індивідуальні заняття) та інші. Зміст підготовки 
керівника заняття із зазначених видів занять відомий. Зосередимося 
більш детально на підготовці та на існуючих способах безпосередньо-
го проведення керівником консультацій і контролюючих заходів навча-
льного процесу. 

Однією з форм управління навчанням студентів та надання їм до-
помоги під час самостійного вивчення навчального матеріалу (робота 
над магістерським дослідженням) є консультація. Консультація, особли-
во коли вона планова або обов’язкова (викладач додатково проводить 
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заняття з найслабкішими студентами), також може вважатись одним із 
основних видів занять. Досвід проведення консультацій показує, що їх 
функції зводяться до такого: 
 активізація і розвинення інтересу до своєї професії (спеціальності); 
 надбання студентами навиків щодо самостійного навчального та 

наукового пошуку; 
 доповнення, поглиблення, уточнення отриманих теоретичних знань; 
 закріплення знань, надбаних під час навчання; 
 визначення рівня знань і індивідуальності студента та інше. 

У дидактичній та методичній літературі зустрічається думка про те, 
що студент на консультації може задати будь-яке питання, яке пов’язане 
з даним навчальним матеріалом. Але на практиці може спостерігатися 
й інша картина (тобто питання може надійти від студента за межами 
викладеного навчального матеріалу). Тому важливо з’ясувати, які ж пи-
тання можуть надійти від студентів під час консультацій. Викладач обо-
в’язково повинен бути готовим до відповіді на запитання за трьома 
напрямками, а саме: 
 питання, які не знайшли необхідного відображення в тій літературі, 

якою користується студент; 
 спірні питання; 
 запитання, що виникли при самостійному відпрацюванні навчаль-

ного матеріалу та ін. 
Якщо студент не має достатніх знань з даної теми (не знайшов 

необхідного навчального матеріалу чи не шукав, або не було часу), то 
слід тактично рекомендувати йому вивчити відповідну літературу. 
Основа такої відмови викладача цілком гуманна: він практично не в 
змозі за незначний термін консультації у повному обсязі висвітлити 
цю тему чи питання. Єдине, що він зможе зробити, це пояснити деякі 
моменти та надати методичні рекомендації щодо самостійної роботи 
за даною темою. 

У випадках, коли викладач з’ясував, що студент або група сту-
дентів, яким була надана консультація, можуть самостійно подолати 
труднощі, то доцільно консультацію припинити. 

Конкретний зміст консультації визначається тією формою органі-
зації навчального процесу, якому вона відповідає. 

Консультація перед семінарським заняттям складається з: 
 розгляду та обґрунтування, щодо застосування, джерел інформації за 

темою, в тому числі і нових книжок, та рекомендацій з послідовності 
їх вивчення; 

 порад, як відповідати на те чи інше питання (без розкриття змісту 
відповіді). 
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Консультації щодо підготовки і захисту рефератів (актуально 
для студентів, що навчаються за індивідуальним планом), курсових 
та дипломної магістерської робіт ставлять за мету надання допомоги 
у визначенні теми, обсягів, структурної побудови та плану роботи. 
У ході консультації також з’ясовуються методологія, методи дослі-
дження, наукові завдання, надаються рекомендації щодо добору джерел 
інформації. 

Консультація перед іспитами і заліками спрямована на визначення 
вимог до відповідей на питання до іспиту, раціональних шляхів по-
вторення навчального матеріалу, з’ясування найбільш важливих місць 
навчального матеріалу дисципліни. Крім цього, викладачем повідо-
мляється порядок проведення контролюючого заходу. На таких кон-
сультаціях викладач з’ясовує, як саме опановані теми, що виносилися 
студентам на самостійне відпрацювання. 

Перед іспитами або заліками краще проводити дві консультації. 
На першій слід визначити, як доцільніше використовувати час на під-
готовку основних питань навчального матеріалу. На другій, яка прово-
диться напередодні іспиту (заліку), розглядається матеріал, що залишив-
ся незрозумілим для студентів і потребує втручання викладача. 

У дидактичній та методичній літературі консультації розподіля-
ються на чотири групи: 

І група (залежно від контингенту студентів): 
 індивідуальні; 
 групові; 
 потокові. 

ІІ група (залежно від етапів навчального процесу): 
 вступні; 
 поточні; 
 підсумкові. 

ІІІ група (залежно від мети та завдання навчання): 
 настановчі; 
 методичні; 
 контролюючі; 
 проблемні. 

ІV група (за способом проведення): 
 усні; 
 письмові (методичні рекомендації, вказівки); 
 наочні посібники (стенди-консультації); 
 вітрини-консультації. 
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Головним компонентом консультації є взаємне спілкування ви-
кладача зі студентами. Безумовно, під час цього спілкування може 
бути три способи передачі інформації, а саме: пояснення, обговорення, 
порада. 

Деякі поради молодим викладачам стосовно того, як потрібно 
розпочинати консультацію: 
1. Групі задають питання: Що не зрозуміло з пройденого матеріалу? 

або Які є питання? 
2. У випадках, коли група пасивна, викладач задає питання, які на-

штовхують студентів на основні проблеми, що, на думку виклада-
ча, повинні обговорюватися на даній консультації. 

3. Інколи доцільно задати питання: Чи весь матеріал за темою знайдено 
в літературі? 
Для стимулювання відвідування консультацій необхідно: 

 переконати студентів у тому, що консультація – органічна частина 
навчального процесу; 

 на занятті ставити перед студентами складні проблемні питання, 
вирішення яких передбачало б звернення до керівника заняття за 
допомогою; 

 надавати літературу для самостійної роботи, яка б, можливо, викли-
кала потребу в особистому спілкуванні з керівником заняття; 

 давати студенту, що навчається за індивідуальним планом, додаткові 
завдання (реферати, доповіді, повідомлення і ін.), які заслуховува-
лися б на черговій консультації; 

 залучати студента до підготовки повідомлення з нового навчального 
матеріалу, обговорювати його, робити аналіз і оцінювати виступи як 
доповідача, так і студентів, що залучалися до обговорення. Під час 
обговорення запроваджувати активні методи навчання. 
Одним із важливих етапів процесу навчання є контроль: облік та 

оцінка знань студентів, отримання інформації для наступного аналізу та 
корегування навчального процесу. Мета контролю – визначення якості 
засвоєння навчального матеріалу, ступеня відповідності сформованих 
умінь і навичок завданням навчання з тієї чи іншої дисципліни. Процес 
контролю формує відповідальне ставлення у студентів до навчання та 
визначається ефективністю методики викладання. Що стосується ВНЗ, 
то в цілому практикуються такі контролюючі заходи: вступні іспити; 
контрольні роботи; реферати; летючки; захист звітів студентів за стажу-
вання; захист курсових та дипломної (магістерської) робіт; екзамени. 

Взагалі контроль розрізняють як: попередній; поточний; періодич-
ний і підсумковий. Існує думка, що найважливішим з них є поточний. 
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Особливо велике значення він має на початку навчання, коли у студе-
нтів ще не сформувалися навички щодо визначення з потоку навчаль-
ного матеріалу головного, вони ще не вміють робити узагальнення та 
висновки. Слід відрізняти поточну успішність від поточного контролю. 
Поточна успішність є наслідком поточного контролю, за допомогою 
якого процес навчання стає керованим, здійснюється активізація пізна-
вальної діяльності студентів. Поточний контроль дозволяє оперативно 
корегувати навчальний процес. 

До основних функцій контролю належать: контролююча, навчаль-
на, функція виявлення та оцінювання знань. Кожна із зазначених функ-
цій віддзеркалює певний спектр напруженої навчальної роботи. Коротко 
розглянемо, яке навантаження покладене на деякі із цих функцій. 

Контролююча функція полягає не тільки у виявленні знань, умінь, 
навичок або їхньої відсутності, але і в перевірці опанування методами 
пізнання, прийомами теоретичного мислення при вирішенні пізнаваль-
них завдань. 

Навчальна функція контролю знань проявляється тоді, коли матері-
ал, на якому здійснюється контроль, подається у вигляді проблемних 
ситуацій, вирішення яких вчить новим прийомам навчальної діяльно-
сті, що забезпечує і розвиток інтелектуального потенціалу студента. 

Виховна функція контролю і оцінки знань передбачає не тільки 
виявлення обсягу знань, їх повноти, практичної спрямованості, але й 
з’ясування рівня активності і самостійності студентів. Виходячи з єднос-
ті процесів навчання та виховання, необхідно враховувати, що спеціаль-
ні пізнавальні завдання, проблемні питання як засіб перевірки знань є 
одночасно формою, яка сприяє розвитку активності. 

Функція встановлення зворотного зв’язку полягає в отриманні 
викладачем інформації про хід навчального процесу і є необхідною умо-
вою щодо його удосконалення. До форм отримання зворотного зв’язку 
відносять: 
 оцінювання знань студента за навчальним матеріалом, що викладався 

раніше, перед початком чергового заняття; 
 опитування студентів у ході заняття з метою виявлення, чи розу-

міють вони сутність викладених навчальних питань; 
 аналіз результатів роботи студентів на семінарських та практичних 

заняттях; 
 заслуховування доповідей, рефератів, виступів на семінарах з насту-

пним обговоренням та висновками; 
 перевірку контрольних і домашніх робіт; 
 співбесіди за пройденим матеріалом під час консультацій; 
 процес захисту результатів стажування, курсових та магістерської 

робіт. 
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Розглянуті та решта функцій реалізуються в різних видах занять, 
органічно доповнюючи одна одну. 

Відомо, що контроль здійснюється відповідно до принципів дидак-
тики. Разом з тим у теорії навчання розглядаються і принципи перевірки 
та оцінювання знань, до яких належать об’єктивність, всебічність, 
систематичність, індивідуальність, диференційованість. Дотримання за-
значених принципів дає можливість не тільки покращити якість навчан-
ня, але й ефективність навчального процесу. Коротко охарактеризуємо 
принципи перевірки та оцінювання знань. 

Принцип об’єктивності полягає в тому, що викладач оцінює знан-
ня студента незалежно від особистого ставлення до нього або обставин, 
які склалися під час навчального процесу. Іншими словами, оцінка на-
вчальної діяльності студента адекватна знанням, умінням, навичкам 
відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики за даною навчаль-
ною дисципліною. 

Принцип всебічності вимагає при перевірці і оцінюванні знань 
студентів охоплювати різний за змістом матеріал, розкривати наявність 
не тільки знання фактів, понять, закономірностей, але й вміння користу-
ватися ними в практичній діяльності. 

Принцип індивідуальності передбачає оцінювання успіхів студентів 
або недоліків їхньої праці, виходячи з індивідуальних особливостей, 
які виражаються як стиль розумової праці, спосіб висловлювання. 

Принцип диференційованості полягає в оцінюванні знань з ураху-
ванням специфіки навчального матеріалу (він відрізняється залежно від 
предмета навчання чи теми) та виставленням оцінки в бальній системі. 

Принцип систематичності перевірки знань передбачає відпра-
цювання кожним керівником занять системи опитування, завдань для 
самостійної роботи, конкретних рекомендацій щодо засвоєння знань, 
надбання умінь та навичок. Пропонується чотириступенева система 
перевірки знань. Перший ступінь – перевірка засвоєння матеріалу лекції. 
Така перевірка може здійснюватись експрес-опитуванням. Суть цього 
полягає в усній формі поставлення перед групою 7–10 питань. Кількість 
питань може бути меншою або більшою запропонованого інтервалу. 
Усе залежить від складності питань. Якщо питання прості, то їх кіль-
кість може бути більшою. Кожний студент на своїй картці знаком “+” 
або іншим знаком визначає правильну відповідь. Наприклад: Чи вплине 
щільність атмосферного тиску на швидкість звуку? Якщо так, то знак 
проставляється в колонці “Так”, якщо ні, то в колонці “Ні”. Підсумок 
проводиться відразу після заняття. Для допомоги в перевірці результатів 
експрес-опитування може залучатися найбільш підготовлений студент 
або лаборант кафедри. Доцільно експрес-опитування здійснювати на 
початку кожного заняття за матеріалом попереднього. Другий ступінь – 
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це перевірка підготовленості студентів до практичного заняття методом 
безмашинного опитування. Третій ступінь – перевірка засвоєння навча-
льного матеріалу, надбання умінь та практичних навичок безпосеред-
ньо в кінці заняття. Для цього можуть використовуватися навчально-
контролюючі або електронно-обчислювальні машини, за допомогою 
яких студенти розв’язують завдання проблемно-пошукового характеру. 
Четвертий ступінь (підсумковий) містить усне індивідуальне опитування 
або кожний студент виконує письмову роботу (звіт). 

Висновки. Виходячи з викладеного можна зробити такі висновки: 
1. Консультація і контроль є складовою навчального процесу, а їх 

метою є: 
 підвищення інтересу студента до майбутньої професії; 
 надбання глибоких знань, умінь та навичок з майбутньої про-
фесії; 

 визначення рівня знань з даної теми чи всього обсягу навча-
льної дисциплін та індивідуальності студента; 

 постійного розвитку педагогічної майстерності викладача щодо 
організації розроблення студентами проблемних рефератів та їх 
захистом перед аудиторією; 

 поширення досвіду проведення консультацій із застосуванням 
активних методів навчання, особливо діалогового, методу кри-
тичних ситуацій, інциденту та інших. 

2. Головною ціллю контролю є встановлення зворотного зв’язку, 
тобто визначення: 

 глибини та якості знань, умінь і навичок на всіх етапах відп-
рацювання робочої навчальної програми дисципліни; 

 результативності запровадженої методики викладання навча-
льного матеріалу дисципліни; 

 необхідності корегування навчального процесу з боку кафедри, 
навчального відділу чи деканату; 

 постійності впровадження відповідних форм отримання зво-
ротного зв’язку. 

3. Одним із дієвих механізмів підняття якості навчання та ефек-
тивності організації навчального процесу є дотримання таких принципів 
перевірки та оцінювання занять, як об’єктивність, всебічність, систе-
матичність, індивідуальність, диференційованість. 

4. Як консультація, так і контроль навчального процесу сприяють 
з’ясуванню глибини підготовленості студентів до якісного виконання 
майбутніх обов’язків за професією; удосконаленню, поповненню та 
закріпленню отриманих знань; розвитку особистих пізнавальних якос-
тей; одержанню та удосконаленню навиків з формування перших науко-
вих завдань і захисту власної думки зі складних теоретичних положень. 
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Summary 
Mazurenko Volodymyr, Logvinenko Julia. Priorities of the learning process 

optimization a new content of consulting and control. 
In the article essence, the analysis and recommendations on effective use of 

the two basic forms of training: advice and control of the educational process in 
postgraduate education. Special attention is paid to the methods of these forms of 
work. Described in detail the functions of monitoring students’ knowledge. Author 
examined learning contain characteristic figure of the teacher as a basic level of 
independent work of students (trainees). The author believes that this work should 
be the basis of the educational process. It is also eemphasized on the increasing 
the role of the teacher as an organizer and on direct links of positive change 
in higher education. Some aspect of the organization and implementation of the 
additional methodological and organizational measures are highlighted. The article 
provides solid recommendations for optimizing the learning process. 

Keywods: learning process, counseling, school, postgraduate education, staff. 

УДК 159.9 
Світлана НІКОЛАЄНКО, Олександр НІКОЛАЄНКО 

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АДАПТАЦІЇ 
З ПСИХІЧНИМИ СТАНАМИ ЛЮДИНИ 

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язку адаптації людини зі станами 
її психіки. З’ясовуються функціональні рівні адаптації людини. Аналізується взає-
мозв’язок функціональних рівнів адаптацїі з різними видами станів психіки людини. 

Ключові слова: адаптація, рівні адаптації, стани психіки, стани свідомості, 
психічні стани, стани особистості. 

Постановка проблеми. Поняття адаптації – одне з основних у 
психологічних дослідженнях природи різних психічних явищ, оскільки 
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саме механізми адаптації, вироблені в процесі еволюції, забезпечують 
можливість існування як людського організму, так і психіки людини в 
умовах складного соціального середовища. Завдяки процесу адаптації 
досягається оптимальне функціонування всіх систем організму, збалан-
сованість у системі “людина – середовище”, а також забезпечується 
потрібний стан свідомості, який створює умови для оптимальної актива-
ції, адекватної поведінки і нормальної діяльності людини як суб’єкта 
діяльності та суспільних відносин. 

При розгляді проблем адаптації людини прийнято розрізняти три 
функціональних рівні цього явища: фізіологічний, психологічний і со-
ціальний. Тому можна говорити про фізіологічну, психічну і соціальну 
адаптацію. Разом з тим слід підкреслити, що існують також певні фі-
зіологічні і психічні механізми, що забезпечують процес адаптації на 
кожному із вказаних вище функціональних рівнях адаптації. 

Вказані вище функціональні рівні адаптації взаємозалежні між 
собою і тісно взаємопов’язані, безпосередньо впливають один на одного 
та визначають інтегральну характеристику загального рівня функціо-
нування всіх систем організму при його адаптації. Ця інтегральна ха-
рактеристика являє собою досить динамічне утворення, що прийнято 
називати функціональним станом організму, який є одним із централь-
них явищ, що вивчаються у сучасній фізіології та психології людини. 
Без використання поняття “функціональний стан організму” не можна 
зрозуміти зміст такого складного явища, як адаптація. 

У свою чергу, не можна зрозуміти функціональний стан організму, 
не розібравшись у проблемі типології станів психіки, що супроводжу-
ють діяльність людини. Тому можна говорити про те, що функціональ-
ний стан організму, пов’язаний з адаптацією, співвідноситься зі станами 
свідомості, станами діяльності і психічними станами, які відповідають 
фізіологічному, психологічному, та соціальному рівням адаптації. 

Проблема взаємозв’язку функціональних рівнів адаптацїі з різними 
станами психіки людини загострюється також ще і у зв’язку з тим, що 
й досі психологія не має ні задовільного визначення поняття психічно-
го стану, ні упорядкованої класифікації станів психіки людини. 

Але для досягнення ефекту адаптації важливо навчитися управляти 
станами психіки, які супроводжують цей процес на всіх його рівнях. 
Для цього потрібно враховувати всю різноманітність станів психіки. 
У тому числі потрібно досліджувати ті стани, які є проявом дезадаптації. 
Це важливо для того, щоб мати можливість попереджати їх виникнення, 
уникати, переборювати, долати їх і в такий спосіб підвищувати загаль-
ний рівень адаптації. 

Таким чином, систематизація й упорядкування всієї різноманіт-
ності психічних станів є актуальним завданням для сучасної психології. 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

85 

Особливо важливим є дослідження станів психіки у зв’язку з адапта-
цією, тому що умови сучасного життя для більшості людей сьогодні 
швидко змінюються, і при цьому переважно у бік ускладнення. Це озна-
чає, що сучасна людина повинна адаптуватися до того, що з нею від-
бувається в перехідному суспільстві з економічною кризою, в нових 
умовах загального ускладнення життя. 

Аналіз актуальних досліджень. Сучасне уявлення про адаптацію 
ґрунтується на роботах І. П. Павлова, І. М. Сєченова, П. К. Анохіна, 
Г. Сельє й ін. Незважаючи на наявність численних спроб пояснення 
феномена адаптації, визначення цього явища є досить проблематичним. 
Це пояснюється тим, що об’єктивно існує багато різновидностей основ-
них проявів адаптації. 

Дослідження станів психіки також мають свої ускладнення вна-
слідок відсутності упорядкованості їх класифікації. У психологічній 
літературі зустрічаються різні погляди щодо поняття “стани психіки”. 
Так, В. М. Бехтерєв розлядає їх як “стани свідомості”, Н. Д. Левітов – 
як “психічні стани під час діяльності”, М. І. Єнікєєв – як “стани особис-
тості” тощо. 

Важливим напрямком у дослідженні станів є дослідження психо-
фізіологічних станів. Є. П. Ільїн вважає цей особливий вид станів 
такими, що пов’язані із психічними й фізіологічними структурами 
людини. Будь-який психічний стан людини є обумовленим її фізіоло-
гічними структурами (або стан буде викликаний фізіологічними про-
цесами, або стан буде сприяти виникненню фізіологічних процесів). 
З огляду на це, підхід Є. П. Ільїна отримує особливу привабливість 
при розгляді психічних станів у рамках загальної проблеми адаптації, 
яка відбувається в основному саме під час діяльності. 

Таким чином, представники різних наук, у тому числі психологіч-
ної науки, намагаються своїми дослідженнями визначити орієнтири, 
напрямки управління психікою людини взагалі і її станами зокрема 
для забезпечення адаптації у складних соціально-економічних умовах. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати взає-
мозв’язок функціональних рівнів адаптацїі з різними видами станів пси-
хіки людини та виділити найбільш повну класифікацію станів, які 
супроводжують процес адаптації під час нормального пильнування, 
або неспання, тобто під час будь-якої активності людини. 

Виклад основного матеріалу. У психології першим і найпоши-
ренішим на сьогоднішній день є уявлення про стани психіки як про 
відносно стійкі психічні явища, що мають початок, певну тривалість 
існування і кінець. Загальноприйнятою є думка про стани як такі явища 
психіки, які відображають особливості функціонування нервової систе-
ми людини в певний відрізок часу або під час процесу адаптації [3–5]. 
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Поняття “стан” як загальнонаукова категорія стосовно людського 
організму означає сукупність процесів, що відбуваються в ньому, а 
також ступінь розвитку й цілісності структур організму, пов’язаних зі 
свідомістю, діяльністю, особистістю [3]. 

У сучасній психології щодо станів свідомості розрізняють два різ-
новиди станів свідомості: стан сну і стан пильнування, які можуть бути 
як нормальні, так і патологічні. Автори звертають увагу на можливість 
розгляду наявності ще одного, так званого перехідного стану від сну 
до пильнування [6]. 

Ж. Годфруа відзначає, що під час пильнування як стану, що ви-
никає після повного пробудження від сну, може спостерігатися різний 
рівень активації, а отже, і здатності до адаптації. Наше сприйняття подій 
значною мірою змінюється протягом дня. Воно залежить від того, чи 
напружені ми, чи збуджені, чи знаходимося в розслабленому або майже 
в дрімотному стані. Таким чином, обробка інформації змінюється під 
час пильнування дуже суттєво, залежно від рівня активації і від готовно-
сті сприймати нові сигнали про зміни ситуації, до якої потрібно весь 
час пристосовуватись [2]. 

Д. Хебб ще в 1955 році спробував проілюструвати цю закономір-
ність у вигляді графіка залежності між рівнем пильнування, що зале-
жить від активації, і можливостями до адаптації. Адаптація, завдяки 
підвищенню активації, можлива тільки, починаючи з деякого оптимуму. 
Якщо активація продовжується, зростає, то, починаючи з якогось мо-
менту, можливості адаптації знижуються. Це може відбутися, наприклад, 
від надмірної мотивації або внаслідок серйозного розладу почуттів [6]. 

Таким чином, свідомість – це надзвичайно яскрава мозаїка станів, 
яка відіграє більш-менш значну роль як у зовнішній, так і внутрішній 
рівновазі індивідів та їх адаптації. 

Під час пильнування людина здійснює різні види діяльності. Ця 
діяльність супроводжується різними психічними станами, які також 
мають різне значення для адаптації. 

Дослідженням психічних станів, або станів діяльності, займався 
Н. Д. Левітов. Він дав таке визначення психічного стану. 

Психічний стан – це цілісна характеристика психічної діяльності 
людини за певний період часу, що показує своєрідність протікання 
психічних процесів у її свідомості залежно від відображення предме-
тів і явищ дійсності, залежно від попереднього стану і від психічних 
властивостей особистості [5]. 

Розкриваючи зміст і сутність цього визначення, Н. Д. Левітов го-
ворить, що всякий психічний стан є щось єдине, цілісне, свого роду 
синдром. Наприклад, стан, названий боротьбою мотивів діяльності, 
звичайно розглядається в рамках вольових процесів, але містить у собі 
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значні пізнавальні й емоційні елементи, причому всі вони не підсумову-
ються, а утворюють єдину інтегровану структуру, своєрідну цілісність. 
Автор, таким чином, звертає увагу на єдність наступних чотирьох еле-
ментів: мотивів, волі, пізнавальних процесів й емоцій. 

В інших дослідженнях іноді зустрічається розподіл психічних ста-
нів на такі складові: організованість, пізнання, мотиваційні, емоційні, 
вольові. Вони викликаються відповідними психічними процесами і за 
певних умов перетворюються в психічні властивості, такі як здібності, 
спрямованість, темперамент і характер [6]. 

Досить суттєвим для певного психічного стану є те, що він тільки 
на якийсь час характеризує психічну діяльність, при цьому характерис-
тика завжди підкреслює своєрідні й типові риси. Наприклад, стан стом-
леності і виснаженості досить своєрідний і типовий, тому його легко 
відрізнити від протилежного стану бадьорості й працездатності. 

Спираючись на дане визначення і розуміння, Н. Д. Левітов зробив 
спробу класифікації психічних станів, хоча при цьому він відзначає, 
що ця класифікація багато в чому є умовною. На його думку, основ-
ними класами психічних станів під час діяльності є такі, наприклад, як 
стани особистісні й ситуативні. В особистісних станах насамперед ви-
ражаються індивідуальні властивості людини, в ситуативних – особ-
ливості ситуацій, які часто викликають у людини нехарактерні для неї 
реакції і дезадаптацію. 

Та обставина, що психічні стани часто бувають особистісними, 
тобто виражають ту або іншу рису людини, не заважає визначити їх як 
тимчасові характеристики психічної діяльності, тобто психічні стани. 
Якщо, наприклад, людина схильна до афектації, афект все-таки є тим-
часовим цілісним психічним станом, що у певний час починається й за-
кінчується, але для неї є типовим, часто повторюваним. З іншого боку, 
адаптивність особистості як здатність до адаптації в нових, незвичних 
умовах так само буде сприяти більш швидкій, тимчасовій адаптації. 

Як вважає Н. Д. Левітов, потрібно також розрізняти стани, які по-
зитивно або негативно діють на людину та її адаптацію і активність 
під час їх виникнення. Апатія може бути прикладом негативного стану, 
що погіршує адаптацію, а натхнення – прикладом стану, що позитивно 
впливає на діяльність людини, а отже, сприяє адаптації. 

На якість адаптації вказують більш або менш усвідомлені психічні 
стани. Наприклад, неуважність частіше буває несвідомим психічним 
станом, що створює проблеми в житті і в адаптації, а рішучість завжди 
свідома і сприяє досягненню мети, а отже – адаптації. Стомленість 
може мати різний рівень усвідомленості, а людина під час цього стану 
матиме однозначно низький рівень адаптованості і успішності. 
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В. А. Ганзен зі співавторами спробували запропонувати свою сис-
тематизацію психічних станів. З цією метою були відібрані і проаналі-
зовані 187 термінів, що характеризують психічні стани людини. При 
проведенні аналізу цих слів враховувалося, по-перше, що людина в 
кожний окремий момент часу може перебувати тільки в одному стані, 
а їхня зміна здійснюється, як правило, у проміжну, перехідну стадію, 
і, по-друге, що психічні процеси, стани і властивості психіки розме-
жовуються за ознакою динамічності. Це означає, що психічні процеси 
можуть плавно переходити в психічні стани, а стани можуть перетво-
рюватися на психічні властивості. Отже, психічні стани можуть бути 
наслідком психічних процесів і причиною психічних властивостей. 
Через це вони є суттєвим чинником адаптації [1]. 

Е. П. Ільїн виділяє і аналізує особливий вид станів – психофізіоло-
гічні стани, які пов’язані із психічними й фізіологічними структурами 
людини. Будь-який психічний стан людини обумовлений фізіологіч-
ними процесами людини (або сам стан буде викликаний фізіологічними 
процесами, або стан буде сприяти виникненню фізіологічних процесів). 
З огляду на це, підхід Е. П. Ільїна отримав особливу привабливість при 
розгляді психічних станів у рамках загальної проблеми адаптації, яка 
відбувається в основному саме під час діяльності [4]. 

У визначенні Е. П. Ільїним психофізіологічного стану підкреслю-
ється, що він є причинно-обумовленим явищем, реакцією не окремої 
системи або органа, а реакцією процесів організму в цілому, із вклю-
ченням у реагування як фізіологічних, так і психічних рівнів керування 
й регулювання, що належать до підструктур і сторін особистості. Тому 
всякий стан є як переживанням суб’єкта, так і діяльністю різних його 
функціональних систем. Причому він виражається не тільки в ряді 
психофізіологічних показників, але й у поведінці людини. 

Таким чином, психофізіологічний стан може бути представлений 
характеристиками трьох рівнів реагування: психічного (переживаннями), 
фізіологічного (процесами соматичних структур організму та механіз-
мами як окремо вегетативної, так і всієї нервової системи), поведінкового 
(вмотивованою поведінкою). У будь-якому психофізіологічному стані 
обов’язково повинні бути представлені всі вище означені рівні, і тільки 
за сукупністю показників, що відображають кожний з цих рівнів, можна 
зробити висновок про стан, в якому перебуває людина. Ні поведінка, 
ні різні психофізіологічні показники, взяті окремо, не можуть достовірно 
диференціювати один стан від іншого, оскільки, наприклад, збільшення 
частоти пульсу або зменшення часу реакції можуть спостерігатися при 
різних станах. 

Варто звернути увагу на таке: якщо Н. Д. Левітов писав про не-
допущення зведення станів до переживань, то Є. П. Ільїн, навпаки, 
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вважає, що виключити переживання із характеристики станів буде не-
правильним. Саме переживання, на думку Є. П. Ільїна, займають прові-
дне місце в діагностиці станів. Саме переживання чогось (апатії, страху, 
відрази, невпевненості), на думку автора, дозволяють достовірно судити 
про виниклі у людини психофізіологічні стани. 

У сучасних дослідженнях пропонується вважати, що провідну 
роль в утворенні психофізіологічних станів імовірно відіграють пси-
хологічні особливості особистості. Тоді і механізми регуляції психіч-
них станів слід шукати в самій особистості. Разом з цим, як пояснює 
М. І. Єнікєєв, потрібно говорити і про окремі стани особистості. Він 
пропонує цілий ряд подібних станів, які пов’язані з виконанням не 
просто діяльності, а соціальної ролі як її системи і навіть сукупності тих 
ролей, які виконуються особистістю. Вдале виконання різноманітних 
соціальних функцій або ролей свідчить про можливе задоволення лю-
дини собою і інших оточуючих про неї, а отже, про адаптацію через 
адаптивність як комплексну психологічну особливість особистості [3]. 

Факти про різноманітність проявів адаптації дозволяють ствер-
джувати, що адаптація – це, по-перше, природна властивість організму, 
по-друге, – це процес пристосування до умов середовища, що зміню-
ються, суть якого полягає в досягненні одночасної рівноваги між зовні-
шнім середовищем і внутрішнім середовищем організму, по-третє, – це 
результат взаємодії в системі “людина – середовище”, по-четверте, – це 
мета, до якої спрямований організм, по-п’яте, – це особливий дієвий 
стан, який забезпечує адекватність дій, що відповідають вимогам 
ситуації. 

У цілому виділяють два загальних підходи до розгляду феномену 
адаптації, як явища, що має відношення до станів. З одного боку, ада-
птація розглядається як властивість будь-якої живої саморегульованої 
системи, що забезпечує її стійкість, тобто готовність, пристосованість 
до змінених оновлених умов зовнішнього середовища завдяки функ-
ціонуванню психіки і прояву її потенціалу (звичайно допускається наяв-
ність для цього певного рівня розвитку адаптаційних здібностей людини 
як системи соціально-психологічних властивостей). З іншого боку, ада-
птація розглядається як динамічне утворення, як безпосередній процес 
пристосування до постійних змін умов зовнішнього середовища, що 
спричиняють зміни станів. 

Про відсутність адаптації (дезадаптації) свідчить виникнення 
кризових станів особистості. Психологічна захищеність особистості 
залежить від моральної структури, ієрархії цінностей, тих значень, які 
вона надає різним життєвим явищам. У деяких людей елементи мораль-
ної свідомості можуть бути незбалансовані, окремі моральні категорії 
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можуть набути статус “надцінності”, внаслідок чого й утворюються 
“слабкі місця” особистості. Деякі люди виявляються надзвичайно чут-
ливі до приниження їх честі, інші – до приниження матеріальних інтере-
сів, престижу, внутрішньогрупового статусу. У цих ситуаціях ситуативні 
конфлікти можуть перерости в глибокі кризові стани особистості. 

На психотравмуючі обставини адаптивна особистість, як правило, 
реагує захисною перебудовою своїх установок. Її суб’єктивна система 
цінностей, як відзначає М. І. Єнікєєв, направляється на нейтралізацію 
впливу, який травмує її психіку. Душевний безлад, викликаний психіч-
ною травмою, заміщається реорганізованою, тобто відновленою впоряд-
кованістю. При низькій адаптивності особистості, або здатності її до 
адаптації, може відбуватися псевдоупорядкованість, тобто соціальне 
відчуження особистості, відхід у світ віртуальний або внутрішній, або 
в наркотичні стани. Така соціальна дезадаптація може проявитися в 
різних формах – таких як негативізм, а також соціальна відчуженість 
(аутизм). Тривалі і важкі перевантаження можуть викликати у людини 
стани депресії – як негативні емоційно-психічні стани, що супрово-
джуються пасивністю і відстороненням від будь-яких життєвих справ. 
У стані депресії індивід відчуває пригніченість, відчай, безперспекти-
вність свого існування. Різко падає самооцінка особистості. Весь соціум 
усвідомлюється як щось вороже, що протистоїть людині і протидіє її 
намірам; відбувається дереалізація – суб’єкт втрачає почуття реальності 
ситуації, або деперсоналізація, коли індивід перестає прагнути до самоу-
твердження і прояву здатності бути особистістю. Як приклад, одним 
із кризових станів особистості М. І. Єнікєєв називає алкоголізм. При 
алкоголізмі інтереси людини і інтереси інших для неї відходять на 
другий план, а сам алкоголь стає сенсоутворюючим фактором поведін-
ки. За цих умов поведінка може опускатись до імпульсивних реакцій, 
бо втрачає критичність [2]. 

Крім названих станів, в особистості, яка переживає дезадаптацію, 
виділяють ще пограничні психічні стани особистості, тобто такі, що 
свідчать про перебування психіки людини на межі між нормою і патоло-
гією. До таких станів належать: реактивні стани, неврози, акцентуації 
характеру, психопатоподібні стани, затримка психічного розвитку. 
Виділяють ще таку категорію станів особистості, як психічні стани 
порушеної свідомості. 

Щоб говорити про високу адаптивність особистості, потрібно ви-
значитися також стосовно її станів, які супроводжують процеси адап-
тації особистості до соціального середовища. Зокрема, для боротьби 
з негативними станами потрібно прагнути культивувати такі стани 
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особистості, як стани любові, радості і щастя. Сюди також слід відне-
сти психічні стани професійної придатності, усвідомленості значущо-
сті професії і особистої значимості в ній, стани задоволеності собою в 
професії і в міжособистісному спілкуванні. 

Велике значення має стан професійної зацікавленості, для якого є 
характерними усвідомлення значущості власної професійної діяльнос-
ті, прагнення більше дізнатися про неї і активно діяти в її сфері, кон-
центрація уваги на колі об’єктів, пов’язаних з даною сферою. Важливе 
значення для ефективності професійної діяльності на основі адаптації 
до професії мають також особистісні стани готовності до неї в цілому 
і до окремих її елементів. 

Отже, аналіз різноманітних станів психіки дозволяє з’ясувати пси-
хологічне підґрунтя саморегуляції різноманітних станів психіки лю-
дини для забезпечення адаптації особистості в процесі її соціальної 
активності і діяльності. 

Висновки. Таким чином, завдяки процесу адаптації досягається 
оптимальне функціонування всіх систем організму, збалансованість у 
системі “людина – середовище”, а також забезпечується потрібний 
стан свідомості, який створює умови для оптимальної активації, адек-
ватної поведінки і нормальної діяльності людини як суб’єкта діяльності 
та суспільних відносин. 

Необхідно розрізняти два загальних підходи до розгляду феномена 
адаптації. У межах першого підходу адаптація розглядається як статичне 
утворення, як властивість будь-якої живої саморегульованої системи, 
що забезпечує її стійкість, тобто готовність, пристосованість до онов-
лених умов зовнішнього середовища завдяки функціонуванню психіки і 
прояву її потенціалу. У межах іншого підходу адаптація розглядається 
як динамічне утворення, як безпосередній процес пристосування до 
постійних змін умов зовнішнього середовища. 

Психічний стан – це цілісна характеристика психічної діяльності 
під час пильнування за певний період часу, що показує своєрідність 
протікання психічних процесів залежно від відображення предметів і 
явищ дійсності, залежно від попереднього стану і від психічних власти-
востей особистості. Стан може бути представлений характеристиками 
трьох рівнів реагування: психічного, фізіологічного і поведінкового. 

Функціональний стан організму, пов’язаний з адаптацією, спів-
відноситься зі станами свідомості, станами діяльності і станами особис-
тості, які відповідають фізіологічному, психологічному, та соціальному 
рівням адаптації. Про високу адаптивність особистості свідчать насам-
перед такі її стани, які забезпечують досягнення адаптації особистості 
до соціального середовища. 
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Summary 
Nikolaіenko Svіtlana, Nikolaіenko Alexander. Analysis of the interaction 

adaptation with mental state of human. 
Article is devoted to the studying of connection between adaptation and 

states of the human psyche. We study the basic provisions of selected three function-
al level adaptation are interrelated with each other and closely linked. Integral 
characteristics of adaptation is called functional state of the body. It has a variety, 
which in this paper arrange some way through the analysis and systematization 
of mental states known in modern psychology. Through the process of adaptation 
is achieved optimal functioning of all body systems, balance in the “person-
environment”, and provides the right state of mind, which creates conditions for 
optimal activation, appropriate behavior and normal human activity as a stake-
holder and public relations. 

Keywords: adaptation, functional status, mental states, states of conscious-
ness, mental states, states of the individual. 
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ЕМПІРИЧНОГО І ТЕОРЕТИЧНОГО РІВНІВ 

У НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 
У статті обґрунтовується положення про те, що пізнавальна діяльність 

у сучасній науці пов’язана з органічною взаємодією теоретичного дослідження 
(діяльність по удосконаленню понятійного апарату мислення) і емпіричного дослі-
дження (діяльність щодо застосування концептуальних засобів до предметів і явищ, 
що пізнаються). 
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Постановка проблеми. Однією з причин уваги вчених до про-
блеми емпіричного і теоретичного у пізнанні є розгорнутий на сучасно-
му етапі процес теоретизації наук. У зв’язку зі зростанням у сучасній 
науці такого пласта знань про предмети, який не має безпосередньої 
емпіричної зіставленості, інакше кажучи, безпосередньо не пов’язаного 
з експериментальними даними, з’являється необхідність у розробці 
шляхів та методів співвідношення теоретичних конструкцій з емпі-
ричними знаннями про предмети, долати інколи існуючу в науці ві-
докремленість емпіричного і теоретичного рівнів. Наприклад, у сучасній 
біології дана проблема існує у зв’язку із застосуванням математичних 
методів, ідеалізованих об’єктів, побудовою різних теоретичних моделей 
живого і їх дослідженням у відносній відокремленості від емпіричного 
дослідження [8, с. 7–20]. 

Дана проблема є актуальною і для нанотехнології, яка є міждис-
циплінарною галуззю науки, в якій вивчаються закономірності фізико-
хімічних процесів у просторових галузях нанометрових розмірів з метою 
управління окремими атомами, молекулами, молекулярними системами 
при створенні нових наноструктур [12, с. 95]. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема взаємозв’язку емпі-
ричного і теоретичного в науковому пізнанні має давню історію. Вона 
з’являється і вирішується в період виникнення і становлення науки, 
розробки методів наукового пізнання. У наш час її актуальність зумо-
влюється процесом теоретизації наук, їх диференціацією та інтеграцією. 
У другій половині ХХ ст. зв’язок емпіричного і теоретичного у пізнанні 
був предметом дослідження низки українських (П. В. Копнін, М. В. По-
пович, С. Б. Кримський, П. Ф. Йолон) та російських (В. О. Смірнов, 
А. Ф. Зотов, В. С. Стьопін, В. С. Швирьов) філософів. Але питання 
про протиріччя, які виникають між теоретичними конструкціями і ем-
піричними фактами в процесі розвитку науки, потребують подальшого 
дослідження. 

Мета статті – на основі праць з філософських проблем природо-
знавства і в першу чергу біології показати, в чому полягає специфіка 
взаємозв’язку емпіричного і теоретичного в сучасній науці порівняно 
з її попередніми етапами розвитку. Ставиться питання про визначення 
категорій “емпіричне” і “теоретичне”. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи проблему взаємозв’язку 
емпіричного і теоретичного, необхідно мати на увазі, що вона належить 
як до різних типів дослідження в сучасній науці, так і до різних рівнів 
науки в плані її історичного розвитку. На науково-емпіричному рівні 
визначальним засобом розвитку пізнання є накопичення наукових фа-
ктів і їх логічна обробка. Результатом такого дослідження є емпіричні 
закони, класифікації, системи. Тому зміст категорій “емпіричне” і 
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“теоретичне” може виражати риси, які характеризують рівні наукового 
знання як результат процесу пізнання, види дослідницької діяльності, 
тобто відносяться до самого процесу пізнання, а також він може від-
носитися до різних рівнів науки в її історичному розвитку – науково-
емпіричному і науково-теоретичному. 

Точка зору, згідно з якою теоретичне ніби надбудовується над 
емпіричним або теоретичне є результатом раціональної обробки емпіри-
чних даних (емпіричне є сферою застосування теоретичного), теоре-
тичне відображає сутність, а емпіричне явище не вичерпує структуру і 
механізм взаємодії емпіричного і теоретичного у науковому пізнанні 
на сучасному етапі розвитку науки. Вони розглядаються і оцінюються 
як два органічно пов’язані та розвинуті рівні наукового пізнання. 

На науково-теоретичному рівні, в якому сформувався удоскона-
лений теоретичний апарат, дані емпіричного дослідження можуть зу-
мовлювати певні зміни в теоретичному багажі науки, що свідчить про 
первинність емпіричного знання стосовно теоретичного. Але, з іншого 
боку, теоретичний апарат науки може розвиватися відносно незалежно 
від емпіричного дослідження і визначати характер останнього [11, с. 78]. 
У зв’язку з цим П. В. Копнін зазначає, що Ньютон вважав свої прин-
ципи такими, що не виходять за рамки досліду і є його узагальненням. 
“Якщо б Ейнштейн, – пише він, – наслідував цей метод Ньютона, то 
ніколи не створив би загальної теорії відносності. У нього не було б 
не тільки множини, але й жодного досліду, із якого б випливали його 
фундаментальні поняття” [4, с. 357]. 

Емпіричне дослідження також може розвиватися відносно відо-
кремлено від теоретичного. Важливо підкреслити, що його значимість 
для сучасного наукового пізнання не повинна недооцінюватися. Одне 
з найважливіших завдань емпіричного дослідження – бути ланцюгом, 
який поєднує теоретичні уявлення з інформацією про предмети, отри-
маною у “живому спогляданні”. У цілому ж пізнавальна діяльність у 
сучасній науці пов’язана з органічною взаємодією двох компонентів: 
теоретичного дослідження (діяльність по удосконаленню понятійного 
апарату пізнаючого мислення) і емпіричного дослідження (діяльність 
по застосуванню концептуальних засобів до предметів і явищ, що пі-
знаються). Дані типи пізнавальної діяльності визначають і два види 
знання у сучасній науці – емпіричне і теоретичне знання. 

Емпіричні і теоретичні зв’язки наукового пізнання можуть розг-
лядатися і через генетичні зв’язки, тобто в історичному плані перехо-
ду від науково-емпіричного рівня науки до науково-теоретичного. 
Емпіричний рівень науки є таким етапом в її історії, який характе-
ризується недостатнім розвитком, диференційованістю теоретичного 
апарату і тим, що в ньому отримання знань про предмети здійснюється в 
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основному за рахунок застосування абстрактно-мислимого змісту до 
отриманих у “живому спогляданні” даних. Притаманна йому діяльність 
щодо удосконалення концептуального апарату, результатом якої є уза-
гальнення, моделі, теорії, зміст яких не зводиться до співвідношення з 
емпіричними даними, ще не є процесом створення внутрішньодиферен-
ційованих теоретичних систем, і, звичайно, не є домінуючою. Збага-
чення змісту знань на цьому рівні здійснюється насамперед засобом 
виявлення емпіричних залежностей і законів, а також створення емпі-
ричних класифікацій і менш за все визначається розробкою теоретичних 
засобів науки. 

Перехід від емпіричної науки до теоретичної є тривалим проце-
сом, його важливим моментом є розвиток притаманної емпіричному 
рівню мислимої діяльності по удосконаленню науково-теоретичного 
багажу до такого рівня, коли вона забезпечує розгорнуте отримання 
знань про предмети на своїй власній основі, відносно незалежно від 
емпіричного дослідження. Досягнення цього можливе за умови ство-
рення удосконаленого теоретичного апарату науки, розвинутої, внут-
рішньодиференційованої теорії, на базі якої відбувається формування 
понятійно-категоріального апарату, відкриття законів. Виникнення 
таких теоретичних засобів науки, як правило, зумовлює формування 
спеціальної наукової мови з притаманною їй семантикою і знаково-
символічними засобами. Таке відтворення знань зумовлює створення 
в науці особливої мислимої предметності, теоретичної моделі реальних 
предметів і певну теоретичну діяльність над нею. “Подібно тому, як у 
теоретичній діяльності, – пише В. С. Стьопін, – суб’єкт активно діє на 
предмети природи, “видобуваючи” необхідні для себе їх властивості і 
сторони, так і в теоретичному дослідженні він повинен мати у своєму 
розпорядженні особливі конструкти, з якими можна діяти як з речами, 
вивчаючи їх поведінку у різних умовах і виявляючи таким шляхом їх 
властивості і зв’язки. Системи таких конструктів у своєму функціону-
ванні можуть відтворювати істотні ознаки області, що вивчається, і 
служити засобом їх дослідження” [9, с. 50]. 

Створення теоретичних моделей реальності досягло високого рі-
вня в таких науках, як геометрія, механіка, фізика, біологія та ін. Так, 
наприклад, академік П. Х. Рокицький, вказуючи на цінність математи-
чного моделювання у біологічному пізнанні, зокрема, зазначає, що 
“математична модель дозволяє проаналізувати такі аспекти досліду 
(схрещування і т.п.), які взагалі не можуть бути відтворені у реальній 
обстановці” [8, с. 14]. 

Між діяльністю над мислимою предметністю і науково-експери-
ментальною є генетичний зв’язок. Він проявляється в аналозі мислимого 
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експерименту з предметним експериментом. У предметному експери-
менті мається: а) матеріальний об’єкт, який перебудовується згідно 
із заданою програмою дослідження; б) матеріальні і мислимі засоби, 
якими дослідник впливає на предмет пізнання; в) діяльність вченого в 
процесі експерименту. Мислимий експеримент має: а) об’єкт – мислима 
предметність, ідеалізована теоретична модель; б) знаряддя мислимої 
діяльності, певний абстрактно-мислимий зміст; в) сама діяльність ми-
слення з метою отримання нових понять, конкретизації теорії і т.п. 

Діяльність по перетворенню вихідних теоретичних моделей може 
ґрунтуватися на дедуктивно-аксіоматичному методі. Але це лише один 
зі способів розбудови теоретичної системи. Так, наприклад, В. С. Стьо-
пін у зв’язку з цим зазначає, що в процесі побудови теорії разом з де-
дуктивно-аксіоматичними засобами дослідження велику роль відіграє 
генетично-конструктивний метод побудови знання, який виступає у 
формі свого змістовного варіанта і який пов’язаний з маніпуляцією над 
абстрактними об’єктами теорії, мислимим експериментом над ними 
[10, с. 163–164]. Від формально-дедуктивного методу побудови теорії 
мислимий експеримент відрізняється тим, що в ньому об’єктом діяль-
ності є не знакова форма знання, а сам “ідеалізований об’єкт”, його 
змістовне уявлення [13, с. 337]. 

Змістовно-конструктивні, генетичні процеси розвитку наукового 
знання здійснюються за методом сходження від абстрактного до конкре-
тного. У науці цей метод реалізується в процесі розвитку, розгортання 
складного внутрішньодиференційованого, багаторівневого теоретично-
го змісту на основі вихідних теоретичних принципів, законів, які ви-
значають направленість і характер теоретичного дослідження. Дане 
сходження може реалізуватися за умови розробки вихідних абстрактів, 
такого мислимого змісту, який може бути основою в розгортанні те-
оретичної системи, її конкретизації [13, с. 345–346]. Наприклад, у “Ка-
піталі” К. Маркса такими абстрактами є вартість і мінова вартість, 
абстрактна і конкретна праця, першопочаткові суперечності товарного 
відношення та ін. Розробка таких вихідних абстрактів, на основі яких 
відбувається мислене відтворення теоретичною системою конкретної 
реальності, є складним і тривалим процесом. 

На наш погляд, відкриття Ч. Дарвіном еволюційної теорії спадкової 
змінності, боротьби за існування і природного відбору, як рушійних 
сил еволюції, що розкрили суперечливу сутність виду, є тими абстрак-
тами, які виступають початком сходження від абстрактного до конкрет-
ного як “синтезу різних визначень” у логічному відтворенні еволюції 
живого. 
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Таким чином, пізнавальна діяльність на науково-теоретичному рів-
ні розвитку науки з необхідністю пов’язана з конструктивними проце-
сами теоретичного змісту пізнання і ніяк не може зводитися до чисто 
формально-дедуктивних операцій. При цьому конструктивні процеси 
збагачення теоретичних систем новим змістом здійснюються як у 
сходженні в напрямку від абстрактного до конкретного, так і в напрямку 
від конкретного (живого споглядання) до абстрактного. Однією з особ-
ливостей цих сходжень є направленість пізнаючого мислення до ре-
ально існуючих предметів з метою засвоєння нових емпіричних даних. 
Наприклад, К. Маркс, вказуючи на відмінність свого розуміння сходже-
ння від абстрактного до конкретного від гегелівського, підкреслював, 
що це ніяк не є продукт поняття, що народжує самого себе і міркую-
чого поза спогляданням і уявленням, а переробка споглядання і уяв-
лення в поняття [6, с. 38]. Як відомо, К. Маркс у процесі написання 
“Капіталу” використовував величезний емпіричний матеріал з історії 
розвитку капіталістичного засобу виробництва. 

Змістовно-конструктивні, генетичні процеси розвитку систем нау-
кового знання, які здійснюються за методом сходження від абстрактного 
до конкретного, є важливими засобами і для біологічного пізнання. 
У біології ведуться активні пошуки шляхів і засобів теоретизації. На-
приклад, логіко-методологічні аспекти типології теоретичних розро-
бок у біології розглядаються А. І. Альошиним. Він виділяє такі види 
теоретичного дослідження: побудова і удосконалення описових тео-
рій, створення математизованих біологічних теорій, побудова теоре-
тичних моделей явищ життєдіяльності з метою застосування фізичних 
концепцій для інтерпретаціїї явищ життя, побудова гіпотико-дедук-
тивних систем наук [1, с. 80–88]. При цьому автор не називає зміс-
товно-конструктивного виду теоретичного дослідження, але висловлює 
думку про те, що описовій теорії “...уготована участь поступово тран-
сформуватися в гіпотико-дедуктивну або в будь-якому випадку стати 
чимось подібною до неї” [1, с. 82]. І далі: “у своїй дійсній повноті 
процес становлення теоретичної біології ґрунтується... на тісній ко-
операції двох типів теоретичного дослідження і не може бути редуці-
йованим до якогось одного з них” [1, с. 85]. 

У даному положенні А. І. Альошина міститься ідея про те, що 
процес теоретизації біології не може бути пов’язаним тільки з формалі-
зацією і аксіоматизацією знання. 

Розглядаючи особливості взаємодії емпіричного і теоретичного 
компонентів у пізнанні на науково-теоретичному рівні, слід зазначити, 
що вказана взаємодія значно складніша порівняно з науково-емпіричним 
рівнем розвитку пізнаючого мислення. Це насамперед випливає з того, 
що в науці на теоретичному рівні порушується безпосередній зв’язок 
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між абстрактно-мислимим змістом і отриманими в “живому спогля-
данні “емпіричними даними. 

Як зазначалося, на науково-емпіричному рівні функція перетворен-
ня мислимого змісту понять і функція його застосування до емпірич-
них даних здійснюється засобом неспеціалізованої, природної мови. 
На відміну від цього, на науково-теоретичному рівні функція форму-
вання абстрактно мислимого змісту теоретичної системи і вираження 
її смислових характеристик здійснюється засобом спеціалізованої мови 
науки, а функція застосування зв’язку теорії з емпіричним матеріалом 
здійснюється засобом природної мови. Як стверджує П. В. Копнін, су-
часна фізична теорія складається як із структур, які виражені мовою 
математики, так і з емпіричних даних. “Теоретична побудова включає 
в себе як елементи, взяті безпосередньо із досліду і спостережень, так 
і попередній дослід, зафіксований у певних формах у вигляді мовних 
структур” [5, с. 264]. 

Та обставина, що в науці на теоретичному рівні з’являється можли-
вість відносно відокремленого відтворення теоретичного змісту засобом 
перетворювальної діяльності з ідеалізованими теоретичними моделя-
ми і відбувається пов’язане з цим відокремлення функції вираження 
теоретичного змісту і функції його застосування, розповсюдженості 
на емпіричні дані, зумовлює необхідність спеціального наукового до-
слідження взаємодії абстрактного (науково-теоретичного змісту) і конк-
ретного (отриманих у “живому спогляданні” даних спостереження та 
експерименту). Взаємозв’язок абстрактного і конкретного в даному 
випадку визначається двома аспектами по суті єдиного дослідницького 
процесу: сходженням від абстрактного до конкретного, завдання якого – 
з’єднати новий теоретичний зміст з емпіричними даними, і сходжен-
ням від конкретного до абстрактного, завдання якого – інтерпретувати 
емпіричні дані через призму певної теорії. 

У сучасному біологічному пізнанні виникає ситуація, коли з’явля-
ється необхідність переробки в рамках нової теорії великої кількості 
емпіричного матеріалу, який виник на основі інших теоретичних систем. 
Причому формування теорії може здійснюватися як при надлишку, 
так і при недостачі емпіричних даних. Наприклад, Н. П. Депенчук у 
зв’язку з цим пише, що створення теоретичної моделі ДНК відбувало-
ся в умовах великої кількості даних, що відносяться до структури ДНК. 
Але критика цієї теоретичної моделі була заснована на недостатній 
кількості емпіричних даних, що обґрунтовували цю теорію, і на тих 
даних, які не вписувались у дану теорію, суперечили їй. Збільшення 
емпіричного базису теоретичної моделі ДНК відбулося після її створен-
ня. Воно містило в собі два моменти: 1) модифікацію моделі в напрямку 
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уточнення її екстраполяції; 2) відбір емпіричних даних і їх інтерпре-
тацію з точки зору модифіційованої теоретичної моделі [2, с. 163]. 

Дослідження на науково-теоретичному рівні здатне сформувати 
такий абстрактно-мислений зміст, який випереджає його емпіричне 
тлумачення. А з іншого боку, виникають ситуації, коли теоретичний 
фактор якоюсь мірою попадає в залежність від емпіричного фактора. 
Відомо, що з виникненням менделізму в дослідженні живого з’явля-
ються великі можливості для вивчення статики, а не динаміки. Відкрит-
тя статичних властивостей у спадковості живого давало велику мож-
ливість для експериментального методу пізнання в генетиці. Історичний 
метод, направлений на вивчення динамічних закономірностей, попа-
дає в цей період у залежність від результатів експериментальних ме-
тодів. У взаємозв’язку емпіричного і теоретичного на першому етапі 
розвитку генетики превалював емпіричний фактор. Експериментальні 
дані, які свідчили про незмінність гена, давали спочатку можливість 
відобразити такі його риси, як цільність, відокремленість від зовнішньо-
го і внутрішнього середовищ. Історичний метод міг бути застосований 
за наявності у предметі пізнання змінності, розвитку. Тому дарвінів-
ська теорія не могла з самого початку асимілювати нові експеримента-
льні дані генетики. Ця обставина зумовлювала протиставлення в біології 
емпіричного і теоретичного, абстрактного і конкретного, що призвело як 
до недооцінки історичного методу пізнання, так і до протиставлення 
генетики і дарвінізму. 

Голландський генетик Гуго де Фріз висунув теорію мутаційного 
формування видів, в якій експериментально встановлений факт спадко-
вої змінності ототожнювався з процесом видоформування [3, с. 87–91]. 
Нові види, згідно з цією теорією, виникають несподівано і незалежно 
від зовнішнього середовища. Таке розуміння видоформування виклю-
чало ідею боротьби за існування і природного відбору. Останньому 
відводилася роль скорочення різноманіття видів, тоді як, згідно з дарві-
нівською еволюційною теорією, природний відбір збільшує різноманіття 
видів. У дійсності ж накопичення емпіричного матеріалу про природу 
спадковості готувало відповідну підставу для застосування еволюцій-
ної теорії Ч. Дарвіна з метою подальшого розвитку, синтезу знань про 
живе. І як було встановлено пізніше, спадковість здійснює вплив на 
еволюцію видів і в той же час сама є об’єктом еволюції [7, с. 199–217]. 

Важливо зазначити, що емпіричний базис у науці є як засобом для 
підтвердження теорії, так і одним із основних джерел для її розгортання, 
конкретизації. Як зазначалося, розгортання наукової теорії за способом 
сходження від абстрактного до конкретного пов’язано з асиміляцією 
на основі вихідних теоретичних положень певної сукупності емпіри-
чного матеріалу. Розвиток наукової теорії не може зводитися тільки 
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до внутрішнього руху теоретичної думки, він пов’язаний з активною 
переробкою даних “живого споглядання”, отриманих у спостереженні 
і в експерименті. 

Висновки. На науково-теоретичному рівні отримання знань здійс-
нюється на основі розгорнутих, внутрішньо-диференційованих тео-
ретичних систем і є змістовно-конструктивним процесом. Важливим 
засобом в отриманні нового знання на основі теоретичних моделей 
реальності є мислений експеримент. У ньому ставляться і вирішуються 
ті ж самі завдання, що і в експерименті з реальними предметами. 

Розгортання наукової теорії по способу сходження від абстрактного 
до конкретного пов’язано з асиміляцією на основі вихідних теоретичних 
положень певної сукупності емпіричного матеріалу. Розвиток наукової 
теорії не може здійснюватися тільки на основі внутрішнього руху теоре-
тичної думки і потребує активної переробки даних “живого спогля-
дання”, що отримуються в спостереженні і в експерименті. 

У пізнавальній діяльності на науково-теоретичному рівні необ-
хідною є взаємодія теоретичного і емпіричного досліджень. Емпіричне 
дослідження виконує функцію зв’язку теоретичного апарату з реальни-
ми предметами, а теоретичне дослідження виконує функцію удоско-
налення теоретичного апарату. 

На теоретичному рівні науки взаємодія між емпіричним і теоре-
тичним факторами значно складніша порівняно з науково-емпіричним 
рівнем пізнання як історично першим етапом розвитку науки, оскільки в 
ньому порушується безпосередній зв’язок між абстрактно мислимим 
змістом теорії і емпіричними даними. 

Якщо на науково-емпіричному рівні усвідомлюється тільки роз-
виток мислимого змісту в рамках сходження від конкретного до абс-
трактного, то на теоретичному рівні науки усвідомлюється й процес 
сходження від абстрактного до конкретного і в самому мисленні. 
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Summary 
Protsenko Mikola. The Interrelation of between empirical and theoretical 

levels in scientific cognition. 
In the article position is grounded that cognitive activity in modern science 

is related to organic co-operation of theoretical research (activity is on the im-
provement of concept vehicle of thinking) and empiric research (activity is on 
application of conceptual facilities to the objects and phenomena which are 
known). An important mean in the receipt of new knowledge on the basis of theo-
retical models of reality is a conceivable experiment. On to scientifically empiric 
levels development of conceivable maintenance is realized on an ascent from 
concrete to abstract, and at theoretical level of science realized and process of 
ascent from abstract to concrete in thought. 
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РОЗДІЛ 2 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 
 

УДК 27:7.04](073) 
Татьяна АРЦЫБАШЕВА 

ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ХРИСТИАНСКОГО МИРОПОНИМАНИЯ 

В статье показана динамика развития церковного искусства, эпохальная 
специфика соотношения его содержания и формы, отражение в них изменчивости 
того пути, каким пришло оно в сегодняшний мир. 

Ключевые слова: церковное искусство, символика, образ, сокровенное, веро-
учение. 

Постановка проблемы. В условиях повышения роли церкви в 
духовной жизни постсоциалистических сообществ возрастает проблема 
влияния религии и ее компонентов на духовную жизнь верующего и 
общества в целом. Особенно это касается христианского искусства. 
Христианское искусство, понимаемое в широком смысле, включает в 
себя те произведения, в которых художественными средствами выра-
жаются христианские идеи и устремления. В более узком смысле хрис-
тианское искусство – это культовое, церковное искусство, выступающее 
и как объект поклонения. Это искусство объединяет в себе два, каза-
лось бы, несоединимых направления: с одной стороны, это тенденция 
условно, схематично, иносказательно изображать реальные видимые 
вещи, а с другой стороны – тенденция к реалистическому изображе-
нию земных явлений, образов и событий. Первая тенденция вытекает 
из религиозного предназначения искусства. Так как икона есть изоб-
ражение божественного, принадлежащего к сверхчувственному миру, 
то передается это божественное с помощью символов и знаков, более 
указывающих, нежели живописующих. Ведь божественное постигается 
более умом, нежели чувственным зрением. Однако символизм и знако-
вость, с другой стороны, дополняются реалистическим воспроизведени-
ем земных образов. К тому же на произведениях церковного искусства 
отражается принадлежность к тому или иному времени в той или 
иной стране, усвоивших те или иные способы реалистично передавать 
действительность. 

                                           
© Татьяна Арцыбашева, 2012 
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Анализ актуальных исследований. Проблема церковного искусс-
тва, особенно православного, давно нашла свое отражение в творчестве 
византийских и отечественных исследователей. В частности, эти воп-
росы поднимали С. С. Аверинцев, В. В. Бычков, Иоанн Дамаскин, 
И. Ф. Мейендорф, Порфирий (К. А. Успенский) и др. Отдельные вопро-
сы отражательной функции церковного искусства затрагивали и совре-
менные исследователи (архимандрит Зинон, Н. С. Борисов, Н. С. Лесков, 
Б. Н. Сапунов, Г. Ю. Стернин и др.). Однако до сих пор остаются не-
достаточно проанализированными некоторые вопросы, касающиеся 
роли церковного искусства в формировании христианского миропони-
мания. 

Цель статьи заключается в рассмотрении вопроса эволюции 
церковного искусства как фактора выражения христианского миро-
воззрения. 

Изложение основного материала. Своеобразие художественной 
культуры христианского мира обусловливается объективно сложив-
шейся системой искусств, в которой ведущее искусство определяет 
качественную универсальность, свойственную этой культуре на протя-
жении всей истории ее существования. И хотя на первый взгляд кажет-
ся, что здесь “дух веет, где хочет”, что в художественно-эстетической 
жизни христианских народов нет никакой иной доминанты, кроме 
религиозной, – это вовсе не так. В силу исторически сложившейся 
культурной традиции, ведущей свое начало от греческой и римской ан-
тичности, в пространстве христианской художественной культуры 
преимущественное развитие получили пластически-изобразительные 
искусства – скульптура и живопись, в которых телесность и материаль-
ность выражаются наиболее ярко и зримо. 

Церковное предание сформировало особое отношение не только 
к богослужебному и теологическому опыту, но и к церковному искус-
ству, где произведение прошлого всегда рассматривалось как часть 
духовного опыта Церкви. При этом сохранение предмета осознавалось 
как сохранение его иконографии, а собственное вещественное значение 
придавалось только ограниченному кругу особо почитаемых реликвий. 
В основе церковного искусства лежит понимание совокупного восприя-
тия мира, его божественной сущности, в силу чего оно является отраже-
нием молитвенного опыта человека. Посему Церковь всегда боролась не 
за внешнюю красоту и художественную изысканность своих произве-
дений, а за их подлинность, внутреннюю правду. 

Русские зодчие, иконописцы и изографы рассматривали свое твор-
чество как воплощение в дереве, камне и красках образа Царства небес-
ного. Особенно очевидно это демонстрирует православный храм, своей 
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архитектурой осязаемо выражая догматическое учение Церкви, нагля-
дно демонстрируя единение Неба и Земли, Церкви торжествующей и 
Церкви воинствующей, ликов святых и прибегающих к их помощи 
ныне живущих на земле. “Вставшие на месте капищ и языческих болва-
нов приходские храмы, часто единственные на весь административный 
округ, через привычную систему общинного содержания святилищ и 
прямую замену символов оказывались восприемниками и вытеснителя-
ми дохристианской модели мироустройства. Косвенно это подтверждает 
повсеместное распространение наиболее употребительных в домонго-
льские времена названий общинных церквей” [2, с. 43]. Настенными 
росписями, иконами и всем своим обликом храм предопределял путь 
очищения и возрождения во Христе и человека, и всего творения в 
целом. 

Реальное принятие новой веры и “вживание” в христианство обес-
печивалось не силой или проповедью, а соответствием ключевых 
представлений и символики, где новое не сменяло старых форм, а на-
слаивалось на них, трансформируя и обогащая укоренившееся содер-
жание и привнося новые выразительные элементы. Почитание креста, 
свечи и воды не столько совпало с архаическим отношением к их при-
родному аналогу – дереву, огню или источнику, сколько, судя по уст-
ройству языческих святилищ (Липино, Тушемля, Городок, Прудки), 
было сохранено в своей изначальной ритуализированной значимости, 
получившей в христианстве семантическую преображенность и сакра-
льную завершенность. Самый выразительный тому пример – замещение 
“кумирен” (своеобразная преемственность) христианскими храмами, 
возводившимися на традиционно поклонном месте и освящавшимися 
очистительным огнем восковых свечей и “живой” водой из сохраняв-
шихся ритуальных колодцев и издревле почитаемых источников. 

В разные времена Церковь по-разному, меняя образ, доносит до че-
ловека сокровенное. При этом канонические формы отражают то содер-
жание, что вложено в них эпохой. В удельный период (XII–XIII вв.) соб-
ственно русское церковное изобразительное искусство только начинает 
складываться. В немногих, дошедших до нас иконописных образцах 
этой, переходной, как называют ее историки и искусствоведы, эпохи – 
отражение самых разнородных влияний, духовных нюансов и стилис-
тических оттенков. Заимствуя художественный опыт обоих своих учи-
телей – и православной Византии, и латинского Запада, Русь создает 
Образ, отличающийся пристальным вниманием к “внутреннему чело-
веку” и желанием передать его душевный мир через психологизм и 
экспрессию, живость облика и любовь к деталям, рождая ту оригиналь-
ную иконописную традицию, в которой особо выделяется притягиваю-
щий к себе и требующий определенного отклика лик. Так выразительно 
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проявляется одно из ключевых ментальных качеств русской культуры: 
восприимчивость к разным источникам и открытость многим влияниям, 
способность проникать в самую суть и передавать ее с непревзойденной 
глубиной. 

Дальнейшее развитие отечественного иконописного образа в зна-
чительной мере совершается на основе обращения к произведениям 
Киевской Руси, возобновления и повторения старых памятников, но их 
новое воплощение живее, искреннее, полно движения и внимания к 
индивидуальности, его краски ярче, а колорит гармоничней. Рождаю-
тся свои школы и свои гениальные художники, свой канон и образцы 
для подражания, формируются самобытные традиции и оригинальная 
художественная система, вобравшая в себя многовековой опыт всей 
Русской земли, складываются те художественно-образные предпосылки 
и тот духовно-творческий потенциал, которые найдут окончательное 
воплощение в характере единой общерусской культуры Московского 
государства. 

Эволюционные процессы, протекавшие в XVII столетии в госу-
дарственном строе России, ломка традиционного мировоззрения, тяга 
к наукам – “внешней премудрости”, отразились на общем характере 
русской культуры, активно начав ее “обмирщение”. Новые эстетические 
веяния и новые образы прекрасного привели к забвению символичес-
кого языка православного религиозного искусства. Не горнее – про-
мыслительное, а протекающая вокруг жизнь, не лик Божий, а лицо 
человека все более и более привлекают художника, вследствие чего и 
иконы всех жанров наполняются историко-бытовыми качествами, по-
степенно утрачивая свой сакральный характер и тяготея к портретному, 
бытовому и пейзажному жанрам. При этом сторонники нового иконо-
писного направления, разрушая старую традицию, продолжали жить в 
рамках канона и, собрав лучшие из старых и современные им оригина-
льные композиции, попытались создать новый канонический образец – 
“Сийский лицевой подлинник”. Однако ничто уже не могло положить 
предела творческой свободе и остановить нарастающее “самомышле-
ние” иконописцев и маляров, как называли тогда мастеров стенописи. 
Икона перерождалась в “библию бедных” – Библию в картинках. 

Спустя века мы видим, что корни проявившегося тогда кризиса 
церковного искусства, как, собственно, и раскола самой Церкви, значи-
тельно глубже и связаны с изменением религиозного мироощущения. 
Современный иконописец архимандрит Зинон так объясняет продол-
жающееся несколько столетий уклонение от православной традиции: 
“Влияние западного богословия, нарушения в евхаристической жизни 
привели к тому, что икона часто превращалась в картину на религиоз-
ный сюжет. В иконе … перестали видеть богословие и, кажется, даже не 
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подозревают, что иконописец способен невольно исказить вероучение. 
Иная икона, вместо того, чтобы свидетельствовать Истину, оказывается 
лжесвидетельницей. Икона стала просто иллюстрацией празднуемого 
события…” [1, с. 60]. 

В XVIII веке православные иконы канонического письма уже не 
соответствовали ни национальному эстетическому идеалу, ни распро-
странившемуся официальному представлению о красоте. Век ушед-
ший унес с собой традиционную иконопись как письмо “худое”, на 
два ближайших столетия ставшее символом раскольничества. Религи-
озная живопись западного образца прочно заняла основные позиции в 
церковной жизни. Уже Стефан Яворский, занявший при Петре I место 
блюстителя патриаршего престола, призывал не делать различия между 
иконами на основании времени их создания, богословски обосновав 
истинность новых религиозных изображений. Наведение порядка в 
иконописном деле берет на себя светская власть: в 1707 г. именным 
указом Петра I была учреждена “Палата изографов”, заведовать которой 
определили художника Ивана Зарудного. Само название созданного 
“института” подчеркнуло эпохальный выбор между иконописной тра-
дицией и свободой живописи: ведь изографами называли мастеров, 
пробующих себя в новом, преимущественно портретном, искусстве 
еще во времена царя Алексея Михайловича. 

В ту же эпоху рождается иконописание в крестьянской среде, дав 
начало целому ряду иконописных и “иконообделочных” промыслов – 
Мстере, Федоскино, Холую, Палеху, Борисовке. Икону, с одной сторо-
ны, начала вытеснять религиозная живопись, с другой – ремесленный 
и коммерческий подход народного “иконописания”, в конечном итоге 
изменивший весь ее строй. В конце XVIII – перв. четв. XIX вв. о досто-
инствах православной иконы уже никто не вспоминал. Россия дворянс-
кая, при всей своей внешней приверженности русскому православию, 
все более и более очаровывалась западными изображениями Богома-
тери и реалистически трактованными библейскими сюжетами. Масте-
ра процветавших промыслов, ускоряя работу, перешли к “личному 
письму”, оставляя в ковчеге иконы лишь изображение лица, рук и об-
наженных частей тела: живописный Образ скрылся под блестящими 
окладами и драгоценными ризами. 

В 1822 году Святейший синод постановил заменять древние иконы 
академической живописью, обосновав свое решение тем, что картины 
якобы более понятны простому народу. При таком подходе церковная 
живопись утратила сакральное значение и превратилась в картину – 
далекое от религиозного культа произведение изобразительного искусс-
тва. Cледует отметить, что много позже русский религиозный философ 
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и священник Сергей Булгаков напишет в автобиографических замет-
ках о том, каким сильным было его первое впечатление от “Сикстин-
ской Мадонны” и лишь после того, как он приобщился к церковно-
православному искусству и понял значение канона, он вдруг увидел 
главное, чего недостает картине Рафаэля – молиться перед ней нельзя. 

Однако, возвратимся к нашей проблеме. Для Николаевской эпохи 
характерно некоторое пробуждение научного интереса к правосла-
вию, оживление в образованных кругах любопытства к истории церк-
ви и российским древностям. Зарождавшиеся в обществе настроения 
достаточно полно выразил писатель Н. С. Лесков: “При том состоянии, в 
котором находится наш мало просвещенный народ, иконы действитель-
но приносили и приносят до сих пор огромную пользу: так называемые 
“иконы с деяниями” представляли поклоннику целые истории; но 
иконописное дело наше находится в самом крайнем упадке, и им за-
нимаются невежды, которые пишут на иконных досках неведомо что 
и неведомо как, а потому такие иконы не могут служить той полезной 
для народа службы, какую они приносили прежде. 

Это такая потеря, о которой стоит пожалеть, даже помимо того, 
что не менее жалко и само заброшенное искусство, имевшее некогда у 
нас свой типический, чисто русский характер, и при том стоявшее по 
технике на такой высоте, что наши иконописные миниатюры своею 
тонкостью, правильностью и отчетливостью рисунка и раскраски обра-
щали на себя внимание самых просвещенных людей. 

Потеря эта, однако, к сожалению, до сих пор плохо и мало осоз-
нана, и только лишь в самое последнее время ее, кажется, понемножку 
начинают чувствовать. На это есть приметы: при С.-Петербургской ака-
демии художеств основан христианский музей с большим собранием 
иконописных предметов самых разнообразных русских школ; там же 
есть экземпляры старых греческих икон (эпохи процветания этого ис-
кусства в Греции) и превосходные рисунки, сделанные князем Гага-
риным с достопримечательных икон в церквах Афона. Кроме того, в 
этом музее есть интереснейшие образцы иконописи коптской, абисси-
нской и других. Во дворце ее императорского высочества великой 
княгини Марии Николаевны группируется другое такое собрание, кото-
рым заведует Д. В. Григорович. При московском Румянцевском музее 
находится третье превосходное собрание этого рода вещей; при тамо-
шнем же Строгановском училище рисования – четвертое. Кроме того, 
известны превосходные собрания иконописных вещей и в очень мно-
гих частных домах…. Кроме того, вкус к старой иконописи видимо 
возрастает, и специалисты, торгующие этого рода стариною, не затру-
дняются в сбыте по весьма высокой цене. Все это, несомненно, пока-
зывает, что на Руси нашим русским иконописным искусством еще и 
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по сию пору дорожат, но дорожат очень немногие, а все великое бо-
льшинство или вовсе о нем ничего не знает, или уверенно, что русское 
Иконописание – это та “богомазня”, которою заняты ребята да девки в 
Холуе, Суздале, Палихове и Мстерах” [4, с. 15]. 

В XIX веке местные иконописные школы, граверные мастерские, 
бродячие артели художников-самоучек, берущих подряды на роспи-
си сельских церквей, распространились в большом количестве. “Не-
обычайно пестрые в художественном отношении, эти работы, если 
поглядеть на них в социологическом разрезе русской культуры, занима-
ли весьма видное место, став в изучаемую эпоху массовым явлени-
ем бытового обихода и города, и деревни”, – считает Г. Ю. Стернин 
[6, с. 30]. Исследователь поздней русской иконописи Б. В. Сапунов 
уточняет: “…Иконопись пореформенной России значительно расшири-
ла сферу своего бытования. Сотни тысяч написанных по заказу верую-
щих, а чаще непосредственно на рынок, икон проникали во все сферы 
общественной и личной жизни людей той поры – в школы, специальные 
учебные заведения, государственные учреждения и частные конторы, 
больницы, в солдатские казармы, даже в кабаки” [5, с. 164]. 

Многое из того, что прямо откликалось тогда на церковно-рели-
гиозные потребности общества, значительным художественным каче-
ством не обладало, и наметившееся в конце XIX столетия религиозное 
возрождение заставило творческую интеллигенцию обратиться к поис-
кам духовного Образа, адекватного мироощущению эпохи. Однако с 
восторгом принятые публикой “Мадонны” Виктора Васнецова и Ми-
хаила Врубеля, иконы Михаила Нестерова не принесли авторам славы 
возродителей национальной религиозной живописи и были признаны 
научной общественностью “сладостными и искусственными”. 

Веяния, проникшие к нам через “прорубленное” Петром Великим 
“окно в Европу”, стали во многом определяющими и в зодчестве. Одна-
ко тем-то и был ценен многовековой опыт русского храмоздательства, 
что гармонично воспринимал новые архитектурные формы, сохраняя 
характерные черты национальной духовной традиции. А когда новатор-
ство грозило размыванием канонических норм церковной архитектуры, 
русская мысль обращалась к памятникам старины. 

В 1841 г. был опубликован Указ Императора, ограничивающий 
право епархий и приходов распоряжаться судьбой древних памятни-
ков. Отныне было запрещено приступать к каким-либо обновлениям 
без Высочайшего разрешения. Св. Синод предписал: “чтобы предпо-
ложения местных Духовных начальств о обновлении всех вообще 
церковных памятников... представляемы были на предварительное 
рассмотрение Святейшего Синода”. В 1889 г. Императорским Указом 
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были даны особые полномочия Императорской Археологической ко-
миссии, ставшей государственным учреждением, распоряжавшимся 
вплоть до 1917 г. всеми памятниками старины в Российской империи. 

Русская Православная Церковь всегда была надежным хранителем 
этого богатства, что становится особенно заметным во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. Судя по определениям Священного Синода, 
с середины XIX столетия перед Церковью прямо встал вопрос о цер-
ковных древностях, утрачивающих “за временем” свою целостность 
и вид. Именно тогда при епархиях начали создаваться церковно-
археологические комитеты и комиссии, занявшиеся изучением и опи-
санием церковных святынь, и епархиальные древлехранилища (всего 
таковых было открыто около 50) или “епархиальные палаты древнос-
тей”, существовавшие, как правило, в губернских и столичных городах и 
на рубеже XIX–XX вв. послужившие основой создания многих губернс-
ких историко-археологических музеев. И именно священнослужители, 
как правило, были первыми региональными историками и организа-
торами уездных музеев. 

В этой великой по своему значению культурно-созидательной 
работе Церковь опережала и государство, и светские учреждения. 
Любопытно высказывание председателя Комиссии по описанию си-
нодального архива академика А. И. Соболевского, в 1912 году подве-
дшего итоги проделанной работе: “Как всем известно, главная масса 
находящихся в России памятников старины принадлежит к числу цер-
ковных древностей. Не говоря о храмах, из которых некоторые относят-
ся к первым векам христианства в России, Православная Церковь 
сохранила множество разнообразных по степени древности и научному 
значению церковных предметов. Большая часть этих предметов, наи-
более ценная и важная, в настоящее время находится в храмах, монас-
тырях и церковных ризницах и в специальных древлехранилищах (или 
музеях) ведомства православного исповедания”. 

До 1917 года существовало несколько типов церковных музеев. 
Самыми распространенными были монастырские и храмовые ризницы, 
организованные при соборах столичных, губернских и уездных городов. 
В них хранились культовые предметы из золота, серебра и драгоценных 
камней, книги, иконы, священнические облачения и пр. Размеща-
лись ризницы, как правило, в отдельных помещениях, чаще – в одном 
из приделов храма, где вещи находились в шкафах и на стеллажах. 
Их учет был тщательно организован, о чем свидетельствуют многие 
памятники, в революционное время поступившие на государственное 
хранение, а также архивные документы, исторические описания монас-
тырей и отдельных храмов. 
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В налаживании в императорской России учета и изучения памятни-
ков церковного искусства значимую роль сыграли и такие, специально 
созданные организации как: Общество любителей истории, археологии 
и естествознания, Русское археологическое общество, Общество ис-
тории и древностей при Московском университете и т.п. Но в открытии 
миру древнерусской иконы решающее значение имели организуемые 
с 1870-х гг. Императорской Академии художеств археологические и ис-
кусствоведческие научные экспедиции. Именно благодаря им в XX сто-
летии происходит “второе рождение” иконы: сначала для ученых-
медиевистов и мастеров-реставраторов, затем – тонко чувствующих и 
знающих законы существования Образа зрителей, и лишь на исходе 
века – для художников, копирующих, а потом и творящих новую икону. 

“Лицевыми подлинниками” постсоветского времени стали альбом-
ные репродукции византийских и древнерусских икон из фондов ве-
дущих музеев страны, “списываемые” при тщательном соблюдении 
возрожденной советскими реставраторами древней иконописной техно-
логии. И хотя не всякий мастер работает ныне с канонической иконой, 
каждый знает: именно традиционный православный Образ есть “молит-
ва, выраженная ни языком или словом, а линией, краской, кистью” [3]. 

Выводы. Таким образом, на протяжении своей длительной истории 
Русская православная церковь по-разному доносила до ума и чувств 
верующего образы религиозной веры, отражая специфику тех форм 
земной жизни, которые всегда были актуальными для человека. Сего-
дняшнее церковное искусство предстает как своеобразный синтез идей 
и представлений многих эпох и поколений, постепенно адаптируясь к 
реалиям современности. 
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Анотація 
Арцибашева Тетяна. Церковне мистецтво як відображення хрис-

тиянського світорозуміння. 
У статті показана динаміка розвитку церковного мистецтва, епохаль-

на специфіка співвідношення його змісту і форми, відображення в них мін-
ливості того шляху, яким прийшло воно в сьогоднішній світ. 

Ключові слова: церковне мистецтво, символіка, образ, таємне, віро-
вчення. 

Summary 
Artsibasheva Tаtiana. Church Art as the Reflection of Christian World 

Outlook. 
The article briefly describes the dynamics of the development of church art, 

the peculiarities of the correlation between its content and form, the reflection of 
the changeable way that it made towards today’s world. The Russian Orthodox 
Church in its thousands of years of history, in different ways, changing the im-
age, brings innermost things through the relation of content and form reflecting 
epochal variability of the way, how people came in the world today. The actual 
adoption of the new faith was provided in Kievan Rus, not by force or preaching, 
but the corresponding main of pagan and сhristian symbols and ideas. Period of 
feudal disunion showed a synthesis of different influences, Moscow period 
formed the original, absorbed the experience of the entire Russian land, art system. 
New Time introduced into the church life western religious painting. There was a 
return to the medieval tradition of Russian iconic only in the XX century. 

Key words: church art, symbols, image, the innermost, religious doctrine. 

УДК 801.81+811.161.2’38 
Тетяна БЕЦЕНКО 

ПРИРОДА МОВНО-ПОЕТИЧНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ 
НАРОДНОПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ 

Стаття присвячена розглядові поняття “універсальний” відносно харак-
теристики мови народної творчості. Автор з’ясовує природу фольклорно-пісен-
ної мовотворчості в аспекті універсальності. 

Ключові слова: універсальний, універсалізм, текстово-образна універсалія, 
мова народної поетичної творчості, фольклор. 

Постановка проблеми. Сучасний етап осмислення наукових фак-
тів, явищ, процесів будь-якої галузі науки пов’язаний з інтеграцією 
дослідницьких студій, з пошуком загальних закономірностей, із встано-
вленням загальних тенденцій, характерних для певної сфери інтелек-
туальної діяльності етносу. Базовим залишається філософський підхід, 
використовуваний для розв’язання означених проблем. 
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У зв’язку з цим у філології вимагає переосмислення на якісно 
вищому рівні феномен мови усної фольклорно-пісенної творчості, яка 
вплинула докорінно на формування і розвиток не тільки української 
літератури, а й української літературної мови і протягом всього часу 
існування етносу залишається відносно зразковою мовою, еталоном 
словесно-образного вираження думки, джерелом індивідуального мово-
творення, естетичним збудником, архетипом мовної свідомості в усій 
цілісності. Осмислення фольклорно-пісенного фонду як своєрідної, 
суто індивідуальної системи – стильового різновиду мови – фактично 
на всіх її рівнях дає підстави стверджувати про універсальний характер 
мовно-поетичної організації текстів народнопоетичного жанру. Саме 
універсальність мови фольклорно-пісенних зразків слугує доказом її 
правильності, зрозумілості, естетичної довершеності, що спонукає до 
наслідування, авторської трансформації народного слова, переосмис-
лення його через призму індивідуального світогляду (згадаємо поетів-
романтиків поч. ХІХст.!). 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема універсальності народ-
нопісенної творчості в означеному аспекті не була предметом наукових 
спостережень. Хоча думки про універсальний характер мовнообразної 
системи фольклорно-пісенних зразків так чи інакше висловлювали 
С. Я. Єрмоленко [6], В. Жайворонок [7], Я. Гарасим [8], В. Чабанен-
ко [10]? в праці “Стилістика української мови”, підготовленій Л. І. і 
О. М. Мацько, О. М. Сидоренко [15] та ін. Однак питання універса-
льності мовнообразного континууму народнопісенної творчості все ж 
залишається не розглянутим. Натомість виявлення загальних закономір-
ностей текстотворення фольклорних зразків як усно мовних пам’яток 
національної культури дасть уявлення про специфіку мовно-мисле-
творчих процесів у царині поетичної творчості, сприятиме осмисленню 
природи фольклорної творчості, її феноменальності. 

Тому метою нашого спостереження є з’ясування сутності універ-
сальної природи мови народнопісенної творчості. Для досягнення мети 
необхідно розв’язати такі основні завдання: окреслити розуміння по-
няття універсальності в аспекті застосування його до аналізу мовно-
образної системи народнопоетичної творчості; обґрунтувати положення 
про універсальний характер мовно-поетичної організації фольклорних 
текстів; визначити структурні елементи текстової організації творів 
народнопісенного жанру, що засвідчують універсальність їх мовно-
поетичної природи. 

Виклад основного матеріалу. Що ж укладаємо в поняття універ-
сальний, уживане стосовно характеристики мови фольклору? 
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Довідкові джерела фіксують названий термін з такими значеннями: 
універсальний – “1) різнобічний, який охоплює багато чого”; 2) “з різ-
номанітним призначенням, для різноманітного призначення [18, c. 816] 
[18, c. 816]”; універсальний (від лат. universalis – загальний, всезагаль-
ний): “1) різнобічний, всеоб’ємний”, “2) придатний для багатьох цілей, 
який виконує різноманітні функції” [17, c. 1255]. У ВТССУМ за ред. 
В. Бусла універсальний – 1) який охоплює багато чого у якійсь ділянці, 
сфері життя; всеосяжний; придатний для всього або для багато чого; 
який має різноманітне призначення; 2) який має різноманітні знання, 
навички і т. ін.; різнобічний [4, c. 1296]. Пор. також: універсальний – 
“всеосяжний, різнобічний, загальний” [19, c. 597]; “який виконує різ-
номанітні функції” [20, c. 328]. 

Для характеристики мови української фольклорно-пісенної твор-
чості термін універсальний застосовуємо у значеннях “різнобічний”, 
“всеосяжний” та “придатний для багатьох цілей, який виконує різно-
манітні функції”. Прокоментуємо докладніше. 

Фольклорно-пісенний жанр кваліфікуємо як різнобічний і всеосяж-
ний, тобто універсальний, на підставі того, що він репрезентує картину 
світу українців на всіх рівнях духовного, фізичного, суспільного буття 
(побут, культуру, звичаї, господарсько-виробничу галузь, психомен-
тальний склад характеру тощо). Різнобічний (універсальний) характер 
народнопоетичної творчості засвідчений у його жанровій багатоликості 
(обрядовий і необрядовий пісенний фольклор; жанри зимового, вес-
няного, літнього, осіннього циклів календарно-обрядової творчості; 
родинно-побутові жанри; героїчний епос (билини, думи, історичні пісні), 
ліричні пісні, дитячий фольклор). Зазначене слугує доказом того, що 
поетичне слово нашими предками використовувалося у всіх галузях 
життєдіяльності; слово і музика (ритмізована пісенна мова) були не-
обхідним, органічним атрибутом буття. Пісня перебувала в епіцентрі 
всіх життєво важливих подій людини. Це можна пояснити одвічним 
прагненням наших предків налаштовуватися емоційно на сприйняття 
реалій довколишнього світу. Слово завжди мало магічний вплив на 
людину. Сакральний характер слова, забутий сьогодні, пов’язувався із 
зціленням – духовним і фізичним. Зцілювальна (магічна) сила властива 
поетичному слову (римованій і ритмізованій мові). Переваги поетичної 
(пісенної) мови в тому, що вона – завдяки поєднанню слова, рими, 
мелодії, ритму – створює особливий настрій, позитивно впливаючи 
на людину. Відтак народна пісня асоціюється з духовним і фізичним 
зціленням людини, налаштуванням її на позитивну емоційність. 

Мова – універсальна знакова система – продукує універсальні 
знакові підсистеми, однією з яких є фольклор (фольклорно-пісенний 
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континуум). Універсальний характер останнього зумовлений актуаліза-
цією універсальних для цієї галузі знаків (макрознаків), за якими закріп-
лений відповідний денотативно-конотативний, асоціативно-символічний 
зміст. Такі знаки (макрознаки) формують специфіку підсистеми, дифе-
ренціюють її з-поміж інших (з погляду тематично-подієвої семантики, 
лексичної, логіко-граматичної, архітектонічної, стилістичної організа-
ції): “Масив народнопісенних текстів актуалізує мовну творчість у всіх її 
механізмах: логіко-пізнавальному, чуттєво-зображальному, власне лінг-
вальному, а в останньому, зокрема, через звукові, лексико-семантичні, 
словотвірні, граматичні, ритміко-інтонаційні засоби” [7, c. 9]. Відтак 
“із тисячолітніх культурних нашарувань витворюються мовно-естетичні 
знаки національної культури, найдосконаліші художньо-словесні фор-
ми” [7, c. 9]. 

Мова української народної пісні репрезентує своєрідний знаковий 
простір, універсальний за своєю сутністю. Його універсальність зумов-
лена відтворенням картини світу, характерної для української дійсності 
та актуальної для національного мовця. Відповідно мовна картина світу 
української пісні – “рамка”, яка окреслює тільки те, що важливе, зро-
зуміле, відоме, отже, впізнаване і суттєве. 

Досвід аналізу мови фольклору – особливого знакового простору 
узагальнив В. Жайворонок у лексиграфічному джерелі “Знаки українсь-
кої етнокультури” [11]. 

Дослідження О. Маленко, Н. Данилюк характеризують мову украї-
нської народної пісні як своєрідну знакову систему, в якій актуалізовані 
універсальні – найконкретніші, найсуттєвіші для етносу мовноестетичні 
номени – психоментальні різнорівневі словесно-образні знаки. Означені 
розвідки засвідчують, що мова народного ліро-епосу – максимально 
відшліфований художньо-образний континуум. Порівняємо міркування 
Я. Гарасима: “Національну експресію мовної системи українського пі-
сенного фольклору виявляємо насамперед у сформованому генотипі 
народної мови, яка володіє своїм характерним ступенем абстрактності 
й образності, відзначається повторюваністю певних словосполучень, 
що належать до сфери звичайного, побутового мовлення...” [5, c. 345]. 

Отже, народнопісенний текстовий континуум базується на основі 
мовних знаків (мовних суперзнаків), що внаслідок багатошарового уза-
гальнення, багатоступінчатої символізації здобули статус знаків фоль-
клорного кодування дійсності. Такі знаки активізують інформацію 
реального буттєвого змісту, характерну для предметів, які вони позна-
чають, водночас концентрують усвідомлені етнопсихоносіями чуттєві 
реакції на ці предмети (оцінку, емоції тощо), разом з тим фіксують гли-
бинний архетипний генетично сформований досвід про певний предмет, 
явище (його вартісніть, значущість). 
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Універсальний характер мови народнопісенних текстів підтвер-
джують своєрідні різнорівневі словесно-образні одиниці, властиві саме 
цій царині художньої творчості, – фольклоризми: “стилістичні одиниці, 
що мають виразне фольклорне походження” [15, c. 452]. 

Поділяючи дефініцію фольклоризму як ознаки мови уснопоетичної 
творчості, можемо уточнити, зокрема, вказавши, що це – універсальний 
мовно-поетичний засіб художньої творчості виразно фольклорного 
походження, що сприймається і осмислюється як мовноестетичний 
знак національної культури. Фольклоризми – мовні форми, що максима-
льно концентрують різноаспектний узагальнений досвід мовців, тому 
є універсальними знаками (макрознаками), за якими розкодовується 
психоментальна сутність національно-мовної особистості. Дослідження 
українських учених схиляють до думки, що фольклоризми – різнорів-
неві мовні одиниці (можна пригадати розвідки Б. Ключковського, 
Й. Дзендзлівського, Л. Рак, О. Назарука, П. Мишуренка, Р. Волощук, 
К. Шульжука, С. Єрмоленко, В. Чабаненка, Т. Воробйової, Н. Журав-
льової, С. Савицького, Г. Сагач, Н. Данилюк та ін.). 

В українському науковому просторі подано спроби систематизації 
та опису фольклоризмів. Так, П. Мишуренко з’ясовував функціону-
вання складних слів у мові фольклору, Б. Ключковський досліджував 
прикладки і сполучення неприкладкового характеру. Розвідки цих уче-
них переконують у тому, що мова народної творчості відзначається 
характерними мовностильовими ознаками. В. Чабаненко, класифікува-
вши фольклоризми на лексичному рівні, вказав на факт існування фоль-
клорно-пісенних обставин (у полі, при долині, на горі), розглянув кано-
нічні слова-символи (калина, тополя, явір, ворон та ін.) [23, c. 213–214]. 
Фактично, використовуване автором поняття канон (канонічний) стосо-
вно фольклорного символу, є синонімом до універсалія (універсальний), 
що означає загальноприйнятий, усталений, традиційний. 

Отже, універсальність мовно-образних знаків народнопоетичної 
творчості пов’язується з поняттям канону, традиції, усталеності їх ви-
користання. Так, калина – традиційний полісемантичний лінгвосимвол, 
що відповідно до контексту активізує семи “батьківщина”, “Україна”, 
“дівчина” тощо; верба асоціюється з поняттями “Україна”, “туга”, 
“смуток”, чорний ворон – з поняттям “смерть”. Поява етносимволів 
(поетичних символів) відбувається внаслідок зіткнення психічної енергії 
людини та “дієво-контактної природи”, що й сприяє формуванню “ета-
лонного етноестетичного фонду фольклорно-пісенної образності, який 
наповнюється семантично майже тотожними поетичними символами, 
що можуть бути згруповані за принципом категоріального споріднення – 
астральні, рослини, орнітологічні, зоологічні тощо” [5, c. 343]. 
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Канонічна етносимволіка у плані знаковості привертала увагу 
О. Потебні, М. Сумцова, М. Максимовича, Ф. Колесси, М. Костомаро-
ва [14], С. Єрмоленко, В. Жайворонка, В. Кононенка [13], З. Василько, 
Я. Гарасима та ін. Розвідки зазначених учених слугують доказом того, 
що мова української народної пісні ґрунтується на традиціях слововжи-
вання, мовомислення, мовного кодування, що в цілому формує універ-
сальну поетичну систему словесно-образних засобів народної творчості. 
При цьому “епічний символ виконує функцію знака, який конкрети-
зує приналежність фольклорного твору до культури одного зі схід-
нослов’янських народів, чи спільнослов’янської культури в цілому” 
[1, c. 233]. 

Універсальний характер народнопоетичної творчості (універсалізм 
тем, образів, мотивів, форм вираження думки – отже, універсалізм 
сприйняття, осмислення світу, що знайшов реалізацію у народній сві-
домості) спричинив безкінечне звернення до витоків народнопісенної 
творчості. Означена царина стала ґрунтом, на якому сформувалися кла-
сики української літератури – І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, 
Т. Шевченко, П. Куліш, Леся Українка. Вплив народнопісенної творчос-
ті пов’язуємо з мовно-поетичною системою індивідуально-авторського 
тексту. Адже мова (різнорівневі мовні форми) виступають кодом, з 
допомогою якого фіксується, відтворюється дійсність. Народнопісенний 
мовний код – незаперечний факт, що дозволяє ідентифікувати митця 
як національного [2; 3]. 

В українському мовознавстві звернено увагу на народнопісенні 
джерела мовотворчості Т. Шевченка, І. Франка, Ю. Федьковича, Лесі 
Українки, П. Грабовського, П. Тичини, М. Рильського, М. Стельмаха, 
Б. Олійника, І. Драча, А. Малишка, М. Вінграновського та ін. 

Так, фольклорно-пісенні джерела мовотворчості Тараса Шевченка 
засвідчили дослідження В. Ващенка, С. Єрмоленко, В. Русанівського, 
Н. Журавльової, В. Жайворонка та ін. Народнорозмовні, народнопісенні 
традиції у мовотворчості українських митців слова були предметом нау-
кових студій С. Єрмоленко (фольклорно-пісенні джерела мови, І. Фран-
ка, Лесі Українки, М. Рильського, М. Бажана, А. Малишка, Б. Харчука, 
Д. Павличка, Б. Олійника, М. Вінграновського, І. Драча), Л. Пустовіт 
(фольклоризми у поезії Б. Олійника), Н. Данилюк (фольклорно-пісенні 
джерела ідіостилю М. Вінграновського та ін.), С. Бибик (естетичні 
модифікації народнорозмовності в ідіостилі Григора Тютюнника), 
Л. Козловської (мовотворчість М. Стельмаха в контексті української 
народнопісенності) та ін. Цього, звичайно, на сьогодні недостатньо 
для повного уявлення про специфіку фольклоризму як універсального 
мовно-естетичного знака національної культури, як складника мовного 
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світогляду особистості, особливо ж – національного митця. Адже дійсно 
народним стає тільки той художник слова, який зуміє поєднати у своїй 
творчості народне (фольклорно-пісенне) та індивідуально-авторське 
начала. Отже, народність митця визначається через його вміння вит-
ворювати художньо-виражальні форми на основі фольклорних джерел, 
що є універсальними естетичними художньо-образними моделями, 
співвіднесеними з різними площинами національної дійсності (націо-
нальної картини світу). 

Саме універсальний, а отже, різнобічний і всеохоплюючий характер 
мови народної пісні, закономірно, вплинув на формування літературної 
мови. Проблему взаємодії фольклорно-пісенної і літературної мови, 
вплив народнопоетичної творчості на формування нормативної бази 
української літературної мови розглянула C. Єрмоленко [10]. 

Поняття універсальний пов’язується з поняттям універсум, що 
означає “філос. світ як єдине ціле; Всесвіт” [4, c. 1296], “термін, що 
позначає світ як ціле” [17, c. 1255] або “множину всіх світів” [19, c. 597], 
“об’єктивна реальність у часі і просторі” [22, c. 673]. 

Яким чином поняття універсуму застосовуване до фольклору? 
Фольклор (фольклорно-пісенна творчість як його різновид) ста-

новить “ословлену” (втілену в мовно-образні пісенні форми, характерні 
для цього різновиду культурно-мистецької діяльності), максимально 
узагальнену через образно-змістові пісенні категорії дійсність, пред-
ставлену як єдність усіх її ланок (рівнів). У зв’язку з цим фольклорно-
пісенний зріз постає як окремий світ, що водночас є множиною всіх 
інших світів: духовних, матеріальних, фізичних... А разом з тим – і 
художньо-образних світів: кожен із жанрів народнопоетичної творчості 
виробив специфічну символіку, своєрідні поетичні засоби для позна-
чення певних реалій, відмінні лексичні, граматичні форми. Водночас 
“індивідуальні” ознаки мови фольклорно-пісенних жанрів взаємозас-
воювалися, взаємозбагачувалися, конкретизувалися у процесі їхнього 
розвитку. Відтак виформувалися окремі “підсвіти” (жанрові різновиди 
мови народнопоетичних зразків), що в цілому становлять одне невід-
дільне ціле: пор., наприклад, символічний образ сонця у колядках і 
щедрівках, веснянках, гаївках, купальських, жниварських, історичних 
(козацьких, наймитських та ін.) піснях, думах, де переплелися уявлення 
про сонце як планету (елемент світобудови), пов’язану з річним циклом 
руху Землі навколо Сонця, з порами року та под., як джерело життя, 
світла, тепла, радості, у переносному значенні – як про людину та ін. 

Отже, термін універсум, що “позначає всю об’єктивну реальність 
в часі та просторі” [12, c. 703], повною мірою застосовуваний до фольк-
лорно-пісенного континууму. Розуміння фольклорно-пісенної царини 
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як універсуму дозволяє усвідомити специфіку етнобуття у часопрос-
торовому вимірі: враховувати час виникнення, побутування окремих 
текстів з проекцією на локалізацію та поширення у певних регіонах, 
відмінності між текстами одного жанру, що характерні для різних тери-
торіальних локусів. 

Суттєвою ознакою мови народнопоетичних текстів як окремої 
системи відзначаємо наявність у її складі поетичних універсалій. Тер-
мін універсалія (від лат. universalis – загальний) використовували ще в 
середньовічній логіці для позначення загальних понять, загальних 
ідей [12, c. 554]. Нині універсалії розуміють як “загальні поняття” 
[4, с. 1296; 16, с. 1072; 17, с. 1254; 19, с. 597]. 

Уживання терміна універсалії (поетичні універсалії) стосовно фо-
льклорно-пісенного жанру пов’язуємо з поняттям універсалій культури, 
тобто “основ розуміння світу і місця людини в ньому, що імпліцитно 
формуються у кожного індивіда у такому процесі, як соціалізація, і 
слугують свого роду мислительним інструментом для людини кожної 
конкретної епохи, задаючи в своєму історичному варіюванні систему 
координат, виходячи із якої людина сприймає явища дійсності і зво-
дить їх у своїй свідомості воєдино” [16, c. 1072]. Наведене визначення 
вимагає у нашому випадку уточнення і конкретизації. 

Стосовно фольклорно-пісенних творів поняття універсалії культури 
розглядаємо як своєрідні відносно сталі концентровані “вузли”, реалізо-
вані у різнорівневих мовних формах, образах, поняттях, ідеях, як базові 
етнопсихічні узагальнення основ розуміння світу і місця етноіндивіда 
в ньому, як мислительні знаряддя (інструменти), що, незважаючи на 
історичне варіювання (змінність у часі), зберігають відносно сталу си-
стему координат (систему цінностей, уподобань та ін.), виходячи з 
якої людина сприймає явища дійсності й ідентифікує їх у своїй свідо-
мості відповідно до стереотипів певної культури. Напр., незважаючи 
на часопросторову змінність, не втратили значущості для українців у 
психоментальному сприйнятті та свідомості народнопоетичні універ-
салії чорні очі, карі очі, руса коса, біле личко, що використовувалися 
для позначення національного ідеалу щодо уявлень про красу дівчини. 
Тому, мабуть, має сенс Я. Гарасим, коли стверджує, що “поетична фор-
мула стає своєрідною базовою естетичною “клітинкою”, у згорнутому 
вигляді якої сконцентровано закономірності життєдіяльності етнокуль-
турного організму загалом” [5, c. 346]. 

Фольклорний код, здійснюваний з допомогою мови як універса-
льної знакової системи, активізується автоматично на підсвідомому 
рівні. У загальних рисах він дає змогу диференціювати “своє” (одвічне, 
суттєве у плані психоментальному) і “чуже” (одночасно постають у 
свідомості індивіда мова, мелодія і ритм). Цим зумовлено введення у 
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науковий обіг терміна поетична універсалія [6–10], народнопісенна 
універсалія [6–10], асоціативна універсалія [22] та под., які поки що не 
дістали різнобічного тлумачення, однак слугують сутнісними ознака-
ми, що вказують на природу фольклорно-пісенного слова. 

Так, поетичні універсалії кваліфікуємо як загальноприйняті у пое-
тичному різновиді мови усталені за формою, семантикою, емоційно-
експресивним забарвленням різноструктурні одиниці, що відзначаються 
традиційністю вживання і зафіксовані у свідомості (генетичній пам’яті) 
етномовців як психоментальні образи-символи, мовноестетичні знаки 
національної культури (напр., вітер, грім, тополя, дуб, широкий степ, 
біле личко, червона калина, ясен місяць, гуляє козак, сонце сходить / 
заходить, вітер віє, буйний вітер та ін.). Поетичні універсалії – по-
няття широке; вони охоплюють універсальні (усталені, закріплені за 
поетичним жанром) теми, мотиви, образи, тропи. Джерелом форму-
вання поетичних універсалій слугували народнопісенні універсалії – 
загальноприйняті (традиційні, канонічні) мовноестетичні форми зміс-
тового та емоційно-експресивного плану, що зафіксовані як усталені 
структури в народнопоетичному континуумі (напр., барвінок, тополя, 
калина, м’ята, рута, сокіл, Дунай, шлях, степ, сад.; постійні епітети 
хрещатий барвінок, зелений барвінок, червона калина, висока тополя, 
битий шлях, широкий степ, зелений сад, вишневий сад, зелена тополя, 
ясен сокіл, вороний кінь; складні слова: рута-м’ята, звір-птиця, щука-
риба, хліб-сіль, думати-гадати, Буг-ріка, Дунай-ріка, Самара-ріка, 
галочки-сизиперочки, отець-ненька). До народнопісенних універсалій 
зараховуємо заперечні порівняння (то ж не пили пилили / І не туманами 
вставали, / Як із землі турецької <…> / Три брати утікали; То ж не 
вовки-сіроманці / Квилять – та проквиляють, / Не орли-чорнокрильці 
клекочуть, / Попід небесами літають, – То ж сидить на могилі / Козак 
старенький) [21], з допомогою яких (також і без них) часто творяться 
фігури паралелізму: Та ми ж думали, ой, та ми ж думали, / Та що сизий 
орел по степу літає, – / Аж то Сірко на конику виїджає; У Глухові у 
городі / Стрельнули з гармати, – / Не по однім козаченьку / Заплакала 
мати; Гей летить ворон та із чужих сторон / Та літаючи закрякав; / 
Гей, сидить сіромаха та над канавою / та сидячи заплакав [21]. Народ-
нопісенними універсаліями є тавтології (Царі і князі великим всі ди-
вом дивували; У всі дзвони дзвонять; будем славу виславляти [21]); 
плеоназми (То тогді-то у городі у Лебедині; Один до єдиного словами 
промовляли; Ой над Бугом над рікою; У Глухові у городі; На бистрому на 
озері / Геть плавала качка; Ой за рікою та й за Синюхою / Та виросли 
ожини [21]); градаційні повтори (Ой Левенче, Левченоньку; Ой обіде, 
обідочко, / Гіркий наш обіде! [21]). 
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В українській народній пісні засвідчені універсальні просторові 
локативи, у межах яких відбувається дія: степ (у степ, у степу, на 
широкії степи), сад (у саду, у зеленому саду), ворота (біля воріт, до 
воріт), поле (у полі, у широке поле, з широкого поля, у чисте поле), гай 
(у зеленому гаї, з зеленого гаю), криниця (біля криниці, до криниці), ді-
брова (у зеленій діброві), долина (у долині, у зеленій долині), левада (на 
леваді), поріг (на порозі) та ін. Наприклад: Ой піду я да шукаючи, да 
гукаючи / По свою жону, по свою жону, / Що в садочку з барвінку / 
Вінки в’є, вінки в’є; Ой по горах а сніги біліють, / По долинах усе цві-
туть маки; Там за лісом, за темненьким, / брала Галя льон дрібненький; 
Ой у полі густий терен росте, / А тим терном вбита стежка іде [21]. 

Отже, поняття універсальності, застосовуване до мови народно-
пісенних текстів, – різнорівневе, багатопланове. Універсальність змісту 
передається за допомогою універсальних мовно-поетичних структур. 
Народнопісенні універсалії – водночас стилістичні універсалії (худож-
ні – засоби – тропи). 

Власне лінгвістичний аспект вивчення фольклорно-поетичних 
універсалій і їх участь у побудові народнопісенних текстів пов’язаний 
із виокремленням текстово-образних універсалій – різнорівневих мов-
них структур (мовно-образних форм), регулярно повторюваних у текс-
тах певного жанру (характерних для фольклору взагалі), що є базовими 
конструктивними одиницями цих текстів, їх ідентифікаторами, стерео-
типізованими мовними виразами, клішованими мовними структурами. 

Текстово-образні універсалії фольклорно-пісенного дискурсу пе-
редбачають розуміння мовних структур, регулярно повторюваних у 
текстах окремого стильового різновиду мови (окремого жанру), як таких 
одиниць, що є загальними, спільними для певного різновиду, характе-
рними для нього, суттєвими. Наприклад, функціонування складних 
слів: думати-гадати, батько-мати, хліб-сіль, сіни-хати та ін.; сурядних 
рядів слів, що є аналогами до складних слів: думати і гадати, не думав, 
не гадав і под. варіанти; хліб і сіль, хліб та сіль, ні хліба ні солі, батько 
і мати, батько та мати і ін.; послідовне використання в усіх фольк-
лорних жанрах епітетних текстово-образних структур (стилістичних 
текстово-образних універсалій): білі руки, біле личко, білі ніжки, сира 
земля, рідний батечко та ін. 

Поняття текстово-образних універсалій фольклорно-пісенного дис-
курсу пов’язане із використанням універсальних (характерних для на-
роднопоетичної творчості взагалі) прийомів і способів текстотворення, 
зокрема фігур паралелізму як синтаксично-стилістичних засобів. 

Термін текстово-образна універсалія, застосовуваний до фольк-
лорно-пісенного жанру, актуалізує поняття форми вираження думки 
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(лінгвістичну модель побудови конструкції, механізм її творення) та 
зміст (семантику) одиниці, її стилістичні функції, комунікативне при-
значення. 

Усе розглянуте вище дає підстави констатувати, що народнопісен-
ний жанр фольклору – універсальний за своєю природою – всеохопний 
у плані тематично-подієвому, різнобічний, всезагальний, орієнтований 
на нечисленне культурно-побутове використання безвідносно до ча-
су, багатофункціональний, національно детермінований, еталонний у 
мовно-образному плані, такий, що слугує джерелом формування митців 
національно-мовного типу. 

Багатоаспектна універсальність народнопісенних текстів (у плані 
змісту побутування, призначення, мовно-поетичного кодування, впливу 
на етномовоносіїв) безпосередньо зумовлює універсалізацію фольклорно-
пісенних текстів. 

Мова української народної пісні – словесно-образний універсум, 
сформований на основі різнорівневих одиниць, що є специфічними 
лінгвознаками (мікро- і макро-), з допомогою яких творяться та іденти-
фікуються народнопісенні тексти; такі одиниці виступають своєрідними 
маркерами фольклорно-пісенного континууму, його органічними склад-
никами. 

Лінгвістичний аналіз народнопісенного тексту засвідчує актуалі-
зацію у його структурі як своєрідних суто фольклорних (у словнику 
такі одиниці подаються з прим. фольк., народноп.) лексичних одиниць, 
словотвірних елементів, морфологічних форм, так і своєрідних синтак-
сичних структур. До таких одиниць застосовувані терміни стилістема, 
фольклоризм, мовноестетичний знак національної культури, одиниці з 
національним мовнокультурним компонентом, одиниці з етнокультур-
ним змістом, лінгвокультурема, етнокультурема, фольклорема, а також 
поетична універсалія, народнопоетична універсалія. 

Показовими для фольклорно-пісенних зразків є текстово-образні 
універсалії – мовні структури, використовувані для регулярного тво-
рення словесно-образних одиниць, що послідовно повторюються у текс-
тах одного чи всіх жанрів. Вони становлять лінгвоформули, за якими 
ідентифікують належність тексту до певного стильового різновиду (жа-
нру), також використовуються для стилізації тексту у народнопісенній 
тональності. 

Зрештою універсалізм (універсальний характер мови народнопі-
сенного тексту) – показник його зразковості, еталонності, зрозумілого 
усім мовцям лінгвістичного коду, доступності для сприйняття, розумін-
ня (декодування) на підсвідомому рівні, з позицій саме національної 
культуромовної особистості. 
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Висновки. Універсальність мови фольклорно-пісенних текстів є 
запорукою їхнього існування у часі й просторі, чинник, що засвідчує 
прагнення мовоносіїв до збереження використання пісенних текстів у 
побуті, етнокультурному середовищі тощо. 
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Summary 
Bеtcеnkо Tetiana. The nature of language and poetic universality of folk-

song creation. 

Article is devoted concept reviewing general-purpose concerning the char-
acteristic of language of national poetic creativity. The author explains the na-
ture of folk-song poetry in terms of versatility. Based on the analysis of works of 
Ukrainian and foreign scientists proves the feasibility of the terms universal, uni-
verse, universal characteristics about verbal imagery of folklore attractions. 
Propose specific folk-song of text, using the term text-shaped marking on universals 
regularly repeating structures in the simulation models. 

Keywords: general-purpose, universalism, tekstovo-shaped universal, lan-
guage of national poetic creativity, folklore. 

УДК 821.161.2.09 

Тетяна БЕЦЕНКО, Людмила МИХНО 

НАРОДНОПІСЕННІ УНІВЕРСАЛІЇ 
ЯК МОВНОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 
У ПРОЗІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА 

У статті з’ясовано поняття народнопоетичних універсалій (в загальному 
аспекті); розглянуто специфіку мовнообразної системи ідіолекту М. Стельмаха; 
звернено увагу на особливості актуалізації народнопоетичних універсалій у мовот-
ворчості письменника; зроблено висновки про специфіку стильової манери митця. 

Ключові слова: народнопоетична універсалія, стиль, мовотворчість. 

Постановка проблеми. Значущість пропонованої розвідки зумо-
влена потребою для сучасних галузей науки, зокрема стилістики, лін-
гвістичного аналізу тексту, лінгвофольклористики, з’ясувати способи 
використання народнопоетичного матеріалу у моделюванні індивіду-
ально-авторської стилістики. 

Аналіз актуальних досліджень. Інтерес становлять народнопі-
сенні універсалії, що не були предметом конкретних лінгвістичних 
спостережень, хоча на їх існування вказує С. Я. Єрмоленко [1]. Спроба 
дослідження окремих аспектів творчості народнопоетичних універсалій 
у прозі М. Стельмаха здійснюється Л. Козловскі [2]. 

Мета дослідження – охарактеризувати народнопоетичні універса-
лії як феноменальні мовнокультурні знаки-коди, актуалізовані у мовот-
ворчості художника; функціональне навантаження в ідіосистемі митця. 
Предметом дослідження обрано словесно-образну організацію роману 
“Дума про тебе”. 

                                           
© Тетяна Беценко, Людмила Михно, 2012 
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Виклад основного матеріалу. Мовотворчість Михайла Стельма-
ха – своєрідне явище в історії національної словесно-образної творчості. 
Разом з тим ідіостиль письменника на сьогодні залишається малови-
вченим і належно не поцінованим. Заслуговують на увагу публікації 
Л. Козловської, присвячені дослідженню синтаксису епічних творів ми-
тця. Спостережено, що стилетвірна манера письменника є органічним 
поєднанням індивідуально-авторського начала та народнопісенної тра-
диції у різному їх конкретно-образному втіленні. Національно-мовний 
колорит творчої індивідуальності письменника постає як відображен-
ня національної картини світу в усіх можливих формах її буттєвості. 
Роман “Дума про тебе” є одним з творів письменника, що синкретизує ці 
начала. У ньому митець на прикладі мовнообразних різноструктур-
них одиниць засвідчує по-справжньому мистецьки довершене злиття 
фольклорно-пісенної традиції та власне авторського її сприйняття, 
осмислення та мовно-почуттєвого інтерпретування. 

Епічний мовнообразний універсум письменника, сформований на 
ґрунті народнопісенної традиції, фіксує найменші подробиці із духов-
ного, матеріального, власне буттєвого (фізичного) життя нації, пор.: 
“вони вийшли із школи і наосліп побрели вуличками села, побрели у 
вересневу югу, бо ж і вересень має такі дні, в яких неждано, як у жни-
ва, гаряче заімлиться і загойдається обрій. З розхристаної вулички, яка 
обривалася не тином, а двома струмками червоної мальви, вони ввій-
шли в бабине літо, що пливло над пашистими стернями і шамотіло на 
свіжих скиртах” [3, с. 184] – у пейзажному малюнкові Михайло Стель-
мах активізує одвічні, отже, універсальні реалії з хліборобських буднів 
наших предків: жнива, скирти, стерні, навколо яких розгортається 
оповідь, називає предмети господарського призначення, характерні 
для облаштування житла українців, – тини, найменування рослин, що 
є атрибутами хатнього дворища: мальви, вводить у оповідь поняття 
бабине літо – для найменування особливо теплої пори осіннього пері-
оду. Або порівняймо інший словесно-образний малюнок: “І раптом 
Богдан полегшено перевів подих – це не людина, а самотній вітряк 
журився у мертвім полі” [3, с. 8] – вітряк і поле – прадавні складники 
національної картини світу. 

Дух народності, що притаманний індивідуально-авторській худож-
ній системі М. Стельмаха, – провідний, визначальний критерій творчості 
митця. Про що б не писав М. Стельмах – кожен рядок його словесно-
образного мислення спроектований на зображення національно-куль-
турної традиції в усіх її формах буття; відтак письменник вивершує 
цілісну картину національного світопростору з усіма подробицями: “тут 
всі дерев’яні стіни захопили полководці, кінні й піші, а над столом 
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сидів старий кобзар, його чорні руки лежали на кобзі, а сліпі очі тяг-
нулись до неба, до невидимого сонця, з якого на картину проливалося 
кілька скалок” [3, с. 165], “Від озеречка, тихо ступаючи по землі, підні-
малась бабуся, в руці вона несла пучок татарського зілля” [3, с. 169], 
“– ось ваша хата, і кімната, і айстри на честь поета, – поторгав Іван 
глечик з квітами. – Я вже домовився із сторожихою: вона до самої зими 
буде носити тобі квіти, а взимку поставимо пучок калини чи горобу” 
<…> [3, с. 165]; “Як і торік, за сусідський двором заскрипів журавель, 
з відра на траву пролилась вода і сказала землі: жить-жить” [3, с. 231]. 
Помічаємо, що в усіх описах письменник вдається до актуалізації таких 
реалій, які є складниками національних уявлень про минуле народу, 
його звичаї, побут, умови життя тощо, як-от: кобзар, кобза, татарське 
зілля, глечик, калина, журавель. 

Що ж зближує мову Михайла Стельмаха з мовою фольклору? 
Насамперед – це наявність стійких, регулярно повторюваних словесно-
образних одиниць різної структури: фольклорних слів-символів, ме-
тафор, епітетів, порівнянь – в широкому розумінні – мовноестетичних 
знаків національної культури. У народнопісенному континуумі разом 
вони формують фольклорний (фольклорно-пісенний, народнопісенний) 
універсум, а в ідіолекті окремого митця слугують маркерами фольк-
лорно-пісенної традиційності. Такі основні ознаки різноструктурних 
різнорівневих мовнообразних одиниць, як повторюваність, традицій-
ність уживання, семантична цілісність, дають підстави кваліфікувати їх 
як народнопісенні універсалії. Отже, народнопісенні універсалії – це різ-
ноструктурні мовні одиниці, характерні для фольклорно-пісенного кон-
тинууму, за якими стійко закріплена семантика, асоціативно-образний 
зміст і певні естетичні функції, що притаманні народнопоетичній мовно-
художній світоглядній системі. 

У романі Михайла Стельмаха “Дума про тебе” народнопісенні 
універсалії формують мовноестетичне, асоціативно-образне поле – 
систему словесно-образних національних знаків, з допомогою яких 
моделюється картина світу як макрообраз, що є аналогом реальності бут-
тєвості фольклорного світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння. 

Уже в самій назві роману – “Дума про тебе” автор фіксує глибин-
ний зв’язок своєї генетичної пам’яті з реаліями народної буттєвості. 
У такий спосіб митець поетизує відтворюваний у художньому полотні 
світ, апелюючи до канонізованого народнопоетичного узагальнення, 
налаштовує на осмислення і переосмислення народного світобачення 
в різних іпостасях його вияву, увіковічнює народні традиції... 

Словник народнопоетичних універсалій лінгвопростору роману 
формують зоононіми, фітоніми, астроніми, етнографічні реалії, що 
стосуються побуту, культури, звичаїв народу. У мовотворчості Михайла 
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Стельмаха народнопоетичні універсалії постають як глибоко усвідом-
лені знаки мовноестетичної культури і водночас як мистецьки обіграні 
складники індивідуально-авторської художньої світосистеми. 

Письменник, відповідно до усталених канонів фольклорно-пісен-
ного текстотворення, використовує поетичну універсалію зірка для 
позначення молодої дівчини: “Там, переказували люди, вихопили дів-
чину, як вечірню зірку... До чого ж любо, коли така зірка під твою му-
зику сходить на землю” <…> [3, с. 6]. І далі за текстом автор розгортає 
оповідь, вживаючи замість дівчина, кохана, наречена, фольклорно-
пісенну формулу вечірня зоря: “А як вона там, вечірня зоря? Чи хоч 
коли подумала про нього?..” [3, с. 6]. 

В іншому випадку, продовжуючи оповідь, письменник вдається до 
авторської заміни поетичної універсалії вечірня зірка (зоря) на вечірня 
надія: “Де ж тепер дорога? Де ж тепер він і де його вечірня надія?” 
[3, с. 8]. 

Майстерність авторського обігрування – видозміни народнопі-
сенної універсалії вечірня зоря – спостерігаємо і в іншому контексті: 
“Ніхто без подиву не міг глянути на ті волошкові очі, що так незвично 
зоріли на смаглявім виду, на тії вії, що трепетно тримали вечорову та-
ємничість, на ті брови, що дивовижно, нерівно розлітались на скроні, 
на ті ямки, які так собі дихали, що неодмінно викликали чийсь добрий 
осміх чи зітхання. Якось, повернувшись із технікуму, він зустрівся з 
Яриною на туманцем підсиненім полі і оторопів, вражений її вродою, 
тими очима, що тримали під вечоровими віями ранок і нерівні росинки 
свіжого сонця.” [3, с. 11]. Тут універсальна формула вечірня зоря стала 
основою для творення опису зовнішності дівчини. При цьому каноні-
зована формула постала ніби розчленованою на окремі складники, не-
залежні, проте такі, що пов’язані з джерелом, яке слугувало їхньому 
творенню: від зоря – зоріли (очі), від вечір, вечірня – вечорові (вії). 

На останніх сторінках роману автор так само вдається до універ-
салії вечірня зоря, у семантиці якої одночасно актуалізовані два плани 
сприйняття: як астрономічної реалії та як переосмисленого у фольк-
лорній традиції образу-символу: “У відчаї вибіг з хати, кинувся на той 
лужок, де слались полотна, де процвітав бузків вогонь і де над ними 
колись-таки стояла вечірня зоря. Пригнувшись до землі, він побачив 
чиїсь сліди” [3, с. 382]. 

Воднораз народнопоетична універсалія вечірня зоря у мовноесте-
тичному континуумі роману актуалізована у прямому значенні – як 
астрономічний знак, освячений поетичною традицією слововживання: 
“Засідання бюро райкому затягнулось, і їх викликали з гомінкого, з від-
лунням, коридора, коли за вікнами на фіалковій стумі стрепенулась вечі-
рня зоря. Якою ж вона незвичною і тривожною була тепер” [3, с. 231]. 
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Послідовно, там, де Михайло Стельмах змальовує почуття ге-
роїв, він апелює до універсальних для народнопоетичного словника 
асоціативно-метафоризованих понять зоря (зоряний), вечір (вечірній): 
“Зоряним вечором, що бринів свіжими стернями і смутком передосін-
нього туману, не йшов, не біг – летів до свого кохання” [3, с. 100]. 
Показово, що за народнопісенною традицією письменник оформляє 
вислів у цілому, використовуючи фігуру заперечення. 

Майстерність Михайла Стельмаха не тільки в тому, що він осми-
слено спостеріг національну картину світу (часом у ретроспекції), а в 
тому, що зумів відтворити її як митець у словесно-образному обрам-
ленні по-своєму, оригінально, самобутньо. Форми вираження авторової 
думки найрізноманітніші. Здебільшого – це кількаступенева метафо-
ризація, використовувана для зображення природної реалії, в основу 
якої покладена символізація, пор.: “Вересень бив у золоті дзвони со-
няшників, і їм, як гобої, низинно вторували пізні гречки. Дні тепер 
стояли у шелестах золота, у вибухах блакиті, в потоках музики і чор-
нобривців, а ночі народжували печаль перелітних птахів” [3, с. 110]. 
Помічаємо, що традиційні для українського хліборобського світу реалії 
соняшники, гречки, чорнобривці в авторській інтерпретації постали як 
абсолютно “невпізнанні”, нові художні образи, – завдяки складним 
асоціативним паралелям: у таких випадках важко відділити метафори-
чність, розчленувати (умовно) асоціативні зв’язки, тому що вони надто 
складно переплетені. Скажімо, у першому реченні лише три слова, що є 
епіцентрами розгортання думки, вжиті у прямому значенні: вересень, 
соняшники, гречки; усі інші – переносно вживані. 

Універсальним складником картини світу українців є образ білої 
хати. У художньому світовідтворенні Михайла Стельмаха фольклорно-
пісенна універсалія біла хата трансформована у неологізм хата-
білянка, який зберігає ознаки народнопісенності: “Вдалині на пагорбі 
запалав хутір, і хата-білянка, неначе в благанні, підняла вгору скри-
вавлені руки.” [3, с. 250]. 

До образу хати-білянки митець не раз звертається на сторінках 
роману, подаючи його в етнографічному обрамленні, що можливо за-
вдяки актуалізації інших універсалій: “– От кому не позавидуєш, – по-
глянула на свою хату-білянку, що, як біле гуся, тулилася у вишняку і 
давала притулок ластівкам” [3, с. 97], “І йому набігли на очі і озеречко 
червоної пшениці, що нагойдалося собі за літо, і хата-білянка, і оте 
чорнобриве дівчисько, що босе жде його на вечірнім порозі й назбирує 
на косу відсвіт далеких зірок і від якого пахне материною та ромен-
зіллям” [3, с. 99]. Такі універсальні складники народнопісенного конти-
нууму (а відтак – і української дійсності), як вишняк, ластівки, пшениця, 
чорнобриве дівчисько, поріг, зірки, материнка, ромен-зілля, слугують 
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конкретними деталями, за допомогою яких здійснюється органічно 
цілісне відтворення національного простору. 

Художня картина роману “Дума про тебе” відображає рослинні 
реалії, що є універсальними складниками буттєвості українців: жито, 
пшениця, мак, барвінок, осокір, калина, верба, чорнобривці... 

Не раз митець вдається до поетизації довкілля, звертаючи увагу 
читача на споконвічно улюблені в народі та згадувані у фольклорі ро-
слинні реалії. Наприклад: “– Це ж, товаришу, м’ята лугова, і ромашка, 
і чебрець, і зозулині черевички – саме здоров’я землі” [3, с. 47]. 

Полісемантичним універсальним знаком-символом в українському 
етнопросторі виступає фітонім барвінок (зелений барвінок, хрещатий 
барвінок). Михайло Стельмах приділяє увагу найдрібнішій деталі, що 
стосується опису картини довколишнього світу. Письменник, розгорта-
ючи оповідь, не раз повертається до реалії, що є суттєвою (невід’ємною) 
ознакою етнобуття, при цьому народнопісенна універсалія, хоч і збе-
рігає в цілому свою фольклорну (архетипну) семантику, мовне офор-
млення, проте непомітно зазнає деякої зовнішньої видозміни: канонічна 
епітетна сполука хрещатий барвінок трансформується в індивідуаль-
но-авторській інтерпретації у структуру хрещики барвінку: “Переби-
раючи сніг на могилі, пальці заплутались у якомусь цупкому стеблі. 
Розірвав його. Кілька хрещиків пругкого непромерзлого барвінку за-
тремтіли на долоні, взялися місячною блакитнавістю” <…> [3, с. 17]. 
Далі за текстом письменник не раз повертатиметься до фольклорно-
пісенної універсалії барвінок, що традиційно актуалізована із семан-
тикою “пам’ять”, “вічна пам’ять”: “Він підніс барвінок до обличчя. 
Лише метелицею пахло це тривожне зілля, що тримало в собі і дівочу 
ніжність, і могильний смуток” [3, с. 17–18], а також “життя”, “вічна 
любов”: “Поміж могилами, поміж оповитими памороззю хрестами і 
деревом несе Давид свою злість, свою тривогу і кілька хрещиків бар-
вінку – оце й усе живе, що залишилось од того вересня, на коромислі 
якого тремтіли літо і осінь, любов і розлука, і хоч як давно це було, а й 
сьогодні матимеш цілонічний неспокій” [3, с. 19]. 

Універсальність використовуваних фольклорно-пісенних образів-
символів сприймається на тлі контекстуального обігравання семанти-
ко-асоціативних зв’язків цих образів, що усталилися в етносвідомості 
мовців: “Вчителька зіскочила з санчат, притулилась спиною до приг-
нутої придорожньої верби і подумала: “Як жіноча доля схожа на долю 
верби”. [3, с. 28] – за народними уявленнями, верба – жіноче дерево, 
символ смутку, нещасливої жіночої долі. 

В іншому випадку: “У нас дівчата ростуть, як тополі, – зацокотіли, 
загойдались. І справді, щось по-тополиному гнучке і співуче обізвалося 
у них” [3, с. 63]. У народному світоспогляданні дівчину ідеалізовано 
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як тополю (за ознаками струнка, висока, рівна, гнучка); тому автор 
вдається до усталеного порівняння дівчат з тополями, розгортаючи ме-
тафоризовану конструкцію, в епіцентрі якої обігрується похідний від 
тополя оказіоналізм по-тополиному на позначення дівочої стрункості. 

Художній простір у романі – знаковий для етнокультурного кон-
тинууму українців. Традиційно він постає як простір степу, поля, дібро-
ви, левади, лугу та ін. Відзначаємо вміння митця поєднувати просторові 
реалії, максимально концентрувати їх у одному контексті для ство-
рення об’ємної картини світу української дійсності: “От і відійшла діб-
рова, відійшло, як військо шолом’яне, дуби, і закурився шматок снігової 
пустелі, єднаючи дими знизу з метелицею вгорі. І тільки тут, у степу, 
Богдан збагнув, якої він припустився помилки, що не поїхав з Шала-
маями: завійниця вже зовсім зрівнювала дорогу з полем, а попереду 
ворушилися двадцять верст бездоріжжя і сувої білої туги” [3, с. 7]. 

Хліборобський пейзаж, метафоризовано-антропоморфізований, є 
невід’ємним складником оповіді: “Навколо місячне стеливо накупувало 
жита, що в цвітінні розкривали вії, навколо лежали безгоміння і сон” 
[3, с. 45]. Ядерним образо-символом, навколо якого розгортається асоці-
ативно-метафорична думка, тут є універсальний мовно-поетичний знак 
жита. Жито символізує в українському етнопросторові життя. 

Так само хліборобський мотив пронизує інші художні картини 
роману: “Над тихими житами, над їхнім сном, наче збожеволілий одуд, 
загудів кулемет, і, розсікаючи місячне марево, блиснули шаблі і понесли 
це марево <…>” [3, с. 46], “Вона пальцем провела по вбитому колоску і 
здригнулася, присіла в жита” [3, с. 46]. Універсальний фольклорно-
пісенний образ жита, як символу життя, тут виступає протиставленням 
смерті. 

Людина і природа у світосприйнятті М. Стельмаха – єдине ціле. 
Їх органічна єдність відтворена через асоціативно-метафоризоване зіс-
тавлення-порівняння реалій довкілля та сутності особистості українця: 
“...коли уста її запахли чорнобривцями, а босі ноженята – нечуй-
вітром, опеньками і росою” [3, с. 17]. Завдяки народнопісенним уні-
версаліям чорнобривці, нечуй-вітер, роса читач сприймає й осмислює 
повідомлюване на підсвідомому рівні, автоматично актуалізуючи в 
генетичній пам’яті одвічно опоетизовані народною традицією образи, 
уявлення. 

Світ злакових культур, що співвіднесений зі світом життєдіяль-
ності українців, у романі естетизується через такі номени, як овес, 
жито, пшениця, а також сніп, полукіпок, жнива, стерня, скирти та ін. 
Художньо обіграючи ці фольклорно-пісенні універсалії, письменник 
тим самим ставить їх у епіцентр мовноестетичної матерії роману, актуа-
лізує у них семантичні глибинні – архетипні – смисли, як-от: “життя”, 
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“буттєвість” тощо: Пор., наприклад: “Відскрипіли останні підводи, опа-
ли останні помахи рук, а він самотньо, мов соняшник, стоїть край поля і, 
мов соняшник, дивиться на схід. За житами, за пшеницями, за гарячою 
жниварською югою зникають підводи, зникають люди, зникає частина 
його життя” [3, с. 273]. Тут універсальні образи-символи жито, пшени-
ця традиційно символізують життя, на що є вказівка в міні-контексті. 

Спостережено, що творення індивідуально-авторських неологізмів 
у письменника підпорядковане закону актуалізації власне глибинних 
народномовних компонентів (і їх глибинних смислів) для моделювання 
художніх образів. Пор., наприклад: “Прямо з ярмарку Артемон пішов 
у контору колгоспу, над якою розгіллясті груші-глеки тримали свої срі-
бні корони” [3, с. 57] – тут неологізм груші-глеки – результат поєднання 
у складне слово двох реалій: фітоніма – назви дерева, що є атрибутом 
садового господарства українців, та предмета національного побуту, на-
йменування якого становить самобутньо українську словоодиницю, – 
глек (метафоризація лексеми здійснюється на основі порівняння форми 
(контурів) дерева з предметом кухонного вжитку, тобто на основі вник-
нення в авторському сприйнятті ознак схожості між контурами груші та 
предметом посуду – глеком). Отже, культура, побут, народні традиції і 
мова – ті складники, що формують цілісну особистість письменника з 
домінантними національно-світоглядними переконаннями. 

Привертає увагу й така стилетвірна манера (водночас майстерність 
письменника), як уміння поєднувати у метафоризованій конструкції 
універсальні для національного континууму (національного світо-
сприйняття та його мовноестетичного кодування у словесно-образних 
знаках) реалії (дії, звичаї, предмети, ознаки): “Їх не радували ні вишиті в 
хрещик ялини, зодягнені в святкові свитки хати, ні булані дими над 
ними, ні саме сонце” [3, с. 53]. Універсальні для україномовного конти-
нууму поняття вишивати хрещиком, свитка, хата, буланий у метафори-
чному контексті слугують засобами відтворення національно-образного 
універсуму культури. 

Художній мовосвіт роману характеризується наскрізною актуа-
лізацією фольклорно-пісенних образів, універсальних для всього на-
роднопоетичного континууму: “<…> і світ далекої казки, і цвіт 
іванкупальської папороті, і чари сердечного слова війнули над її печал-
лю <…>” [3, с. 120]. 

Письменник вдається до народнопісенних універсалій як засобу 
відтворення національного ідеалу краси, взагалі як засобу моделюван-
ня зовнішності персонажа у фольклорно-пісенній традиції: “Зарився у 
бібліотеку, наче кріт у землю, і забув, що на світі є чорні брови, ось 
такі очі, як у вас, і любов” [3, с. 50]. Народнопісенна універсалія чорні 
брови тут є синекдохічною конструкцією, що слугує символічним 
позначенням краси дівчини. 
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Привертає увагу вміння автора творити максимально згущені 
контексти, в яких ключовими номенами виступають універсальні знаки 
національно-культурного континууму. Наприклад: “Із сивого досвіту 
почав виходити Донбас, його вогні <…>. Це була для Богдана нова 
країна, романтика якої малювалась залізним сплетінням, териконами, 
вибухами вогнів і козацькою Савур-могилою, на яку, віки тому, поста-
вили Морозенка з вирваним серцем: 

 
“Тепер дивись, Морозенку, 
На свою Вкраїну...” 

 
І стояв мертвий Морозенко біля свого вирваного серця, щоб ми у 

віках не гнулись, як не гнувся живий Морозенко. 
Машина, яку Богдан знайшов на станції, проїхала недалеко Савур-

могили. Вітер, неначе кобзар, перебирав її засніжені струни, озивався 
віками, і в’южили віками сарматські степи, а в них двадцятим віком 
курилися вуликами териконів і дихали огнями залізні велети. 

Ось “з полумиска степів вигулькнуло шахтарське селище” [3, с. 85]. 
Майстерно поєднав митець опис споглядуваної героєм картини Донбасу 
з історичним минулим краю. З цією метою він актуалізував народно-
поетичні універсалії-символи Савур-могила, сарматські поля, харак-
терні для героїчного епосу, знакове для українського етнопростору 
історичне ім’я Морозенка – захисника рідної землі, образ кобзаря як 
символу співця героїки козацьких часів, фольклорно-пісенний образ 
степу як символу безмежжя, роздолля тощо. Поряд з цим митець мо-
делює метафору (на основі конструкції з родовим присубстативним), 
використовуючи для цього власне мовноестетичні знаки національного 
культурно-побутового континууму: полумисок степів. У результаті 
змальовуваний автором художній світ постає в цілісному його сприй-
нятті – до найменших деталей – в етномовому обрамленні. 

Висновки. Отже, художнє мовомислення письменника сформоване 
на основі народнопоетичного світогляду. Творчість митця – зразок 
органічного поєднання народних традицій та індивідуально-авторської 
їх інтерпретації (художньої трансформації). Естетика фольклорно-пісен-
ного слова стала ґрунтом, на якому вивершився талант М. Стельмаха. 
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Summary 
Betsenko Tеtiana, Мihno Lyudmyla. National and song universaliya as a 

language and cultural phenomenon in Mikhail Stelmakh’s prose. 
In article features of use are considered by the author of narodnopoetichesky 

universaliya. Specifics of style of the writer in aspect of updating of language 
means of national and song tradition is analyzed. In the course of research it is set 
that national and song universaliya were created on the basis of versatile individu-
als. It is shown, what language units of a folklore universum took part in simulation 
of style of the writer. 

Keywords: narodnopoetichesky universaliya, style, languages. 

УДК 124.5 
Ольга БОЙКО 

МІРА НОРМАТИВНО-ЦІННІСНОЇ СИСТЕМИ 
ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 
У статті звернуто увагу на сучасний кризовий стан нормативно-ціннісної 

системи суспільства: трансформація ідеалів, норм, стереотипів поведінки людей 
тощо. Показана роль міри як універсальної організуючої у повсякденному житті. 

Ключові слова: цінність, норма, нормативно-ціннісна система, моральна сві-
домість, безнормність, девіантна поведінка. 

Постановка проблеми. Повсякденність – це система практичних 
знань, які містять розуміння норм поведінки та загальноприйнятого в 
певній соціокультурі порядку дій в тій чи іншій ситуації, для досягнення 
тієї чи іншої мети. Тому можна сказати, що повсякденність повинна 
мати якісь певні базові структури, які будуть виступати універсальними 
організуючими, тобто нормативно-ціннісну систему. Сюди входять 
ідеали, норми та стереотипи поведінки людей. Цей аспект дослідження є 
актуальним тому, що саме в переломні соціокультурні епохи відбува-
ється перебудова ієрархії нормативно-ціннісної системи. 

Ще один аспект актуальності цієї проблеми в тому, що в кризові 
епохи відбувається трансформація ідеалів, норм, стереотипів поведінки 
людей. Прикладом може бути Україна. Сучасний період в історії нашої 
країни характеризується глибокими соціально-політичними, економі-
чними та культурними змінами, а значить, зміною ієрархічної норма-
тивно-ціннісної системи. Змінюється ставлення людей до ближніх, до 
оточуючих, зрештою до самих себе. Якими будуть нові реалії, як їх 
у подальшому “вимірювати”, від чого вони залежать – ось питання, 
які є актуальними як для України, так і для інших держав. Спробою 
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відповіді на ці питання є звернення до дослідження ієрархії цінностей 
та міри у ціннісно-нормативній структурі повсякденності. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема цінностей та ціннісної 
орієнтації розроблялася і філософами, і соціологами, і культурологами. 
Тематика ця хвилювала ще філософів Стародавньої Греції – Сократа, 
Арістотеля, стоїків – Гекатона, Аполлодора, Хрісіппа, Діогена Лаертсь-
кого, які зосереджували свою увагу на різних аспектах співвідношення 
цінностей та цілей спрямованості людини. 

Східна філософія, насамперед конфуціанська, особливу увагу при-
діляла питанням співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел етичних 
норм і цінностей. 

Т. Гоббс уперше поставив питання про суб’єктивність, відносність 
цінностей. А за наукову основу визначення ціннісних понять він на-
магався використовувати соціально-економічні підходи. Цю традицію 
продовжили Б. Спіноза, І. Бентам та інші. Подальший розвиток дослі-
дження самого поняття “цінність” та ціннісна система отримали у пра-
цях М. Бердяєва, В. Віндельбанда, Н. Гартмана, Г. Когена, Н. Лосського, 
Г. Ріккерта, В. Соловйова, М. Шелера та інших. На взаємозв’язок цін-
нісно-нормативної системи та особистості і суспільства звертали увагу 
А. Адлер, В. Андрущенко, М. Вебер, Е. Дюркгейм, М. Каган, В. Мала-
хов, Ч. Моріс, Е. Фромм та інші вчені. 

Враховуючи існуючі дослідження щодо аксіологічної проблема-
тики, метою даної роботи є аналіз проблеми ієрархії нормативно-
ціннісної системи як міри у суспільстві. Аналіз трансформації норм та 
цінностей у кількісному і якісному вимірюванні дозволяє визначити 
реальне внутрішнє їх наповнення, проектувати вектор координат у 
процесі переходу від однієї системи цінностей до іншої. А деструктив-
ний процес, який можна спостерігати в духовному житті суспільства, 
визначає необхідність уточнення змісту етичних категорій та понять в 
умовах соціального середовища, що постійно змінюється. 

Виклад основного матеріалу. Проблема ієрархії нормативно-
ціннісної системи, як міри у суспільстві, вже з давніх часів хвилювала 
багатьох мислителів. І, як наслідок, постало питання: чим виміряти такі 
“не кількісні речі”, як людська поведінка, переживання, міжособистісні 
стосунки? Це питання деякою мірою є риторичним, оскільки чесноти і 
вади, прагнення і пристрасті не можна виміряти ні метрами, ні кіло-
грамами, ні якимись вимірювальними пристроями. Звичайно, дослідни-
ки намагаються застосовувати різну методику. Проте слід пам’ятати, 
що міра включає не тільки кількість, але й якість, тому і методи по-
винні бути не тільки кількісні, але й якісні. Це означає, що досліджен-
ня міри ціннісно-нормативної системи повинно мати філософський 
підхід і характер. 
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Спробуємо встановити міру людської поведінки і переживання. 
З одного боку, міра – характеристика кількісна (якісно визначена кіль-
кість), з іншого – важко математично виміряти переживання і поведінку 
людини. У результаті така міра виявляється математично невимовною, 
але яку мислено можна уявити. При метафоричному підході цього ви-
являється достатньо для побудови системи міркувань і отримання тих 
або інших висновків. Дійсно, опис реального світу в його розмитості, 
вірогідності виглядає значно реалістичніше, ніж звичний дискретний 
опис із чітким розмежуванням. Тобто при підході вірогідності і мета-
форичному розумінні виникаючих моделей поведінки і переживання 
заходи різні саме завдяки якості. Так, уявлення про міру у слов’ян-
язичників і в християн абсолютно різні саме якісно. Для перших – міра 
належить зовнішньому світу, вона – міра життя, тобто смерть, перехід 
в інший світ. Для християн міра є “внутрішнім” станом. Їх життя вимі-
рюється кількістю добра, яке вони творять протягом всього життя 
та яке повертається їм відповідно до цього добра. Отже, міра людсь-
кої поведінки розмита. Вона не відповідає схемі: або – або, вона не-
диз’юнктивована до однієї і тієї ж події (дії, переживання). 

Міркування над тим, що може служити цією мірою, приводять до 
інтуїтивного усвідомлення якості таких норм та цінностей. Але ця міра 
не просто продукт теоретичних пошуків, а є реальною, тому що норми 
і цінності, які існують в людській свідомості, відображають реальні, 
вимірювані відносини між людьми, між людиною і суспільством, між 
людиною і природою. Тобто підтвердженням сказаному є повсякден-
ний досвід, який показує, що в усіх відносинах повсякденності мірою 
виступають норми і цінності. Таким чином, міра повинна розглядати-
ся як єдиний сплав норм і цінностей, але не постійний, не застиглий, а 
плинний, мінливий, не тільки в межах різних культур, але і в межах 
однієї культури, враховуючи перебіг часу у сприйнятті та опрацюванні 
різними людьми. Це той сплав, де норми часто виникають із цінностей, 
а цінності досягаються шляхом дотримання норм, де постійно здійсню-
ються переходи одного в інше, недаремно існує і поняття нормативно-
ціннісна система, тобто єдиний організм, який функціонує, самовідт-
ворюється і є цілісним. Саме ця система повинна бути розглянута як 
справжня міра людської поведінки і переживання, її відношення до 
себе, до інших і до світу в цілому. 

Слово “норма” ввійшло в українську мову з латинської, де воно 
мало два основні значення: 1) наугольник, тобто схил, яким користу-
валися при визначенні розмірів; 2) керівний початок, правило, зразок. 
В останньому випадку зміст певним чином змінюється, і навіть більше 
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того, збагачується цілим рядом смислових відтінків. І вже в сучасній 
українській мові слово “норма” означає не тільки правило, зразок, але 
й порядок, що вже утворився, міра, розмір чого-небудь, певна величина 
тощо. 

Очевидно, історично першими проявами нормативності були зви-
чай та табу, які, безумовно, мають імперативну силу. Але єдиної думки, 
єдиного визначення норми і досі в літературі немає. Кожен дослідник 
намагається дати своє визначення, причому відмінне від інших. Найчас-
тіше під нормою розуміють засоби регуляції діяльності суспільства в ці-
лому, його інститутів, соціальних груп або окремих осіб. Отже, норма – 
це система загальних правил, які виражають суспільну необхідність пе-
вної організації діяльності, поведінки особистості та соціальної групи. 
При цьому норма виражає волю певної соціальної групи або суспільства 
в цілому та регулює діяльність людей для досягнення певних цілей, 
упорядкування й захисту соціальної спільноти. У певному суспільстві 
діє сукупність норм. Так, під нормативною системою розуміється су-
купність діючих у суспільстві легітимних норм поведінки, базових 
цінностей та принципів діяльності. 

Таким чином, норма – це складне суспільне утворення, яке має 
такі властивості: норма цілеспрямована, вона дозволяє досягнути ре-
зультату вже відомими, перевіреними методами та засобами; норма 
пов’язана з цінностями. Причому саме цінності є показниками ступеня 
популярності, визнання соціальної норми; усі норми направлені на ре-
гуляцію поведінки, але розрізняються механізмами впливу; норма як 
міра регулює поведінку людей, встановлює належну форму і характер 
відносин та взаємодії людей у суспільстві. 

Будь-яка нормативна регуляція містить певні цілі або цінності, 
які необхідно реалізувати; засоби та методи, за допомогою яких по-
винні бути реалізовані вищеназвані цінності, тобто певна нормативна 
система; санкції, які повинні застосовуватися у випадку невиконання 
встановлених норм. Всі ці компоненти обов’язково присутні у будь-
яких формах нормативної регуляції поведінки: в політичній, правовій, 
релігійній чи моральній. 

З’являючись на світ, людина вже має готову систему норм, яка 
спочатку виступає для неї як щось зовнішнє, таке, що стимулює або 
стримує вчинки. Але поступово норми суспільства (або соціальної гру-
пи) стають внутрішнім компонентом особистості, що входить у саму її 
структуру. Ось тоді норми і здатні повною мірою здійснити свої функ-
ції, зокрема функцію регулювання поведінки. 

Проте існуючі норми частково засвоюються людиною і не завжди 
сприймаються нею. Цьому сприяє те, що сама норма містить у собі те, 
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що здатне її зруйнувати: вона є певним зразком, правилом, і поява нових 
ситуацій може призвести до того, що вже стандарти та шаблони, які 
існують, можуть не спрацьовувати, а їх застосування призведе до не-
бажаних результатів. Норми можуть бути обмежені як міра повеління 
і тоді, коли відбуваються якісні зміни в уже “описаних” за допомогою 
норм ситуаціях. У таких випадках виробляються нові або удосконалю-
ються вже наявні моделі поведінки, долаючи, таким чином, виникаючі 
перешкоди. Виникнення шаблонів поведінки, стереотипів та еталонів 
відносин є неминучим і закономірним явищем. Проте при цьому не-
обхідно час від часу здійснювати інвентаризацію та селекцію, треба 
звіряти свої особисті еталони з еталонами суспільно-визнаними та з 
реальною дійсністю. 

Норма, так би мовити, постає з суджень цінностей. Це відбувається 
таким чином: спочатку та або інша діяльність, корисна або шкідлива 
для здійснення групових (або суспільних) інтересів, оцінюється даною 
групою (або суспільством). Збільшення появи однотипних ситуацій 
тягне за собою створення єдиного орієнтира, стереотипу, деякого крите-
рію для оцінювання не тільки справжніх, але й майбутніх форм пове-
дінки людей. Дана обставина якраз і означає перетворення цінностей, 
які є значущими для певної спільноти і є елементами свідомості. Тобто 
здійснюється перехід від ціннісної свідомості в нормативну. Отже, не 
випадково визначення ціннісного аспекту знаходить відображення в 
працях дослідників, по суті, ототожнюючи норми і цінності або визна-
чаючи їх подібність. Ще В. Віндельбанд розглядав цінності як норми, 
які утворюють загальний план усіх функцій культури та основу будь-
якого окремого існування цінностей [2]. 

Хоча оцінка і входить у структуру норми, проте зв’язок між ними 
може бути різний і залежить багато в чому від самого оціночного акту. 
Можна сказати, що при ретроспективній оцінці норма виконує роль 
критерію, а при перспективній – норма переважно виражає належне. 
Стосовно майбутньої поведінки норма і оцінка виконують єдину, регу-
лятивну функцію. 

Проте, незважаючи на зв’язок, а деколи і єдність, оцінка дає людині 
ціннісну, а не нормативну орієнтацію. Коли ж йдеться про міру поведін-
ки, необхідно підкреслити, що оцінка нерозривно пов’язана з нормою, 
яка встановлює єдиний масштаб, зразок з метою регулювання певної 
поведінки. 

Таким чином, оцінка і норма – утворення різного порядку, хоча 
між ними, як уже наголошувалося, існує внутрішній зв’язок. Відміннос-
ті, які є між ними, проявляються і на практиці, і в пізнанні. Специфічні 
властивості, які притаманні нормі, дозволяють їй більш опосередковано, 
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ніж оцінці, впливати на взаємостосунки людей. Але і в оцінці порів-
няно з нормою теж є певні “переваги”, а саме: суб’єкт оцінки більш 
вільний, ніж суб’єкт норми, а тому здатний бути більш критичним до 
оцінюваної діяльності. До того ж оцінка більш близька до дійсності, 
до реального повсякденного життя кожної людини. 

Як уже відзначалося, норми самі по собі не можуть повною мірою 
служити мірою поведінки, вони здійснюють цю функцію, будучи тісно 
пов’язаними з цінностями, а в переживаннях, навіть більше того, мірою 
є цінності, а не норми (розуміється, що цінності як міра обов’язково 
пов’язані з нормами). Власне, поняття цінності досить широко розгля-
далося в літературі, особливо в останні десятиліття, але і дотепер не 
вироблено єдиної думки про те, що таке цінності і як вони пов’язані з 
нормами. Навіть у марксистській літературі не було одностайної дум-
ки. Так, наприклад, О. М. Бакурадзе вважав, що “судження цінності 
має телеологічний характер, тобто щось таке, що повинне бути, цін-
ність не те, що є, а те, що повинне бути” [1, с. 332]. Цікаво, що подіб-
ним чином Д. П. Горський характеризував норми, а не цінності: 
“Правові та етичні норми фіксують не те, що є, а те, що повинно бути” 
[1, с. 318]. 

Мабуть, така точка зору звужує сферу цінностей, абсолютно непра-
вомірно виключає з неї ціннісні відносини, які існують та функціонують 
у дійсності, а не тільки як цілі та ідеали належного. Та й, крім того, у ній 
ототожнюються цінності як цілі з цінностями як засобами (нормами). 
Підтвердженням сказаному служить проведене вище зіставлення визна-
чень О. М. Бакурадзе і Д. П. Горського. 

Слід зазначити, що цінності мають достатньо абстрактний і уза-
гальнюючий характер, живуть”самостійним” життям, незалежно від 
конкретної людини. Вони сформульовані у вигляді заповідей, ствер-
джень, мудрості, загальних норм і можуть поділятися великими гру-
пами людей. Кожна окрема людина приймає якийсь набір цінностей, 
який вона може міняти, але якому вона слідує в кожний конкретний 
момент часу. Отже, цінності можна визначити як набір стандартів та 
критеріїв, яким людина слідує у своєму житті. Це проявляється в тому, 
що шляхом відповідної оцінки на події, які відбуваються, людина прий-
має рішення і відповідним чином діє. Цінності становлять серцевину 
особистості людини. Вони достатньо стійкі у часі і їх не так багато. 
Зазвичай цінності розглядають як нормативну базу моралі і фундамент 
поведінки людини. 

Будь-яка цінність конструюється в акті оцінки. Вони співвідно-
сяться як процес та результат. Первинну функцію оцінки виконують 
емоції. Тому емоції нерозривно пов’язані з цінностями, більш того, 
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цінності є мірою емоцій, і навпаки, чим більшу емоцію відчуває людина, 
тим більш важливу, головну цінність зачіпає в людині подія, що від-
бувається, явище або інша особистість. І якщо на емоції накладено вето, 
то цінності не отримують свого адекватного втілення. Варто зауважити, 
що цінності є не тільки мірою емоцій, а й мірою переживання в ціло-
му. Переживання в даному випадку розуміються в широкому значенні 
(сюди включаються і емоції, і почуття, і пристрасті). Дійсно, чим більш 
значуща (цінна) для нас будь-яка подія, явище або предмет, тим більшу 
емоційну напругу ми відчуваємо. Сила емоцій і їх модальність (негати-
вні вони або позитивні) залежить від того, наскільки була реалізована 
або не реалізована дана цінність. 

Взагалі цінності існують не хаотично, а навпаки, мають свою си-
стему, свою ієрархію. Ієрархічну організацію ціннісних інтенцій можна 
образно уявити у вигляді усіченого конуса. Чим вищий ранг цінностей, 
тим їх менше. Але все ж таки навіть цінність, яка домінує в певній си-
туації, завжди так чи інакше співвідноситься з головною цінністю всьо-
го життя людини, з метою та програмою її життя. Ця головна цінність 
може служити своєрідною мірою стосовно інших цінностей. 

Достатньо повна класифікація цінностей, які найбільш часто висту-
пають як головні, або, точніше сказати, вищі, надана Є. В. Золотухіною-
Аболіною у книзі “Раціональне та ціннісне” [4]. Цінності можна поді-
лити на дві групи: цінності, які належать до цілей життя, бажаних ре-
зультатів тощо (цінності, що стосуються зручності життя, краси, миру, 
рівності, свободи, справедливості, самоповаги, дружби тощо); цінності, 
які належать до засобів, що використовує людина для досягнення цілей 
(цінності, що стосуються амбіцій, відкритості, чесності, доброзичли-
вості, інтелектуальності, відповідальності тощо). 

Говорячи про міру людської поведінки та переживання, необхідно 
звернутися і до проблеми нормальної поведінки та поведінки, що відхи-
ляється (девіантної). Тому що міра може бути розглянута як нормальна 
поведінка, а порушення міри – девіантна поведінка. 

При вивченні цієї проблеми дослідники користуються методами і 
підходами багатьох наук, не обмежуючись лише однією галуззю знань. 
Так, наприклад, геніальність і шизофренія з точки зору фізіології – 
явища однопорядкові. Але де та межа, за якою поведінка стає тією, що 
відхиляється, і в чому, власне, різниця між нормальною поведінкою і 
поведінкою, що відхиляється від норми? 

Як уже зазначалося, з біологічної точки зору і геній, і психопат 
можуть бути абсолютно однакові: у них багата і легкозбуджуюча фан-
тазія. Природно, емоційність і фантазія є і у звичайних людей, проте 
вони не такі імпульсивні. Тобто нормальна людина – це, цілком ймо-
вірно, людина середньостатистична, поведінка якої не виходить за рамки 
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середніх показників. А непередбачлива поведінка відповідно – це від-
хилення від норми і від цих “середніх” показників, незалежно від 
того, в який бік відбувається відхилення: у бік геніальності чи в бік 
шизофренії, або в будь-яку іншу сторону. 

З такою точкою зору згоден Еміль Дюркгейм. Але він все ж таки 
допускає, що нормальна поведінка передбачає певний відсоток вчинків, 
які мають відхилення. У суспільствах такими відхиленнями зазвичай є 
злочини. Але самі ці відхилення важливі не менше, ніж сама норма, 
тому що вони є показником того, наскільки дієві самі норми, і наскільки 
вони рухомі. Відповідно – чим менше відхилень, тим більш застиглими 
стають норми [3]. 

Проте така точка зору має своїх противників. Так, наприклад, 
М. Люшер вважає, що поняття “нормальний”, як середньостатистич-
ний, доречно лише в технічних і фізичних сферах та є несумісним там, 
де говорять про “нормальності” як духовний показник [6]. Тому що 
цінність як керуюча норма не має нічого спільного із середнім показни-
ком. Незалежно від того, чи є чесними люди в “середньому”, відвертість 
та справедливість стосовно оточуючих залишається однією з найваж-
ливіших цінностей, керуючою мірою, на яку нормальна людина орієн-
тується. Тому нормальним можна вважати того, хто більше реалізує 
певні цінності, а не того, хто прагне реалізувати, виконати соціальні 
ролі. 

Альберт Коен стверджує, що поведінка, яка має відхилення, вва-
жається такою, коли йде врозріз з очікуваннями, які визнаються та ро-
зділяються законами всередині певної сфери [5]. Досить часто індивід 
опиняється у розгалуженій нормативно-ціннісній системі і, як наслідок, 
виникаючого напруження, з’являється спокуса відзначитися поведін-
кою, що відхиляється. 

Існують три можливі шляхи вирішення цієї проблеми. Один з них 
конформістський, два інших – такі, що відхиляються. 

Одна з альтернатив поведінки полягає в тому, щоб, незважаючи на 
душевний розлад, вибрати перший шлях. Тому що конформізм є єдиною 
альтернативою, який морально та символічно узаконюється соціальни-
ми групами, до яких належить людина. Можливо, що більшість людей 
хронічно несе тягар розчарувань та незадоволень, проте вони продов-
жують поводитися по-конформістськи, бо і незадоволеність, і розча-
рування легше перенести, ніж випробовувати етичні сумніви або грати 
ролі непристойного значення, чи піддаватися різним формам суспіль-
ного осуду. 

Друга альтернатива зводиться до того, щоб порвати з соціальною 
групою, до якої належимо, і визнати інші норми, які узаконюють вчи-
нки, що відхиляються, і приписують їм пристойну символіку. Тут діють 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

140 

процеси, засобами яких утворюються та увіковічнюються контркуль-
тури. 

Без культурних зразків, без норм поведінки та мислення не може 
сформуватися особистість. Конкретна людина – це завжди єдність за-
гального одиничного, того, що властиве багатьом, і того, що властиве 
лише одному. У будь-якому суспільстві існують прийняті та схвалені 
офіційно зразки поведінки, переживання, герої, які відображають певні 
цінності. Їх наслідують, їх копіюють, з ними порівнюють свою пове-
дінку. Але все ж таки існують і явища, які називаються “контркультура”, 
та відповідні їй “антигерої”. І якщо герої пропагуються всіма офіційни-
ми засобами масової інформації, то “антигерої” – висміюються та кри-
тикуються. Та все ж таки і ті, й інші продовжують існувати й співісну-
вати. Отже, всі культурні зразки мають ціннісну основу для формування 
особистості. 

Третя альтернатива полягає в тому, щоб діяти поодинці, без підт-
римки з боку однодумців. Тобто поведінка, яка має відхилення, може 
виникнути і як реакція на певну ситуацію, і безвідносно до конкретної 
ситуації. Проте вірогідність виникнення поведінки, що відхиляється, 
підвищується при виникненні всіляких конфліктів, стресових ситуа-
цій, а також при різних змінах соціальних обставин. Звичайно, від форм 
поведінки, що має відхилення, потрібно відрізняти різні форми ексцент-
ричної поведінки, які не тягнуть за собою негативні наслідки, а також 
всі види ініціативи, перетворюючої діяльності, яка направлена на якесь 
удосконалення. Проте у реальному житті будь-яка поведінка оціню-
ється як така, що відхиляється, якщо вона не відповідає нормі або се-
редньостатистичним показникам. Тим паче, що деякі зовнішні ознаки 
всіх видів поведінки, що відхиляється, збігаються. Хоча, звичайно, будь-
яка поведінка може бути “виміряна” з погляду відповідності деяким 
цінностям, а не щодо виконання певних норм, і тоді більш нормальним 
буде той, хто прагне реалізувати цінності, а не виконувати соціальні 
ролі, підпорядковуючи свою поведінку стереотипам, що склалися. 

Отже, мірою для емоційних та культурно-смислових відносин є 
єдина нормативно-ціннісна система, яка стосовно поведінки людини 
працює здебільшого з нормативного боку, щодо переживань – з цінні-
сного. У цій єдиній системі цінності виступають як цілі, а норми як за-
соби реалізації цілей. 

Зіткнення різноманітних інтерпретацій нормативних та ціннісних 
уявлень і орієнтацій, які притаманні представникам різних соціальних 
верств, груп та категорій населення, здійснює істотний вплив на цін-
нісну основу узагальненої нормативно-цілісної парадигми, яка форму-
ється за сучасних умов. Ситуація нормативно-ціннісного плюралізму 
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у кризовому суспільстві викликає появу особистісного типу, який по-
єднує орієнтацію на пріоритет проблем власного мікрокосму з контра-
стними й суперечливими нормативними установками і поведінковими 
стандартами. 

У ціннісній основі узагальненої нормативно-ціннісної моделі су-
часної особистості поєднуються, по суті, взаємовиключні поняття: 
прагнення до отримання незалежності від суспільства та власних 
структур – з підкоренням індивіда авторитарній владі; значимість тво-
рчої, перетворюючої діяльності, новаторства – з пасивним спогляданням 
та консерватизмом; політична активність – з соціальною індиферент-
ністю; агресія – з апатією; орієнтація на сьогодення та майбутнє – з 
ностальгією за минулим. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що 
мірою людської поведінки та переживання є єдиний цілісний ком-
плекс – цінності-норми. Сама ж міра виступає як характеристика нор-
мативно-ціннісної системи сучасного суспільства і необхідна складова 
для передбачення розвитку духовного життя майбутніх поколінь країни 
в цілому. Зниження рівня загальної, у тому числі і етичної, культури і 
соціальна апатія, проникнення в суспільну свідомість інноваційних 
етичних цінностей, що характеризуються зсувом гуманізації на ко-
ристь меркантилізації, раціоналізації бачення вищих цінностей буття, 
здійснюють вплив на процес формування особистості в умовах сучасної 
дійсності. 

Розуміння міри нормативно-ціннісної системи є об’єктивною по-
требою переосмислення життєвих цінностей у сучасному суспільстві, 
вдосконалення етичних критеріїв соціальної поведінки. Сьогодні важ-
ливо зберегти й укріпити загальну орієнтацію українських громадян 
на сукупність базових етичних цінностей, які здатні виступити єдиним 
духовним консолідуючим началом. Приведення до відповідності на-
лежного та сутого в нормативно-ціннісній системі сучасного українсь-
кого суспільства можливе на основі наукового соціально-філософського 
аналізу духовного життя суспільства, всебічного пізнання протиріч і 
закономірностей функціонування етичних цінностей, використання 
одержаного знання і досвіду в практичній діяльності. 
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Summary 
Вoyko Olga. The measure of normative value system as universal organizing 

social life. 
In the article attention is paid to the current crisis situation of society nor-

mative-valued system: transformation of ideals, norms, people behavior stereo-
types and so on. Taking into consideration destructive process, which can be 
seen in the spiritual life of society, the analysis of norms and values transfor-
mation in the quantitative and qualitative measurement allows defining its real 
internal content and design vector coordinates in the transition from one value 
system to another. The article deals with the concepts such as “alue”, “rate”, 
“normative value system”. Shows the role of the measure as a universal organiza-
tion in everyday life. Displace attention on a measure in the normatively-valued 
system in accordance with normal behavior and deviant behavior. 

Keywords: value, norm, normative value system, moral consciousness, ab-
sence of rules, deviant behavior. 

УДК 808.51:343.139.2 
Алла ВАСЮРІНА 

ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ 
СУДОВОЇ РИТОРИКИ В ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ: 

ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИ 
Актуальність дослідження історії розвитку судового красномовства, ко-

ріння якої сягають часів античності, викликана тим, що феномен змагальності, 
на що спирається судова риторика, і сьогодні обумовлює особливості суспільного 
буття. Пошуки переконливої аргументації, вдосконалення мовлення, розробка 
прийомів ефективного впливу знайшли гідне місце в працях відомих давньогрецьких 
ораторів. 

Ключові слова: судова риторика, красномовство, змагальність, мовлення, 
аргументація. 

Постановка проблеми. Нові історичні умови, за яких на початку 
ХХІ століття відбувається подальше становлення України як держави, 
потребують докорінних змін не лише в соціально-економічній сфері, 
але й у політико-правовій. Важливою складовою діячів сучасної політи-
ки і права є їх публічність, яка неможлива без ефективного мовлення. 
Активність і результативність професійних дій і політика, і юриста 
передбачає відповідну риторичну підготовленість, тому підвищений 
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інтерес громадськості до риторики, в тому числі і судової, актуалізує 
дослідницьку увагу до її історії. 

Аналіз актуальних досліджень. Протягом ХХ століття судове 
красномовство привертало увагу багатьох дослідників. Розвиток теорії 
судової риторики початку століття пов’язаний з прізвищами А. Ф. Коні, 
П. Сергеїча (П. С. Пороховщикова), К. П. Луцького. У роботах сучасних 
дослідників А. І. Галагана, М. Л. Якуба, Л. І. Мацько, О. М. Мацько, 
Л. В. Кравець та інших розкриваються різні аспекти історії і теорії судо-
вого красномовства, проте багато питань залишаються дискусійними. 

Метою статті є з’ясування особливостей зародження і розвит-
ку судового красномовства в античну добу. 

Виклад основного матеріалу. Судове красномовство, сутність 
якого полягає в умінні бути переконливим, зароджується за умов аго-
ністичної своєрідності давньогрецької культури, наскрізь пронизаної 
міфологічними уявленнями. Визнання принципу змагальності як фун-
даментальної риси давньогрецької культури стало загальним місцем 
у працях зарубіжних і вітчизняних науковців. Агоністика (від грец. 
’ – змагання або гра, боротьба) – прагнення до будь-яких змагань 
в усіх сферах суспільного життя – відрізняла буття стародавніх греків 
від інших народів. Навіть літочислення в Давній Греції було пов’язане 
з Олімпійськими іграми, підлаштованими до культу Зевса, які, на думку 
вчених, почали проводитися з 776 до н.е. Крім Олімпійських, існувало 
багато інших змагань, теж повязаних із богами: Піфійські ігри на честь 
Аполлона (саме на них нагородою був лавровий вінок), Істмійські ігри 
на Коринфському перешийку на честь Посейдона, Немейські ігри в 
Пелопоннесі, які прославляли Зевса, та ін. 

Агоністичність була притаманна також філософії, мистецтву. При-
нцип змагальності лежить в основі давньогрецької трагедії та комедії. 
Він є одним зі структуруючих елементів давньогрецького театру (агон 
напівхорій, суперечки героїв тощо), організаційним упорядником свят 
на честь Діонісія, протягом яких гралися трагедії й комедії, також ви-
значалися переможці. 

Агоністичність грецької філософії пов’язана з ідеями софістів – 
творцями і вчителями риторики, з сократівським діалогом та його жан-
ровою трансформацією – діатрибою, з еристикою (яка в часи Сократа 
розумілася як уміння вести бесіду через зіткнення протилежних пог-
лядів, шукати істину шляхом суперечки). 

Традиції європейської судової риторики також сягають своїм ко-
рінням далеких часів Античної Греції, коли завдяки реформам Солона 
в Афінах створюється “геліея” (від грец.  – сонячне місце збо-
рів) – демократичний верховний суд, в якому суддею міг бути будь-
який громадянин Аттики після тридцяти років. Залежно від важливості 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

144 

справи судові засідателі обиралися через жеребкування по 101, 201, 401 
або 501, у вагомих кримінальних процесах – 1 001, 1 501 або 2 001 суд-
дів. У виключних випадках судову палату утворювали 6 000 геліастів, 
які збиралися для винесення рішення про застосування остракізму. 
Останнього звичайно зазнавали відомі політичні та державні діячі. 
Так, навіть реформатор Солон був підданий афінянами цьому пока-
ранню: він був вигнаний на 10 років з Аттики. Афінський суд тричі 
піддавав остракізму лідера афінської демократії Перікла, але жодного 
разу кількість черепків, за допомогою яких рахували голоси, не дося-
гала необхідної для рішення кількості (не менш 6 000). 

Проте Солонів суд не мав сучасних інститутів прокуратури, слід-
ства і захисту. Звичайно, обвинувачем виступав сам потерпілий (або 
його родичі, друзі), який викладав суть справи (тобто виконувалися 
функції слідства). Функції захисту були покладені на обвинуваченого, 
пізніше – найманого оратора. Рішення суду багато в чому залежало 
від враження, яке справляли виступи тих, хто судився. Переконливість 
і логічність промови, природність та порядність поведінки, емоцій-
ність, уміння розжалобити суддів – все мало значення. Після заслухо-
вування сторін без дебатів шляхом таємного голосування виносився 
вирок. Закони Солона надовго визначили правове буття Афін. У свідо-
мості пересічних громадян Афіни сприймалися як місто, де всі з усіма 
судяться. Саме з Афін дійшли до нас перші зразки судового красно-
мовства. 

Перші визнані теоретики і вчителі красномовства – софісти – 
увійшли в історію не лише як засновники школи риторики, автори чис-
ленних риторичних трактатів і технік, але і як практичні судові оратори. 
Серед цих учителів риторики називають сицилійців Коракса і Тізія, 
які викладали в Афінах у V ст. до н.е. Коракс мав школу риторики, в 
якій знайомив своїх учнів з досвідом власної судової практики ведення 
майнових справ. Його вважають автором першого античного підруч-
ника з риторики. Він написав збірку “загальних місць” – хрестоматію 
прикладів для заучування з метою використання їх у промовах. Згодом 
Тізій продовжив роботу по створенню теоретичного посібника “техне”, 
який не мав прикладів, але містив рекомендації щодо структури оратор-
ських виступів. 

Риторичну майстерність Коракса й Тізія визнавали Платон, Аріс-
тотель, Цицерон, Квінтіліан. Так, Цицерон зазначав, що саме ці два 
великі сицилійці вперше створили теорію і практику судового красно-
мовства тоді, коли з Сицилії вигнали тиранів і в судах після тривалої 
перерви поновилися судові процеси. 
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Ще один сицилієць Горгій за свої заслуги був ушанований сучас-
никами золотою статуєю в Дельфах. На думку А. Ф. Лосєва, всю історію 
риторики у греків було б доцільно починати саме з Горгія. Лосєв зазна-
чає, що “він перший ввів той вид освіти, який готує ораторів, спеціальне 
навчання здібності і мистецтву мовлення, і перший став уживати тро-
пи, метафори, алегорії... Горгій навчав усіх бажаючих риториці, аби 
вони вміли підкоряти людей, “робити їх своїми рабами за власними 
бажаннями, а не з примусу” [8, с. 34–35]. Горгій визначав риторику як 
мистецтво промов і спеціально займався теорією судового та полі-
тичного красномовства. Горгій намагався розробити методику впливу на 
слухача. Він шукає засоби, за допомогою яких оратор “веде за собою 
душу слухача”. 

Антична традиція приписує Горгію винахід словесних фігур, які 
називають горгіанські (горгієві) фігури: антитеза (΄αντιθεσις) – поєднан-
ня членів фрази, протилежних між собою; рівночленність (΄ισοκωλον·– 
ізоколон, симетрія складів) – зрівняння між собою синтаксичних чле-
нів речення; співзвуччя закінчень (΄ομοιοτέλεύτον – гомойотелевтон) – 
розміщення однакових за формою слів у кінці синтаксичних відрізків 
та інших. Так, у прикладі “приємно лестощі починаються та гірко вони 
закінчуються” міститься антитеза, ізоколон і гомойотелевтон, а в прик-
ладі “чи була вона силою викрадена, чи промовою зачарована, чи ко-
ханням охоплена” використовується ізоколон і гомойотелевтон. Особ-
ливо привабливим для Горгія стає протиставлення. Він пропонує дві 
схеми опозицій: протиставлення явищ, предметів, вчинків і протистав-
лення їх оцінки. Показовою є навіть перша фраза з “Єлени”: “Славою 
слугує місту сміливість, тілу – краса, духу – розумність, діянню – до-
блесть, промові – правдивість; все зворотне цьому – лише безслав’я” 
[2]. Співзвуччя слів на початку і в кінці фрази, які відрізняються лише 
негативним префіксом, сприяє створенню зрозумілого прозорого про-
тиставлення, а однотипність перерахувань (паралелізм) посилює ефек-
тивність впливу мови. Проте досягнення Горгія полягало не в створе-
нні риторичних фігур, бо багато з них існували і раніше, а в доверше-
ності мови, в яку він вплітав різні фігури. Він уважно ставиться до 
миловидності мовлення, його музичності. У промові “Похвала Єлені” 
Горгій говорить про ефективний спосіб мовного впливу, а саме про 
“чарівність духу” і “обман думки”. 

Ця особливість горгієвської риторики викликала обурення Пла-
тона, який вважав, що “чарівність думки” є лише засобом посилення 
обману, що несе народу шкоду. Платон був обурений самовпевненістю 
Горгія, який розраховував виключно на магічну силу красномовства. 
В діалозі “Горгій” Платон зазначає: “Якби в будь-яке місто прибули 
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оратор і лікар і якби на Народних зборах або на будь-яких інших збо-
рах почалася суперечка, кого з двох обрати лікарем, то на лікаря ніхто 
б і дивитися не став, а обрали б того, хто володіє словом… тому, що 
не існує предмета, про який оратор не сказав би переконливіше перед 
натовпом, ніж будь-хто із знавців своєї справи” [9]. Як свідчать сучасни-
ки, Горгій наймайстернішим був не в судовій або політичній риториці, 
а в урочистому красномовстві (цей тип красномовства Арістотель ви-
значить як епідейктичне). Вміння хвалити передбачало наступні складо-
ві: вміння надати мовленню благозвуччя (як хвалити), вміння знайти в 
об’єкті цінність, яка заслуговує на похвалу (за що хвалити), вміння 
наблизити предмет похвали до слухача (для чого хвалити). Опанову-
ючи епідейктичне мовлення, оратори не лише вдосконалювали стиль, 
але й сприяли піднесенню моральності поліса. 

Певну суперечність у промові Горгія “Похвала Єлені” відзначив 
ще Ісократ. Говорячи про автора, Ісократ наголошував, що той склав 
не похвальну промову Єлені, а виголосив захисну промову про її пове-
дінку. Ці два типи промов, наголошував Ісократ, будуються не по одній 
схемі і говорять не про одне і теж, а прямо про протилежне. Адже захи-
щати потрібно тих, кого звинувачують у злочинах, а вихваляти тих, 
хто вирізняється чимось гарним. Проте в цій суперечності можна поба-
чити дієвість мистецтва красномовства, оскільки позицію суспільного 
осуду перемагає риторична майстерність. 

Послідовниками в розвитку традиції судового красномовства були 
Антифонт, Андокід, Лісій, чия творча діяльність пов’язана з теорією 
правдоподібності – так прийнято називати особливий вид аргументації, 
коли за відсутністю фактів намагаються знайти логічний або психологі-
чний зв’язок між особами та подіями. Ще в настановах Тісія знаходимо: 
“…Слабкі звинувачуються в нанесенні побоїв – це неправдоподібно, 
проте якби обвинувачений був сильний, то і тоді неправдоподібно, 
тому що це загрожувало б здатися правдоподібним” [10]. Арістотель 
приписує це судження Кораксу [1]. Арістотель в “Риториці” на такі до-
кази відповідає: “На слухачів діє і те, що до відрази часто використову-
ють творці промов: “Хто ж цього не знає?”, “Всі знають!” Збентежений 
слухач погоджується, щоб розділити судження всіх інших [2]. 

Антифонта називають оратором у “карних процесах”, оскільки всі 
п’ятнадцять його промов, що збереглися, відносяться до справ про вбив-
ство (три промови призначалися для виголошення в суді, інші, двана-
дцять, так звані тетралогії, належали до збірки риторичних вправ). 
Але ці промови настільки різні за стилем, що серед дослідників є дум-
ка про те, що вони написані різними авторами. Антифонт був учите-
лем риторики і логографом (з грец. – той, хто складає промови для 
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інших). У збірці риторичних вправ, яку він написав, у тетралогіях Анти-
фонта запропонована система аргументації, якою можна користуватися і 
для звинувачення, і для захисту. Аргументація найчастіше обмежена 
шкільними “загальними місцями”, хоча деякі з них (вихваляння спра-
ведливості законів та суддів, заява підсудного, що він заслуговує на 
співчуття, а не покарання тощо) стали загальними місцями в подальшій 
практиці судових промов. Остання промова, яку він виголосив, була 
промова на власний захист (зберігся папірусний фрагмент цієї захисної 
промови), але Антифонта засудили і стратили. 

Корінний афінянин Андокід найбільшу популярність здобув у 
зв’язку зі справою руйнівників герм, яка стосувалася відомого політич-
ного діяча Алківіада (кін. V ст. до н.е.). Андокід виграв справу, захи-
щаючи себе від висунутих проти нього звинувачень. 

Як майстерний логограф увійшов в історію судової риторики Лі-
сій (бл. 459–379), якому в мистецтві етопеї (з грец. дослівно – “твор-
чість характерів”, мистецтво створення характерів) не було рівних. 
Його промови були лаконічними й чіткими, ґрунтувалися на строгому 
композиційному принципі: в приступі були звернення до суддів та де-
які загальні зауваження по суті справи; в діегезі (розповідній частині) 
містилися аргументи захисту та спростування аргументів звинувачення; 
епілог за традицією мав бути надзвичайно емоційним. Лісія, як ствер-
джують дослідники, життя змусило стати оратором. Свою першу про-
мову він виголосив, коли йому було за п’ятдесят. Промова “Проти 
Ератосфена, колишнього члена колегії Тридцяти”, з якою Лісій зму-
шений був виступити як звинувач у процесі проти винуватця загибелі 
його брата Полемарха, стала свідченням не лише ораторського стилю 
Лісія, але і важливим джерелом знань про події давніх часів. З цієї 
промови дізнаємося, що батько Лісія хоча і був іноземцем, але поділяв 
погляди Перікла. Їх родина мала певні заслуги перед Афінами, про що 
Лісій переконливо говорить у промові.  

Зокрема, він нагадує про виконання зобов’язань щодо внесків 
на військові потреби, про викуп з полону багатьох афінян [6]. У су-
довій практиці Афін існував принцип надання певних переваг людині, 
яку вважали зразковим громадянином держави. Тому перелік чеснот 
промовця не вважалися такими, що не стосуються справи. Більше того, 
в основній частині промови акцент звинувачення ґрунтується не на 
приватних, а на соціально значущих викриваннях. Лісій пафосно зма-
льовує картину життя за часів правління Тридцяти: “Багатьох грома-
дян вони вигнали на чужину до ворогів, у багатьох повноправних 
громадян відняли права громадянства, багатьом донькам громадян, які 
були вже нареченими, завадили одружитися. І тепер вони дійшли до 
такого нахабства, що з’явилися сюди і виправдовуються, і свідчать, 
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що вони нічого дурного і ганебного не зробили” [7]. Невідомо, як за-
кінчився цей судовий процес, але дослідники вважають, що це була 
єдина промова Лісія, яку він виголосив сам. 

У подальшому Лісій працював як логограф. Яскравим прикладом 
майстерності Лісія-логографа є його промова “Про вбивство Ератосфе-
на”, яку він написав для афінянина Євфілета. Ця промова є прикладом 
мистецтва етопеї Лісія. Як майстер створення характерів, яскравих 
образів сучасників Лісій виписує Євфілета як “маленьку людину”, зви-
чайну, не героїчну, але людину честі. Дізнавшись про подружню зраду, 
він вбиває кривдника на місці злочину у власному будинку. У контексті 
промови Лісія Євфілет захищає не лише себе, а й державу, бо карає 
злочинця для науки іншим подібним чоловікам, щоб ті знали, яка “ви-
нагорода” чекає їх за такі вчинки. Як логограф, Лісій мав створювати 
такі тексти промов, щоб вони відповідали характеру замовника, його 
мисленню, освіті. Він відмовляється від надмірностей горгіанського 
стилю, хибностей софістичної риторики, занадто незвичних сміливих 
метафор. Прагне до ясності і лаконічності висловлювання. З часом його 
стиль був визнаний як взірець аттицизму і став прикладом для багатьох 
ораторів (Юлій Цезар, Брут та ін.). 

Нову школу красномовства заснував Ісократ, який наполягав на 
тому, що риторичне навчання закладає основи освіти. Він зазначав, що 
люди можуть стати кращими, більш гідними, ніж були раніше, якщо 
пристрасно захочуть осягнути мистецтво переконувати слухачів. Він 
ототожнював навчання красномовству з вихованням гідного грома-
дянина, оскільки всі відомі державні діячі минулого мали репутацію 
видатних ораторів. У школі Ісократа учнів спрямовували на мовлення, 
зрозуміле слухачам, вчили враховувати психологію, стереотипи свідо-
мості слухачів. 

Від софістичного навчання школа Ісократа відрізнялася вимогли-
вим ставленням до питань моральності, що пов’язано з негативною 
оцінкою Ісократом морального стану суспільства. Сам Ісократ не вва-
жав себе видатним оратором. Він говорив, що не має “ні достатньо 
сильного голосу, ні сміливості щоб звертатися до натовпу, зазнавати 
образ і лаятися з тими, хто стирчить на трибуні” [3, с. 225]. До своїх 
чеснот він відносив здоровий глузд і гідне виховання, не вважав безсо-
ромністю так про себе говорити, наголошуючи, що саме здібності до-
зволяють йому давати поради як пересічним та знаним еллінам, так і 
державі. У школі Ісократ ототожнює риторику і знання, яке можна 
опанувати в процесі навчання. У його школі належне місце займали 
різні дисципліни, оскільки оратор має вміти говорити на будь-яку тему. 
Особливе місце приділялося філософії і політиці. Відомо, що Ісокра-
та часто дорікали тим, що він інших навчає красномовству, а сам не 
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виголошує промов. Ісократ на це відповідав, що точильний камінь 
не здатний різати, але гострить залізо. 

Для Ісократа в риторичному навчанні важливим було навчити го-
ворити зрозумілою для конкретної слухацької аудиторії мовою. Щоб 
бути переконливим, необхідно розумітися на психології слухачів, зна-
ти стереотипи їх мислення, маніпулювати загальновідомими фактами. 
У школі Ісократа з’являється поняття “δόγματα τών πολλών” (доктрина 
більшості, або думка більшості). Встановити контакт з будь-якою ауди-
торією, здобути її схвалення, отримати підтримку – це означає пере-
конати слухачів і вийти переможцем у риторичному змаганні. Ісократ 
один із перших намагається розмежувати поетичне і прозаїчне мовлен-
ня. Він розумів, що ритор може використовувати слово і на користь, і на 
шкоду. Ісократ вважав, що “одне й те ж можна викласти по-різному: 
велике уявити незначним, мале возвеличити, старе представити но-
вим, а про останні події розповісти так, що вони здадуться стародав-
німи” [4] Але найважливішою умовою успішного мовлення Ісократ 
вважав вміння говорити по-новому на відому тему. У промові “Проти 
софістів” він підкреслює, що найбільш майстерним є той, хто, вислов-
люючись з приводу знаного, зможе знайти в ньому іншими не сказане. 
Він переконаний, що не можуть бути красивими промови, якщо в них 
не дотримана доречність (καιρός), якщо вони не складені належним 
чином (πρεπόντως), в них відсутня новизна (καινώς). 

Літературна спадщина Ісократа містить не лише риторичні про-
грамні твори як, наприклад, промова “Проти софістів” (Kατα τον 
σοφιστον, 390 до н.е.), Про обмін майном (Пερι αντιδοσεος, 353 до н.е.), 
політичні опуси (“Послання Филлипу”, 344 до н.е., “Послання Алексан-
дру”, 342 до н.е., “Панафеянська промова” (Пαναφηναίνος), бл. 342–339 
до н.е.), але й судові промови. Серед судових промов найбільш ві-
домі промови: “Проти Евфінуна на процесі без свідків” (Пρος Еυτχυνυν 
αμαρτυρος, 403 до н.е.), “Проти Каллімаха” (Пρος Kαλλιμαχον πανα-
γραφη), “Проти Лойхіта” (Kατα Λοιχιτυ επιλογος, після 403 до н.е.), “На 
захист Алківіада від звинувачень Лісія”, “Проти банкірів” (Tραπεζιτικος, 
бл. 394 до н.е.), “Промова перед судом в Егінi” (Aιγινετικος, 390 до 
н.е.). Судові промови Ісократа нагадують промови Лісія, але мають 
більш витончену аргументацію, хоча менш яскраві. Частіше справи 
мають відношення до грошових суперечок, що свідчить про певні 
економічні труднощі. Показовою є “Промова проти банкіра Пасіона”, 
якого звинуватили в привласненні довірених грошей. Взагалі, судові 
розгляди Ісократ не вважав гідною справою оратора. Хоча судові 
промови були найбільш поширеним жанром, проте найменш самос-
тійним жанром, взірцем для них були або політичні, або урочисті 
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промови. Ісократ більш доцільним для себе вважав політичну пробле-
матику. Він схилявся до думки, що обов’язок оратора як громадянина – 
служити рідному місту і використовувати слово на благо людям: “Кра-
щими з промов я визнаю ті, які присвячені найбільш важливим питан-
ням, найбільш яскраво характеризують ораторів і приносять найбільшу 
користь слухачам” [4]. 

У методиці своїх міркувань Ісократ часто спирається на вже ві-
домий і розроблений софістами принцип антитези, яка часто стає го-
ловною в системі його доказів. Висловлюючись проти тиранії, Ісократ 
у промові “Про мир” майстерно використовує сталі стереотипи масо-
вої свідомості про “справедливу і несправедливу владу”: ”Справа пра-
вителів полягає в тому, щоб своїм піклуванням зробити керованих 
більш щасливими; у звичаї ж тиранів працею і нещастями інших при-
носити собі радість” [5]. 

Техніка переконання Ісократа насичена опозиціями, в тому числі 
і бінарними опозиціями, що дозволяє маніпулювати свідомістю своїх 
читачів, пояснюючи їм, що в політиці морально, а що – ні. Ісократ 
(промова “Про мир”) вважає, що влада натовпу породжує розбеще-
ність серед політиків: “Серед тих, хто виступає з трибуни, вам подо-
баються найбільш негідні, і ви вважаєте, що п’яниці більш віддані 
демократії, ніж тверезі, нерозумні – [більш,] ніж розсудливі, ті, які ділять 
між собою державне надбання, – [більш,] ніж ті, хто виконує літургії з 
власних коштів. І можна тільки дивуватися, якщо хтось сподівається, що 
держава, яка має таких радників, буде процвітати…” [5]. Він віртуозно 
використовує софістичні напрацювання, надає поетичним метафорич-
ним засобам вагомості аргументів у політичній полеміці. Напевно тому 
Арістотель, за словами Цицерона, закликав: “Соромно мовчати і дозво-
ляти говорити Ісократам!” [11, с. 11]. Хоча таке ставлення Арістотеля, 
можливо, було пов’язане з розробленою Ісократом схемою життєпису 
державних діячів, який спирався на ейкос (правдоподібне, ймовірне). 
При створенні ідеального портрета діяча випускалося (замовчувалося) 
або замінювалося те, що могло нашкодити створенню позитивного 
образу, або навіть зганьбити героя. Потім цей прийом став стереотип-
ним в агітації. 

Ісократ створював тексти своїх промов у тиші кабінету. Вони були 
бездоганними з точки зору композиції, використання риторичних тропів 
і фігур, але, за свідченням сучасників, при виголошенні могли приспати 
слухачів. Ісократ багато працював над благозвучністю мовлення, вдо-
сконалював періодичність промови. Прагнення мовної довершеності 
сприяло наміру уникнути зіяння (збіг голосних у кінці одного і на 
початку іншого слова, що, на думку греків, порушувало милозвучність 
мови). 
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Подальший розвиток давньогрецької риторики пов’язаний з ви-
датними іменами Демосфена, Сократа, Арістотеля та ін. Перший з них 
увійшов в історію як видатний політичний і судовий оратор. Свою судо-
ву практику він почав із захисту власних інтересів, оскільки змушений 
був відстоювати батьківську спадщину від недоброзичливих опікунів. 
У подальшому він власним життям довів, що можна стати найкращим 
серед ораторів, навіть якщо природа не є щедрою щодо тебе. До при-
писуваних Демосфену риторичних прийомів відносять уміння виділити 
основне на фоні другорядного, влучне використання антитези, поста-
новку риторичного запитання в поєднані з іронією, метафорою, гіпер-
болою, різними риторичними фігурами тощо. 

Що стосується Сократа й Арістотеля, то, окрім власних надбань, 
вони своїми знаннями розвинули геній двох видатних людей Антич-
ності – найбільшого філософа (Платона) і найвеличнішого полководця, 
який блискуче володів даром слова і переконання (Александра Маке-
донського). 

Висновки. Таким чином, у Давній Греції був закладений фунда-
мент тих риторичних здобутків і досягнень, якими до сьогодні послу-
говуються представники юриспруденції всього цивілізованого світу. 

Література 
1. Аристотель. Риторика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.litmir. 

net/bd/?b=128434 
2. Горгий. Похвала Елене [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://evartist. 

narod.ru/text4/43.htm 
3. Исаева В. И. Античная Греция в зеркале риторики / В. И. Исаева. – М. : Наука, 

1994. – 258 с. 
4. Исократ. Панегирик [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ancientrome.ru/ 

antlitr/isocrates/panegyricus.htm 
5. Исократ. Речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.proza.ru/ 

2012/07/04/337 
6. Лисий. Речь ХІІ. Против Эратосфена, бывшего члена коллегии тридцати [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.simposium.ru/ru/node/716 

7. Лисий. Речь ХІ. Хвалебная речь в честь Антиохии [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://simposium.ru/ru/node/9812 

8. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Софисты. Сократ. Платон / А. Ф. Ло-
сев. – М. : Искусство, 1969. – 641 с. 

9. Платон. Горгий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://philosophy.ru/ 
library/plato/gor.html 

10. Платон. Федр [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psylib.ukrweb.net/ 
books/plato01/21fedr.htm 

11. Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве / М. Т. Цицерон / 
под ред. М. Л. Гаспарова. – М. : Наука, 1972. – 471 с. 
Отримано 01.06.2012 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

152 

Summary 
Vasyurina Alla. The question of the formation of judicial rhetoric in ancient 

Greece: features of genesis. 
Relevance of research the history of judicial eloquence, whose roots date 

back to antiquity, due to the fact that the phenomenon of competition, based on 
judicial rhetoric even nowadays forms the features of social life. Since ancient 
times, people compete with others in different areas of life, including the courts, 
which have to defend their own interests. Judicial rhetoric can be seen from the 
ontological position, through the prism of philosophical and ethical issues, the 
struggle between good and evil. Issues of seeking for convincing argument, speech 
improvement, development of techniques to influence effectively found their rightful 
place in the works of famous Greek speakers. 

Keywords: Judicial rhetoric, eloquence, competition, speech, argument. 

УДК 23/.28:321.6:006.44 
Валерій ГОРСЬКИЙ 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 
АНТРОПОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ 

СУЧАСНОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 
У статті розглядаються питання богословського обґрунтування антропо-

логічних питань у системі християнської есхатології, їх значення для розуміння 
сучасних модерністських тенденцій у різних християнських конфесіях. 

Ключові слова: релігійно-антропологічна доктрина, християнська есхато-
логія, есхатологічне світосприйняття, структура християнської антропології. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах зростає значення су-
б’єктивно-особистісного фактора в життєдіяльності суспільства, що 
зумовлює актуальність вивчення широкого кола антропологічних про-
блем сучасної християнської релігії. Особливим аспектом зазначеної 
теми є з’ясування концептуальних засад антропологічного аспекту 
християнської есхатології як певної релігійно-футурологічної доктрини, 
орієнтованої на підготовку до “другого пришестя” Ісуса Христа, і очі-
кування невідворотного наступу апокаліптичних подій. У даному про-
блемному полі міститься один із найвагоміших напрямів догматичної 
еволюції християнської релігійної системи. 

Аналіз актуальних досліджень. Значна частина сучасних релігі-
єзнавчих і філософсько-релігійних досліджень присвячена вивченню 
особливостей сучасних тенденцій адаптації християнської релігії у ці-
лому та її окремих конфесій до нових соціальних умов трансформації 
суспільства, використання можливостей свободи віросповідання, які 
надає процес демократизації громадянського суспільства. Проблеми 
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буття людини в релігійних вимірах, в аспекті її релігійної віри, свідомо-
сті, релігійної діяльності досліджуються в працях українських філософів 
і релігієзнавців (В. В. Бондаренко, І. В. Васильєва, Г. Горбаченко, А. Ко-
лодний, Л. Конотоп, В. Лубський, О. Марченко, О. Прядко, М. Стад-
ник та ін.). Окремо слід відзначити дослідників, праці яких присвячені 
вивченню есхатологічних та сотеріологічних аспектів у розрізі широ-
кого кола християнської антропології. До них слід віднести передусім 
філософів патрістичної наукової школи (Августін Аврелій, Оріген, Іоанн 
Дамаскін), а також сучасних дослідників (М. Бахтіна, Ж. Марітена, 
Флоренського, М. Бубера, М. Еліаде). Проте недостатньо дослідженими, 
на наш погляд, є проблеми християнської антропології, особливо в 
контексті есхатологічної проблематики. 

Метою статті є філософський аналіз концептуальних засад антро-
пологічного аспекту сучасної християнської есхатології як на рівні 
християнства в цілому, так і в площині її окремих конфесій. 

Виклад основного матеріалу. Християнська есхатологія являє 
собою специфічну складову феномену релігійної свідомості, що в до-
гматичному і доктринальному відношенні орієнтується на досягнення 
містичного ідеалу “потойбічного” (трансцендентного) буття людини і 
суспільства. У складі релігійної свідомості, як невід’ємна її складова, 
есхатологічний чинник виконує прогностично-футурологічну функ-
цію, визначає соціальну і релігійну орієнтацію церковних організацій. 
Зміст есхатологічних ідей і принципів відображає, по-перше, біблійні і 
релігійно-доктринальні аспекти світосприйняття і передбачення май-
бутнього людства; по-друге, специфічне трактування антропологічної 
проблеми (феномену людини) і пов’язаною з нею концепції соціального 
часу; по-третє, релігійно-етичну спрямованість процесу особистісної 
трансформації людини від земного до потойбічного життя. Залежно 
від характеру трактування зазначених взаємопов’язаних питань конфе-
сійні доктринальні установки отримують різне концептуальне обґрун-
тування і тлумачення. 

Християнська есхатологія являє собою особливу форму релігій-
ного синкретизму, в якій поєднуються різнопланові догматичні ідеї і 
містичні принципи, що тісно пов’язані між собою. Дана тенденція влас-
тива християнській есхатології у цілому. З одного боку, синкретична 
структура сучасної есхатологічної доктрини християнської релігії у 
найбільш загальному вигляді виражає провідні сакральні принципи, 
які є загальними і специфічно виявляються в конфесійних вченнях 
(наприклад, адвентизмі, баптизмі, класичних церквах тощо), а з іншого – 
ці ідеї стають предметом релігійних розходжень і міжконфесійних 
суперечок. 
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Такий погляд пояснюється наступними обставинами. У процесі 
свого історичного становлення християнська релігія асимілювала окремі 
ідеї античної ідеалістичної філософії (головним чином Платона і Пло-
тіна), давньоєврейського іудаїзму та месіанізму, деякі догматичні прин-
ципи східних релігійних систем, пристосовуючи їх до своїх потреб. 
Проте християнство зазнало значної внутрішньої диференціації і як 
цілісна релігійна система не склалася. Основні християнські напрями – 
католицизм, православ’я, протестантизм, сучасні неохристиянські течії 
абсолютизували окремі елементи есхатологічної догматики, інтерпре-
туючи їх з позиції своєї церковної ідеології. На цій основі відмічається 
плюралізація есхатологічних концепцій. 

Важливою складовою християнської есхатології є її антропологіч-
ний аспект, пов’язаний з вирішенням на духовно-містичній і богослов-
ській основі “кінцевої” та остаточної долі людини та її майбутнього. 
На антропологічному рівні есхатологічні поняття і цінності невід’ємно 
пов’язані з різними структурними елементами “надприродного” фе-
номену, зміст яких зумовлює трактування широкого кола богословських 
проблем. Вони виражають моменти релігійно-футурологічної оцінки 
людини через співвіднесення її сутності з трансцедентною перспекти-
вою трансформації соціуму (суспільства) в цілому. 

У широкому плані феномен надприродного ототожнюється з міс-
тичним духовним феноменом. Останній серед інших складових містить 
релігійно-антропологічну форму, через яку здійснюється реалізація 
даного духовного феномену, та її теологічне обґрунтування – “богов-
тілення” в людській істоті, подолання гріховності людини через віру в 
Ісуса Христа – Божого Сина, обожнення її через спілкування з Богом 
(на рівні відношення “творіння-Творець”), котрий, у свою чергу, пер-
соніфікує сутність надприродного. У загальному плані такого спілку-
вання формулюється проблема подвоєння світу на земний і ідеальний 
(“небесний”), досягнення єдності з Богом у “потойбічному світі” і 
одержання Божої благодаті у вигляді “особистого спасіння”. Даний 
спектр богословських питань становить зміст християнської есхатології 
і сотеріології. У практичній площині антропологічний принцип христи-
янського віровчення у контексті цих біблійних установок реалізується 
у впливі зазначених ідей на буденну релігійність віруючих, формування у 
них особливого релігійного світогляду. 

Складовою такого релігійного світогляду є есхатологічне світо-
сприйняття, яке інтегрує у собі ідеї про сутність Бога та його Промисел 
відносно людини (теологічний і антропологічний принципи) з транс-
цендентними поняттями та містичними уявленнями. На цій догматичній 
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основі вибудовуються християнська антропологія, а також інші релі-
гійні концепції – теологія, провіденціалізм, фаталізм, креаціонізм, есха-
тологія, демонологія, християнська етика. Зазначені концепції, з одного 
боку, виражають різноманітні аспекти та рівні релігійної свідомості і є 
її ідеологізованими формами; з іншого – будучи структурними складо-
вими такої цілісної духовної сфери (релігійної свідомості), набувають 
в ній певної відносної доктринальної (догматичної) і регулятивної 
самостійності. 

Стосовно більш ширшого кола релігійних явищ – віровчення, куль-
ту, релігійної діяльності і соціальної поведінки віруючих, що предста-
вляють певну систему зв’язків та відносин, християнська антропологія 
виступає її специфічною підсистемою із своєю внутрішньою структу-
рою та функціями. З урахуванням цієї обставини ідейно-догматична 
еволюція антропологічної доктрини християнства опосередковується, 
з одного боку, впливом чинників внутрішньорелігійного змісту (доктри-
нальними, організаційними, регулятивними), а з іншого – соціальними 
інститутами і системами соціального макросередовища. Вказані аспе-
кти, взяті у їх органічній єдності, виражають різні рівні теоретичного 
сприйняття антропологічних принципів християнського віровчення. 

Звернемся до структури християнської антропології. З наукової 
точки зору наука про людину називається антропологією; ця назва 
походить від двох давньогрецьких слів: антропос – “людина”, і логос – 
“вчення або міркування”. Біблійна антропологія розглядає людей як 
Боже творіння, переважно як грішників, відчужених від Бога унаслідок 
невиконання його настанов, і як об’єкт, на який спрямована Божа бла-
годать. 

Згідно з традиційними принципами християнської антропології 
людина була створена Богом і є плодом Божого замислу. Зокрема, 
систематизований аналіз біблійних текстів свідчить, що: (1) перша 
людина – Адам був створений Богом; (2) в нього, як єдину з усіх тварин, 
Бог вдихнув свій дух; (3) людина була створена за образом Божим; 
(4) вона була створена для Божої слави; (5) людина була створена в про-
цесі “ради”, що відбувалася між іпостасями Трійці (Богом-Отцем, Бо-
гом-Сином, Богом-Святим Духом); (6) грішна людина була викуплена 
Христом Ісусом – Божим Сином, який увійшов в історію людства як 
Боголюдина. 

Відповідно до Святого Письма, людина при її сотворінні отрима-
ла від Бога два дари: тіло з праху земного, і Боже дихання. “І створив 
Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у 
ніздрі її. – і стала людина живою душею” (Бут. 2, 7) [1, с. 8]. У резуль-
таті творчого об’єднання земного і небесного елементів людина стала 
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живою істотою, створеною за образом свого Творця. У сучасній бого-
словській літературі розвиваються два підходи щодо побудови люди-
ни: перший напрям – трихотомія – вважає, що людина складається з 
тіла, душі і духу; другий напрям – дихотомія – наполягає на тому, що 
людина складається з тіла і душі (або духу). При цьому наводиться 
таке обгрунтування. Прибічники трихотомії доводять, що в біблійному 
тексті Бут. 2, 7 з’єднання тіла, створеного із землі, і Божого дихання 
призвело до створення третьої частини – душі. Апологети дихотомічної 
позиції відстоюють точку зору, що “жива душа” – це не третя складова, 
а результат з’єднання духу і тіла. 

У сучасних наукових джерелах особливо виділяється аналіз кон-
цепції одного із представників православної філософії архієпископа 
Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького). У фундаментальній праці “Дух, душа і 
тіло”, виходячи з християнського вчення про триєдність людського 
буття (трихотомія), св. Лука відзначає нерозривний зв’язок між духом 
і душею, їх поєднання при житті людини в єдину сутність. Разом з тим 
автор розрізняє смертні елементи душевної діяльності, що пов’язані з 
життям тіла (тобто власне душевні, психічні процеси), і вищі прояви 
духу – “дихання Вседержителя”, з якими в людини пов’язані самосві-
домість, трансцедентальні аспекти буття [4, с. 27]. 

У сучасних тлумаченнях представників філософської антропології, 
зокрема в роботі М. Бахтіна, є поширеним погляд, згідно з яким “тіло” – 
це просторовий вимір індивіда, “душа” – часовий вимір, а “дух” – 
смисловий вимір індивіда [4, с. 27]. 

На основі вищезазначених підходів окремо виділяються також 
основні екзистенціальні дихотомії людини: дихотомія самореалізації 
та часової обмеженості людського життя; дихотомія самореалізації та 
стану її здоров’я [4, с. 27]. 

Слід зазначити, що на вищевказаній біблійній і доктринальній 
основі існує різне тлумачення есхатологічних питань. Зокрема серед 
християнських богословів немає одностайної думки, що має стати 
об’єктом воскресіння – тільки душа чи разом тіло з душею. З приводу 
цієї проблеми ще не подолана концептуальна дискусія між християн-
ськими конфесіями, зміст якої зводиться до того, чи є тіло, душа і дух 
окремим функціями однієї і тієї самої людини, або є підстави вважати, 
що вони є окремими сутностями людини. У контексті таких богослов-
ських підходів актуалізується питання щодо походження душі або духу 
людини. Даний проблемний аспект розробляється прибічниками док-
трин креаціонізму і традиціоналізму. 

Доктрина креаціонізму поширена переважно серед Римо-католиць-
кої церкви і теологів-реформаторів. Згідно з цим вченням душа створю-
ється безпосередньо Богом у момент між заплідненням і народженням 
дитини; батьки беруть участь лише у створенні тіла. 
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Консервативні богослови у більшості своїй схиляються до теорії 
традиціоналізму. Згідно з цією доктриною людський рід було створе-
но Богом в Адамі, і вже від нього, шляхом природного розмноження, 
народилися тіла і душі його нащадків. При цьому прихильники тради-
ціоналізму не стверджують, що людські душі мають виключно природне 
походження. Вони вважають, що всі душі нащадків Адама – первісної 
людини, створеної Богом, опосередковано були створені Господом ніби 
для збереження життя. 

Центральною ідеєю антропологічної доктрини християнства є 
твердження богословів про гріховний стан людини, який можна ви-
правити лише через отримання благодаті Божої по вірі в Господа Ісуса 
Христа. Перебуваючи у Христі, віруюча людина переживає постійне 
духовне оновлення: “...і не стосуйтесь до віку цього, але переміниться 
відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, – добро, 
приємність та досконалість” (Рим. 12, 2) [1, с. 1400]. На цій релігійно-
антропологічній основі утверджуються есхатологічні мотиви, реаліза-
ція яких призводить до трансформації людської природи, орієнтованої, 
за твердженням апостола Петра, на “спадщину нетлінну й непорочну 
та нев’янучу, заховану в небі для вас” (Пет. 1, 4) [1, с. 1487]. 

У християнському тлумаченні антропологічні питання обмежу-
ються ідеями “створення світу” (креаціоністська концепція), “першого 
пришестя Христа” (христологічна концепція) і “другого пришестя” 
(хіліастична концепція). У сукупності вони утворюють часові біблійні 
межі реалізації есхатологічних ідей і зумовлюють їх спрямованість. 
Останні мають певну специфічну релігійно-доктринальну форму, со-
ціальний зміст і емоційно-психологічну форму переживання дійсності, 
підготовки віруючих до майбутніх апокаліптичних подій. 

Первинними елементами есхатології виступають догматичні ідеї, 
змістом яких є загальнохристиянські уявлення щодо невідворотного 
наступу “кінця світу”, пов’язаного з “другим пришестям Ісуса Христа”, 
неминучого “страшного суду” і “Божого слідства”. Унаслідок таких 
установок релігійно-антропологічні ідеї щодо поділу усього людства, 
залежно від ставлення до Бога, на “грішників” і “праведників,” набува-
ють у сфері есхатології свого практичного вираження, на основі яких 
формулюються принципи “потойбічного буття” людини, її трансцеден-
тної перспективи. 

Релігійно-містичний ідеал “потойбічного світу” є по суті теокра-
тичною концепцію, оскільки світ “спасенних людей” підпадає під 
владу “Небесного Царя”, а решта буде взагалі знищена. У деяких хри-
стиянських конфесіях у зв’язку з цим актуалізуються філософсько-
антропологічні питання, особливо проблема безсмертя і смерті людини. 
У тлумаченні богословів смерть – це плата за гріх, отже, безсмертя, 
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ніби дароване Богом людині при її створенні, є “умовним” і було 
втрачене з причини “повстання первісних людей (Адама і Єви), підбу-
рених і введених в оману дияволом, проти волі Бога” в Едемському 
саду, тому Христос – Син Божий, віддавши своє життя за гріхи людей, 
“викупив” їх. На цій підставі стверджується, що безсмертя можна 
одержати лише “по благодаті” від Бога через віру в Ісуса Христа. 
Звідси випливає висновок, що істинне буття людини знаходиться тіль-
ки у “потойбічному” світі, в силу чого соціальні очікування віруючих 
у більшості християнських конфесій насичуються есхатологічними 
вимірами і змістом. 

Антропологічна проблематика у структурі християнської есхато-
логії значною мірою пов’язана з біблійною концепцією соціального часу. 
У сучасній релігієзнавчій літературі підкреслюється, що для біблійного 
світосприйняття є характерним трактування “лінійності” соціального 
часу [4, с. 318]. У Біблії співіснують та взаємодіють дві моделі часу: 
лінеарна та циклічна, проте основною є саме лінеарна модель. Вона 
походить від уявлень давніх іудейських богословів про “лінійний” час, 
ознаками якого є ідея про початок часу як початок світу (ідея стано-
влення-тривалості) і ідея кінця світу. При цьому “світовий час”, або 
“час у світі”, в Біблії зіставляються з вічністю: Бог перебуває у вічності, 
над часом та світом, але виявляє себе в часі і у світі. Основною про-
блемою Святого Письма є створіння світу і взаємовідносини Бога з 
людиною – найвищим його творінням. На рівні цієї богословської і 
біблійної проблеми здійснюється “перетинання”, в якому вічне поєд-
нується з тимчасовим. Такими подіями оголошуються – акт творіння 
світу; Об’явлення, внаслідок якого було отримано моральні Заповіді 
(“Закон”) і встановлено завіти Бога з людиною; єднання з Богом у 
молитві та богослужінні; прихід Месії – Ісуса Христа – Сина Божого, 
воскресіння і покарання тих, хто не виконував у земному житті настанов 
Бога і вимог його моральних принципів. 

На цих сакрально-біблійних засадах час тлумачиться як “Свя-
щенна історія”. Отже, історичний процес визначено як процес Божого 
Промислу і присутності Бога у світі та людської співпраці з Трійцею. 
Змістом біблійного історичного процесу оголошується перебування 
створеного світу в цілеспрямованому становленні, у сходженні до ви-
щої мети, яка, за християнською традицією, полягає в спасінні – духо-
вному й тілесному преображенні людства та всього світу. Це накладає 
свій відбиток на періодизацію біблійного часу, що має символічний 
характер. Зокрема у богословській літературі виділяються такі основні 
часові періоди: 1) “доба творіння”; 2) людська історія – “доба Завіту”, 
“доба обітниць”, “доба здійснення Завіту”, “доба благодаті”; 3) есха-
тологічний або “останній” час – “доба пришестя” і остаточного єднання 
людини з Богом. 
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Лінійність часу осмислюється в Біблії есхатологічно. За біблій-
ними пророцтвами, головною метою історичного процесу стане якісне 
преображення світу в “останні часи”. Таким чином, біблійна есхатологія 
є “завершувальним” компонентом біблійної концепції часу. В євангель-
ській інтерпретації сутність історії змінюється завдяки з’явленню, 
спокутній жертві та воскресінню Ісуса Христа. При цьому “Царство 
Боже” – це не просто містичний ідеал “трансцендентного суспільства”, 
воно присутнє і в земному житті через особистісні стосунки з Христом і 
дію Святого Духа як “замісника” Господа в людському єстві, що мають 
своїм наслідком створіння християнських церков для віросповідання 
та поклоніння Богові. 

Подібні загальні релігійно-доктринальні установки в різних кон-
фесіях отримують неоднакову інтерпретацію і насичуються різними 
антропологічними аспектами. У зв’язку з цим привертають увагу ті 
модерністські процеси, що відбуваються із зазначених питань у церквах 
адвентистів сьомого дня – одній із течій сучасного протестантизму. 
Так, адвентистська церква вважає, що смерть – це не що інше, як пере-
бування людини у стані “сну”, який переривається першим воскресін-
ням [2, с. 492]. При цьому дух людини повертається до Бога [2, с. 494]. 
Саме ж “воскресіння” трактується як “відновлення життя у всій повно-
ті істотності і особи, що має місце після смерті” [2, с. 499]. У зв’язку 
з цим висувається і обґрунтовується концепція двох воскресінь – “вос-
кресіння життя” для “праведників” і “воскресіння осудження” для 
“грішників”. Між цими воскресіннями лежить період в одну тисячу 
літ, друге воскресіння станеться через цей проміжок часу. У зазначений 
час Христос і його викуплені будуть знаходитися на небі. Протягом 
тисячі років буде чинитися суд стосовно “грішників” на спустошеній 
землі, яка залишиться без людей, саме там оселиться сатана з його ан-
гелами. По завершенні цього періоду з неба на землю спуститься “Святе 
Місто”, а разом з ним – Христос і його “спасенні”. Потім відбудеться 
друге воскресіння, у якому воскреснуть усі, хто “робив зле”. Вони разом 
із сатаною та його ангелами будуть знищені Богом. У такий спосіб ніби 
Всесвіт навіки буди очищений від гріха і грішників [2, с. 506]. 

Висновки. Вищезазначений концептуальний аналіз християнської 
догматики свідчить, що у сучасному суспільстві в релігійно-церковній 
сфері існують різні варіанти есхатологічних вимірів соціального буття 
людини, відповідних релігійно-антропологічних доктрин, які мають 
особливе богословське тлумачення та інтерпретацію. Зазначені форми 
релігійного світосприйняття слід враховувати при проведенні соціоло-
гічних досліджень, обґрунтуванні програм та методики виховної і соці-
ально-культурної роботи з різними контингентами віруючих християн. 
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Summary 
Gorskyy Valeriy. Conceptual Foundations of anthropological aspect of 

contemporary Christian anthropology. 
The article examines the conceptual basis of anthropological issues in the 

Christian sisteme eskatologii, a separate issue dannya article examines an example 
of the modern Adventist theology – one of the directions of Protestantism. Interpre-
tation of various eschatological issues is in the context of numerous theological 
approaches to anthropology is presented. Also the nature, content and components 
of Christian anthropology, its association with the mystical side of the Christian 
faith is analyzed. Anthropological perspective in the structure of Christian escha-
tology is seen largely as related to the biblical concept of social time. It is empha-
sized that the primary elements of eschatology are dogmatic ideas, the contents 
of which is commonly consist of Christian understanding of the world and man. 

Keywords: religious and anthropological doctrine, Christian eschatology, 
eschatological outlook, the structure of Christian anthropology. 

УДК 282(477) 
Надія ДЖУГЛА 

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА 
В НОВОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ, ЇЇ ВИЯВИ Й ТЕНДЕНЦІЇ 
У даній статті розглядаються найбільш важливі проблеми, які стоять пе-

ред проводом Української греко-католицької церкви в новому тисячолітті. Автор 
аналізує тенденції та можливі шляхи вирішення цих проблем, розглядає вплив та 
значення УГКЦ в духовному житті українців. 

Ключові слова: Українська греко-католицька церква, патріархат, екуменізм, 
лефевризм. 

Постановка проблеми. Сучасне релігійне життя України немо-
жливе без існування греко-католицької Церкви. Історичний шлях, 
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який пройшла ця Церква, надійно поєднав її з національним та духов-
ним розвитком нашої держави. З часу підписання “Артикулів” Берес-
тейської унії пройшло більш як 400 років і час ствердив доцільність 
цього об’єднання. В Україні з’явилася ще одна гілка христової Церкви, 
яка, спираючись на засади Київського християнства, втілювала націо-
нальну ідентичність та ідею самобутності українців. 

Змінювались епохи, становлення та становище греко-католицької 
церкви, яка шукала свій власний шлях та своє завдання в духовному 
житті українців. 

Перебуваючи в центрі національно-визвольного руху, пережива-
ючи гоніння та “катакомбний період”, УГКЦ зуміла відродитися спо-
чатку в західних областях, а з серпня 2005 року, перенісши осідок зі 
Львова до Києва, заявила про себе як загальноукраїнську, хоча найбіль-
ше парафій її все ж таки зосереджено на Заході. 

Сучасне життя українських греко-католиків, здавалося, могло б 
розвиватися з відносною стабільністю, адже існує досить розвинена 
мережа релігійних громад, навчальних закладів, періодичних видань, 
благодійних центрів. Церква намагається активно долучатися до по-
всякденного життя вірян, підтримує та впроваджує соціальні проекти, 
займає нейтральну позицію щодо політичного життя, зосереджуючись 
на духовно-соціальній сфері. Проте на сьогоднішній час можна виділити 
ряд проблем, які стоять перед керівництвом Церкви і які необхідно 
вирішувати. 

Розглянемо деякі з них: 
 по-перше, це неврегульовані проблеми патріаршого статусу, які 

мають майже півстолітню історію; 
 по-друге, намагання керівництва УГКЦ знайти порозуміння та 

окреслити шляхи майбутнього об’єднання всіх гілок українського 
християнства; 

 по-третє, сепаратистські тенденції, пов’язані з діяльністю лефеврис-
тів о. Ковпака та його прихильників. 
Аналіз актуальних досліджень. Виокремленні автором пробле-

ми розглядалися такими дослідниками, як П. Яроцький, О. Недавня, 
С. Кияк, В. Єленський, які давали свої оцінки зазначеним проблемам. 

Метою статті є з’ясування сучасних ключових проблем, які стоять 
перед греко-католицькою церквою, висвітлення провідних тенденцій 
та засобів впливу релігійної ідеї на духовне життя пастви. 

Виклад основного матеріалу. Що ж до першої проблематики, то 
вона дісталася Церкві з моменту її утворення. Визнання за УГКЦ пат-
ріаршого устрою фактично міститься в “Артикулах” Берестейської унії, 
а саме право на висвяту своїх владик, кандидатури яких лише затвер-
джує Папа Римський, право українських єпископів бути прирівняними 
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в статусі до римо-католицьких, право розпоряджатися церковним май-
ном, проводити судову владу у своїй Церкві [1, c. 72]. Проте в докумен-
ти Собору саму ідею патріархату не було внесено, що значно послабило 
позиції Церкви в майбутньому. 

Всі спроби протягом XVII століття створити Український патріа-
рхат, які репрезентували спочатку Й. Борецький, М. Смотрицький, 
П. Могила з боку православних, та Й. Рутський, Р. Корсак – з боку 
уніатів, зазнали невдач з різних причин, а ідея ця на довгий час була 
забутою, хоча й виникали подібні прецеденти в 1842 році, як проект 
утворення “Руського патріарху” та в спробі митрополита А. Шептиць-
кого, коли він виступав за об’єднання з православними українцями задля 
утворення єдиного патріархату, проте, наділяючи Шептицького патрі-
аршими правами над Україною та Росією, офіційно Папа Пій Х патрі-
аршого титулу йому не дав, та й створена ще в XVII ст. Конгрегація 
поширення віри цього статуcу для УГКЦ не вимагала. А вже безпо-
середньо ідея утворення Патріархату УГКЦ була започаткована на 
II Ватиканському соборі (1963–1965) Йосипом Сліпим, однак всі його 
намагання домогтися офіційного підтвердження з боку Папи Римського 
залишилися нездійсненними під приводом того, що українці не мали 
власної держави. Не підтримали прагнення Йосипа Сліпого й деякі ієра-
рхи Церкви, не беручи до уваги те, що в “Декреті про Східні Католицькі 
Церкви” каноні 56 зазначено: “Патріарх – це єпископ, якому належить 
влада над усіма єпископами, не виключаючи митрополитів, і над усіма 
іншими вірними Церкви, яку він очолює, згідно з приписом права, 
затвердженого найвищою владою Церкви” [4, с. 37], тому II Ватикан-
ський собор хоч і не дав УГКЦ статусу патріаршої Церкви, але визнав 
за нею таке право. 

Активна діяльність Й. Сліпого, якого з 1975 року іменували як 
Патріарх Йосип, видання ним законів, обов’язкових для виконання 
греко-католиками по всьому світі, висвята нових єпископів, участь у 
надзвичайному Папському синоді 1969 р., проведення собору УГКЦ – 
все робилося для того, щоб Церква, яка зазнавала репресій, змогла 
офіційно отримати статус Патріархату. Після проголошення незалежно-
сті України, в 1992 р., Львівський собор звернувся до Папи Римського 
з проханням про визнання за Церквою патріаршого устрою, знову ж 
таки посилаючись на рішення II Ватиканського собору та на мучени-
цький шлях Церкви за збереження віри. Не справдилися сподівання 
українців і на приїзд в Україну Папи Римського Івана Павла II, який, 
визнаючи тяжкий, героїчний шлях Церкви в історії, не спромігся на 
цей крок. Чи можливий такий статус у найближчі роки? Мабуть, ні. 
Адже східна політика Ватикану, нехтуючи правом українських греко-
католиків, шукає порозуміння з РПЦ, в планах останньої – утворення 
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Патріархату для українців, а греко-католиків зокрема, неможливе та й 
нездійсненне. 

Друга із зазначених проблем, а саме об’єднання гілок української 
церкви останнім часом набула популярності, водночас, екуменізм із 
сфери духовної за останні десятиліття перейшов у сферу політики, 
тому досить часто у між церковних діалогах простежуються суто полі-
тичні амбіції аніж церковні потреби. Створивши в ході історії конфесії 
на землях Київської митрополії, і духовенство і віряни фактично поста-
вили себе в “обмежене утворення” із “обмеженим мисленням”, що ста-
тус помісності чи канонічності мають надати для українців інші особи 
чи інші держави. 

Єдність насамперед має бути Христова, між тими гілками, які 
мають спільну християнську історію, мову, архітектуру. Тут важливо 
знайти спосіб діалогу між УПЦ КП та УАПЦ, духовні провідники яких 
повинні відкинути амбіції та непорозуміння, та здійснити об’єднання, 
а вже потім розпочинати справу об’єднання з греко-католиками. У між-
воєнний період митрополит А. Шептицький писав, що “мало який народ 
так у релігійному житті оділений, як наш народ, а в тих поділах живуть і 
діють глибокі антагонізми, що ціле людство роз’єднують на табори, 
які вічно між собою ведуть завзяту не раз боротьбу і себе взаємно 
вважають майже за крайніх ворогів” [5, с. 30]. 

Такий духовний поділ греко-католиків не може сприяти не тільки 
церковній єдності, але й політичній. Досить часто віряни однієї кон-
фесії з недовірою, а то й ворожістю ставляться до вірян іншої гілки 
колись єдиної церкви. Політична і церковна поляризація українського 
суспільства, яка підігрівається певними політичними силами, не дає 
змоги розпочати ефективний діалог між трьома гілками української 
церкви. Що ж стосується УПЦ МП, то останні події церковного життя 
цієї конфесії, а також політика Патріарха Кирила щодо впровадження 
його ідеї “Единого русского мира” можуть призвести до ліквідації са-
мостійності в управлінні УПЦ МП, тому брати участь у міжцерковному 
діалозі самостійно вона не може. Тим більше, що однією із причин 
неможливості зустрічі між Папою Римським і Патріархом Московським 
останній називає майнові претензії до УГКЦ, яка знаходиться в духо-
вному підпорядкуванні з Римом. І якщо можна сподіватися, що дві 
православні конфесії УПЦ КП та УАПЦ активно шукатимуть способу 
набути статусу помісності чи Патріархату в об’єднавчому процесі 
між собою, то в цьому процесі вони аж ніяк не хочуть бачити ще одну 
гілку – УГКЦ, яка належить до тієї ж церковної традиції, проте знахо-
диться в духовній єдності з Римом. Як зазначає глава греко-католиків, 
що “шлях до єдності не є легким – різні нарости ускладнюють нам 
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просування впродовж століть, є різні стереотипи, які нам накинули, але 
це можна подолати при наявності доброї волі” [2, с. 6]. 

Розглядаючи появу лефевристського руху в лоні греко-католицької 
церкви, слід зазначити, що він має теж давню історію. Проблема бачен-
ня розвитку УГКЦ між “восточниками” та “західниками” виникла ще 
у міжвоєнний період. Митрополит А. Шептицький започаткував делати-
нізацію Церкви, очищення обряду від тих запозичень, що нашарувалися 
з моменту утворення церкви. Діяльність та авторитет Митрополита 
давав йому змогу висувати ідею церковної єдності ще в цей період. 
Проте війна і післявоєнні зміни в житті церкви завадили цій діяльності. 
Після проголошення незалежності нашої держави легалізація греко-
католицької церкви і розширення мережі її діяльності зумовили не-
обхідність переїзду митрополії УГКЦ до Києва. У західних областях 
з’являється внутріцерковний рух з двома векторами бачення розвитку 
Церкви – традиціоналістів та модерністів. Традиціоналісти не бажають 
будь-яких змін у церкві, вони відкидають, на їх думку, ті нововведення, 
які наближають Церкву до занепаду. Цей рух у самій церкві представ-
ляють різні люди. Лефевристський рух очолює священик о. В. Ковпак. 
І хоча Ватикан наклав на нього суспенду (позбавлення священицького 
сану), що веде до заборони уділяти Святі Тайни, він здійснює літургії, 
заснував семінарію, братство св. Йосафата, видає часопис, використовує 
в богослужіннях тільки церковно-слов’янську мову, дотримується 
латинської традиції та обрядів. Ще однією течією є група ченців із 
с. Підгірців, що на Львівщині. Це чотири самопроголошені єпископи 
Чину Святого Василія Великого: Ілля Догнал (Чехія), Методій Шпіржік 
(Словаччина), Роберт Обергаузер (Словаччина) та українець Василь 
Гітюк, які в 2004 році прибули в Україну на запрошення УГКЦ. Вони 
вже мали конфлікт, коли перебували в Чехії. Приїхавши в Україну, 
вони не погодились із лінією Церкви, звинуватили главу Церкви в про-
суванні “ліберальної” думки та єретичного вчення, які суперечили, на 
їх думку, традиції католицької церкви. У 2008 році церковний трибу-
нал наклав на них кару великої ескомуніки, Апостольська сигнатура в 
Римі залишила вирок у силі. Проте, незважаючи на заборону, вони про-
голосили створення власної Української Правовірної Греко-Католицької 
Церкви, де відбувають церковні служби та духовні треби, заперечую-
чи тим самим не тільки церковні канони (“Артикули”, ККСЦ), але й 
українські закони, розпалюючи релігійну нетерпимість. Сучасні тра-
диціоналісти-лефевристи вважають, що другий Ватиканський собор 
(1963–1965) заклав основи занепаду Церкви, а модернізації в УГКЦ 
ведуть до зменшення ролі і впливу її в духовному житті, негативно 
ставляться до ідеї “подвійної єдності”, проголошеної главою Л. Гузаром, 
до діяльності УКУ, до політики єдності з православними українцями. 
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Всупереч забороні щодо їх діяльності та згідно з ККСЦ відносно ес-
кумунікованих священнослужителів, намагалися отримати державну 
реєстрацію як новоутворена релігійна спільнота – Українська правові-
рна греко-католицька церква. Експертний висновок щодо відмови у 
їх реєстрації було підготовлено Відділенням Релігієзнавства ІФ НАНУ 
і визнано відмову Державного комітету у справах національностей і 
релігій обґрунтованою та законною [3, с. 6]. 

Висновки. Таким чином, розглядаючи зазначені проблеми, які сто-
ять перед греко-католицькою церквою в новому тисячолітті, можна 
підсумувати, що, по-перше, вирішення патріаршого устрою УГКЦ 
може бути шляхом самопроголошення, як це зробили шість східних 
католицьких церков, а Ватикан лише ствердив патріаршу гідність за 
ними; по-друге, незважаючи на ті розбіжності, які існують між гілками 
українського християнства, необхідно поглиблювати міжконфесійну 
співпрацю, спираючись на засади толерантності та пошуку компромі-
сів між ними; по-третє, подолання розколу в греко-католицькій церкві 
можливе не тільки за допомогою проводу Церкви, але й за активної 
діяльності мирян, які не дадуть змоги лефевристам використовувати 
себе як засіб розколу, ворожнечі чи тиску на керівництво церкви, а 
будуть пам’ятати, що в єдності – сила та євангельська любов. 

Активна духовна, соціальна діяльність УГКЦ, обстоювання наці-
ональних інтересів та свободи людей, авторитет кардинала Любомира 
Гузара – утверджує УГКЦ як важливий фактор суспільно-релігійного 
життя держави. 
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Summary 
Dzhugla Nadiya. Ukrainian Greek-Catholic church in new millennium, 

its kinds and tendencies. 
This article is about the most important problems of Ukrainian Greek-

Catholic church in the new millennium. The author anylizes the tendencies and 
possible ways of solving these problems and studies influence of Ukrainian 
Greek-Catholic Church in the spiritual life of the Ukrainians. In particular, this 
resolution of the patriarchal structure of the UGCC, which may be realized by 
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self-proclamation as it did six Eastern Catholic Churches, based on the princi-
ples of tolerance and compromise between them. The attention to the fact that, 
despite the differences that exist between the branches of Ukrainian Christianity 
must deepen interdenominational cooperation. Finally, it is about overcoming 
the schism in the Greek Catholic Church, which is possible not only through the 
guidance of the Church, but also by the active work of the laity. It is noted that 
only in unity is possible to strengthen the Church. 

Keywords: Ukrainian Greek Catholic Church, patriarchate, ecumenism, 
lephevrizm. 

УДК 93(477) 

Алла ЗЯКУН 

НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА 
І САМОБУТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЯРМАРКУ 

У статті розглянуто ярмарок як ілюстратор неповторних звичаїв, що 
поєднав два культурних елементи – виробничу та розважальну сферу. Подано 
особливості організації громадського побуту та ярмаркової торговельно-економіч-
ної діяльності. Показано вплив ярмарку на розвиток релігійного життя в Україні, 
збереження вікових традицій на наших землях. 

Ключові слова: ярмарок, ярмаркові звичаї і традиції, ярмаркова культура. 

Постановка проблеми. Відродження національних цінностей в 
сучасній Україні сприяло етнографічним дослідженням, а існування 
ринкових відносин відновили давню традицію ярмаркування в Україні. 
Починаючи з ХV століття ярмарок став складовою частиною суспі-
льно-економічного життя українців. Він регулював не тільки економічні 
зв’язки окремих регіонів України, а й був носієм традиційно-побутової 
культури. Тому відновлення традицій ярмаркування – це крок до шану-
вання та збереження самобутнього духу українського народу. 

Аналіз актуальних досліджень. Незважаючи на значний історіо-
графічний доробок досліджень процесу ярмаркування, лише незначна 
група розвідок містить опис ярмарку як етнокультурного явища. Так 
ярмаркові обряди та звичаї, що супроводжували укладання торговель-
них угод, описав М. Сумцов [17–22]. Традиції купівлі-продажу та міжо-
собистісні стосунки на ярмарку розглянуті в працях О. Пошивайла, 
В. Климчука, Л. Орел, О. Івановської [4; 9; 13; 14]. Ярмарок як явище 
традиційної культури українського суспільства другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. досліджено В. Юрченко [25–27]. У переважній більшості 
інших наукових праць ярмарок розглядався як соціально-економічне 
явище. 
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Мета статті – з’ясувати ярмаркові звичаї та їх вплив на суспільно-
економічне та культурне життя українців. 

Виклад основного матеріалу. Ярмарки, що проходили на терито-
рії України, були не тільки значними осередками торгівлі, а й основ-
ним місцем спілкування людей. До ярмарку готувалися заздалегідь, на 
нього їхали як на велике свято – гарно одягнені та з веселим настроєм. 
Дійсно, це було свято торгівлі, де панували власні звичаї і традиції, 
введені в дію закону. Ярмаркові дійства шанували як дорослі, так і діти. 

Ярмарковий товар дивував своїм різноманіттям, задовольняючи 
матеріальні потреби сільського та міського населення. Поступово в 
ярмарковій торговельній діяльності склалися цілі церемоніальні дії 
вдалої готівкової та безготівкової “мінової” угоди. Найважливішою 
категорією ярмаркових товарів була худоба (коні, корови, воли, свині 
та вівці), тому під час їх купівлі-продажу важливо було обом сторо-
нам отримати зиск. Як зазначає В. Юрченко, після визначення остато-
чної ціни на худобу покупець та продавець били один одного по 
руці і, перехрестившись, проговорювали молитву “Господи поможи! 
Дай, Боже, щоб я поблагодарив тебе за воли, а ти мене за гроші”, або 
ж “Щоб продавцеві Бог дав щастя із грошей, а покупцеві із худоби”. 
Характерним при купівлі худоби було те, що покупець завжди брав 
худобу у продавця з вуздечкою (купуючи коня) або з налигачем (ку-
пуючи вола чи корову). Передаючи коня чи вола покупцю, продавець 
брав повід вуздечки чи налигача через полу свого кожуха чи свити і 
вручав його покупцеві, який таким же чином приймав його. У народі 
вважалося, що продавець разом з проданою худобою передавав поку-
пцеві і щастя, тому, тримаючись за полу кожуха чи свити, частину 
щастя він все ж таки залишав і собі. Через полу продавець отримував і 
гроші за продану худобу як ознаку збереження торговельної таєм-
ниці. Ознакою підтвердження вдалого завершення торговельної угоди 
купівлі-продажу худоби було виставлення могоричу, розпивання якого 
остаточно скріплювало всі умови торгової домовленості. Ці дії вико-
нували очисну функцію, і цим самим освячували акт переходу чужої 
власності [25, с. 119–120]. Звичай купівлі коней, волів, корів передбачав 
наявність при цьому свідка, який мав підтвердити законність прове-
дення збуту худоби [4, с. 88–89]. 

Подібні обрядові дії також здійснювалися під час продажу ремісни-
чих товарів. Тут слід відмітити звичай “рукостискання” та “розбивання 
рук” сторонньою людиною. Як стверджує О. Івановська, побутування 
цього звичаю пояснювалося тим, що, купуючи виріб безпосередньо у 
майстра, разом з переданою річчю передавалася енергетика майстра. 
Народ вірив у те, що ремісник міг вплинути на якість та придатність 
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виробу у новому господарстві. Тому саме виконання цих обрядових дій 
розривало зв’язок майстра зі своїм виробом і новий господар отриму-
вав усі права на володіння ним [4, с. 163]. Такі ж дії супроводжували 
церемонію продажу свійської птиці. Зокрема В. Юрченко, спираючись 
на народні оповіді, наводить приклад продажу птиці на Звенигородщині 
у Київській губернії: продавши курку, продавець виривав з неї пір’їну 
і ховав за пазуху, щоб користь не перейшла до того, до кого перехо-
дила птиця [11]. 

Продаж худоби та деякого іншого товару нерідко відбувався “на-
вмання” і “по-свідомому”. У першому випадку товар не повертався 
продавцеві, а тому і коштував дешевше. У другому випадку покупець, 
заплативши дорожче, мав право повернути товар і забрати гроші. Щоб 
угода не набула зворотнього процесу, продавець не заважав покупцю 
прискіпливо, з усіх боків оглядати товар. Мабуть тому в деяких регіонах 
України, зокрема на заході, торгівлю називали “гляданкою”. 

Безготівкова “мінова” торгівля здійснювалася за цим же принци-
пом. Її поширення та існування аж до кінця ХІХ ст. свідчило про пе-
реважну бідність українського селянства. Обмін худобою на ярмарку 
проходив без умовних формальностей і додаткової підготовки, між 
знайомими та чужими людьми. Діяло два види обміну. Перший мав 
назву “око на око” або “голова на голову” і означав, що обмінний то-
вар був рівним або рівнозначним за вартістю. Інший спосіб – обмін з 
“додачею”. Він застосовувався, коли потрібно було збільшити вар-
тість одного з товарів, при цьому “додачею” в основному були гроші, 
які віддавалися або одразу при обміні, або з відкладенням на встанов-
лений термін [23, с. 24–25; 24, с. 61]. Розмінюючись худобою, учасники 
обміну при двосторонній згоді рознімали руки і виконували обмін ву-
здечками та налигачами [23, с. 24–25]. Закінчувався обмін, як і купівля-
продаж, випиванням могоричу, тобто горілки. Після таких обрядових 
дій учасники обмінної операції розходилися. 

Реалізація великої кількості гончарних виробів на ярмарках теж 
мала власну специфіку. Як відмічає В. Юрченко, особливість безгро-
шового обміну гончарних виробів полягала в тому, що сам посуд був 
одиницею виміру. Продаючи горщик, майстер брав за нього ту кіль-
кість сільськогосподарських продуктів (зерна, овочів, фруктів), яка 
вміщувалася у нього. Якщо продавалися вироби полив’яні, які вима-
гали більших затрат від майстра, то ця міра збільшувалася удвічі, а то 
й втричі [25, с. 121]. Так у Зінківському повіті Полтавської губернії 
обмін горщика на борошно відбувався таким чином: господиня наси-
пала повний горщик борошна, а гончар, зсипавши його у свій фартух, 
віддавав жінці виріб [14, с. 125–126]. 
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У ХVІІІ ст. до “мінової” торгівлі на українських ярмарках залу-
чалися товари як місцевого виробництва, так і закордонного. В обмінній 
торгівлі з іноземцями одиницею вартості була копа. З давньоруських 
часів вона була одиницею лічби, що дорівнювала числу 60, наприклад 
60 яєць, дощок, снопів тощо. А ще копа грошей в Україні була одини-
цею грошової лічби. Наприклад, у ХVІІ ст. вона дорівнювала 75 поль-
ським чи 60 литовським грошам, або 50 російським мідним копійкам 
[6, с. 11]. Таким чином, копу (певну кількість снопів пшениці або жи-
та) можна було обміняти на іноземний товар. Традиції безгрошового 
обміну зберігалися на ярмарках аж до кінця ХІХ ст., але, як зазначає 
В. Січинський, цей вид торгівлі не стосувався купівлі вина та солі 
[16, с. 178–179]. 

В ярмарковій торгівлі, яка регулювалася неписаними торговими 
правилами між продавцем та покупцем, важко було уникнути злочинних 
дій. Заходи щодо порушників встановлених обрядово-торговельних 
правил мали характер загального народного осуду. Так, з викритого в 
обмані торгівця знімали шапку і кидали у натовп, супроводжуючи 
сміхом. Піднятий галас сколихував весь ярмарок, а шапка перекочува-
лася як м’яч. Від сорому торговець ладен був провалитися крізь землю. 
Ярмарковий люд проганяв його з торгу і в подальшому не давав ходу 
до базару [2]. Злодіїв, яких ловили “на гарячому”, вели на площу по-
серед ярмарку або у віддалене від нього місце і прив’язували до дерева 
на цілий день. На шию крадія вішали украдений ним товар. Як вказує 
В. Юрченко, були випадки, коли громада села згадувала, хто протягом 
року був не особливо розбірливим між своїм та чужим, тоді їх також 
виставляли на публічний сором на тому ж самому місці [25, с. 122]. 
Акти народних самосудів були давнім звичаєм українців і тривалий 
час використовувалися як засіб покарання під час ярмаркової торгівлі. 

Ярмаркова торгівля супроводжувалася власною народною термі-
нологією. Так сам ярмарок у багатьох місцевостях називався “товчок” 
або “товкущий базар”. Торгівлю напередодні ярмаркового дня називали 
“підторжжям”, а завершення ярмарку – “розторжжям”, “розбазар’ям”. 
Торгівці на ярмарках поділялися на категорії. Оптових торгівців назива-
ли “гуртівниками”, а дрібних крамарів “перекупнями”. Серед останніх 
був встановлений поділ на “щетинників” – торгівців дрібним крамом 
та “прасолів” – скупників однорідних предметів, які у великій кількості 
могли принести гарний прибуток. “Прасоли” скуповували пух, перо, 
кінський волос, віск, насіння, а ще вони торгували рибою та сіллю. 
На Україні прасольський товар називали ще “шибайним”. Мандрівних 
торгівців-“прасолів” звали “ходебщиками”, бо вони носили за спиною 
великий мішок – “хожай”. Продажем коней займалися “баришники”, а 
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обміном “менджуни” останні, як правило, були циганами, для яких 
збут коней на ярмарку був основним промислом. Товар до ярмарку 
доставляли “фурщики” – господарі возів-“фур” [5]. Річ у тім, що віз 
був не лише транспортним засобом, але й одиницею кількості, маси, 
об’єму. Вози, в яких запрягали коней, називали підводою. Велику кіль-
кість вантажу, який слугував товаром або вантажем на далеку відстань, 
підводами зазвичай не возили. Для цього використовували “фури”, 
або як їх називали на Слобожанщині – хури. У фури запрягали пару 
волів. Чумаки їх називали паровицею, або мажею. Ті, в кого худоба 
слабша, впрягали і дві пари. Чумаки, які візникування проводили валка-
ми з кількох десятків возів, фурою називали не окрему паровицю, а 
всю валку. Валки чумаків могли досягати 100 і більше возів, найменші 
з яких брали 60 пудів вантажу кожен (1 пуд = 16 кг) [6, с. 15]. 

На українських ярмарках продавали, веселилися, спілкувалися та 
харчувалися з національним колоритом, який був доведений до устале-
них традиційних норм. Їдучи на ярмарок, з дому привозили хліб, пироги, 
бублики, пряники, сало, ковбаси, сметану, ягоди (вишні, сливи, порічки) 
та овочі, насіння. Ці харчові запаси часто використовували для обмін-
ного “підторжжя”. Яскравий опис ярмаркового життя, зокрема обряду 
визначення місця на щасливий продаж, описав Г. Квітка-Основ’яненко. 
З чужою паляницею потрібно було стати на схід сонця, тричі охрести-
тися і покотити її навпроти сонця. Де паляниця зупинялася і падала, 
там і було місце на щасливий продаж [7, с. 87–90; 8, с. 82]. 

Тривалість ярмарків від декількох днів до місяця і більше сприяла 
формуванню громадської системи харчування, так званих харчевень, 
які називалися “борщами”, або “прожорний ряд”. У них їжа, за висло-
вом О. Гончара, пропонувалася на вибір і могла складати порцію або 
“від пуза”. За порцію сплачували три копійки, а “від пуза”– гривню 
[3, с. 40, 52–53]. Опис такого харчового закладу наводить В. Юрченко, 
спираючись на опис Б. Познанського. На ярмарку у селі Андріївка 
харчевня розташовувалася на спеціально обладнаній харчовій площі. 
Це були нашвидкуруч збудовані з глини печі, інколи навіть з жерстяною 
трубою, де варили для ярмаркового люду. Біля печей стояли столи, на 
яких кришили та різали підготовлені для варки продукти. Переваги 
такої їжі від харчування у корчмі полягали у тому, що все готувалося на 
очах у людей і не давало можливості використовувати неякісні проду-
кти. Зазвичай у цьому своєрідному промислі брали участь цілі сім’ї 
простих селян (винятково українці), які кочували з приладдям цієї манд-
рівної кухні, починаючи з ранніх весняних і закінчуючи пізніми осінні-
ми ярмарками, залишаючи вдома лише членів сім’ї похилого віку для 
догляду за городами та домашньою худобою. 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

171 

Під час приготування їжі робота чітко розподілялася на чоловічу 
та жіночу. Чоловіки вибудовували глинобитні печі, різали і “патрали” 
куплених тут же, на ярмарку, баранів, рубали дрова, носили і возили 
воду. А жінки та діти-підлітки готували їжу, перемивали посуд, пода-
вали гостям страви, що з’їдалися на відкритому просторі чи в наметах. 
Жінки-куховарки, як правило, були чисто одягнені, а роль “подавальни-
ці” виконували більш молоді та гарні. Посуд використовувався в ос-
новному дерев’яний або полив’яні миски різної величини (на одного, 
на двох, на трьох і на чотирьох) і дерев’яні ложки. Приїжджі торгівці 
приходили за їжею зі своїм посудом і навіть траплялося, замовляли 
приготувати щось особливе. Варто зазначити, що у такій харчевні го-
тувалися переважно українські традиційні страви, в основному борщ 
(звідси і назва харчевні – “борщі”). Їжа була дуже смачною і дешевою: 
за 15 чи навіть 10 копійок можна було дуже ситно пообідати борщем 
чи “кваском” (розсольником) з бараниною і шматком жирного бара-
нячого м’яса зі смаженою картоплею [26, с. 222]. 

Асортимент ярмаркової їжі був різноманітний: це і простонародні 
харчі, і всілякі святкові “витребеньки”. Найбільш ходовим товаром 
були ярмаркові ласощі. Їх різноманіття вражає, за словами В. Юрченко, 
кожен солодкий виріб мав свою окрему назву і зображував певний побу-
товий предмет, особливо це стосувалося пряників [26, с. 221]. Детальну 
їх класифікацію подав ще в 70-ті роки ХІХ ст. Ф. Волков, розподіли-
вши на групи. До першої він відніс пряники, що зображували духовні 
предмети – хрест і Євангеліє; пряники, що випікалися у вигляді люд-
ської подоби (серед них найбільш популярні – “дівчинка” і “козак на 
коні”); пряники, що зображували тварин, в основному коней, а також 
пташок; пряники у вигляді рибок. Другу групу становили пряники, що 
зображували геометричні фігури (ромбічні, квадратні, продовгуваті, 
круглі чи овальні), інколи зірку чи кільцеподібні пластинки з медово-
го або цукрового тіста. Також Волков відмітив регіональні відмінності 
в якості та формі пряників. Він вказує, що на лівобережних ярмарках 
кількісно переважали медові пряники із зображенням людей, тварин 
та інших предметів. У той час як на Правобережжі білі цукрові пряники, 
що мали форму неправильних геометричних фігур і були простими, 
без усіляких прикрас [1, с. 281]. 

Окрім пряників, продавали маківники та сластьони, бублики та 
млинці, крученики, овочі, закручені тонким шаром м’яса або риби 
[3, с. 30, 652], та смажену рибу. Нечуй-Левицький писав, що на ярмарку 
у Білій Церкві, на Київщині, серед торгових рядів стояли ночви зі 
смаженою рибою. Навколо столів скрізь жаровні, єврейки й міщанки 
під пекучим сонцем смажили на сковородах рибу. Дядьки й молодиці 
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купували її, снідали та закушували [12, с. 356]. Оскільки кінцем всіх 
торговельних угод було розпиття могоричу, то слід згадати ярмаркові 
напої – горілку, пиво, квас, збитень (чай). 

За ярмарковим життям цікаво було спостерігати. Мабуть, тому 
в українському фольклорі є багато прислів’їв та приказок, пов’язаних 
з ярмаркуванням: “торгували – веселились, підрахували – засмутились”, 
“поміняв шило на мило”, “хто часто міняє, той штанів не має”, “де баба, 
там базар, а де дві – там ярмарок”, “бодай багато бачив, а не мав за що 
купити”, “дай Боже і купити, і продати, і гроші до дому принести”, 
“добрий товар пояси: що продаси, то і поїси”, “за очі тільки яйця ку-
пувати”, “купити чи не купити, а могорича треба ся напити”, “міняли 
тихо, та виміняли лихо” та інші [10; 15]. 

Висновки. Українські ярмарки мали неповторний колорит та наці-
ональну самобутність і були осередком суспільного життя, бо проходи-
ли по всій Україні майже цілий рік. Вир ярмаркового життя захоплював 
і затягував у себе різних людей. Торгові люди тут поправляли свої 
фінанси, молоді вільні дівчата та хлопці могли знайти тут свою долю, 
а творчі люди натхнення і сюжети майбутніх творів. Згадаймо лише 
“Сорочинський ярмарок” М. Гоголя. Ярмаркові дії, обряди, повір’я, 
прикмети захоплювали іноземців і змушували їх відчути ні на що не 
схожий дух українського народу. У наш час ярмарки проводяться як 
данина славетному минулому, але настрій і атмосфера, що панують на 
них, це данина минулим традиціям. 
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Summary 
Zyakun Alla. National specificity and originality of the Ukrainian Fair. 
In the article a fair considered as an illustrator of the unique customs, that 

combined two cultural elements – production and entertainment sector. Features 
of public mode of life and fairground commercial economic activity were de-
scribed. Considered commercial and ceremonial acts and customs, which carried 
fair trade in Ukraine. The influence of the fair on the development of religious 
life in Ukraine and preserving ancient traditions in our lands is shown. It is con-
cluded that the fair traditions are ethnographic peculiarity of the Ukrainian people 
and the artistic and entertainment complex, which attracts with its uniqueness 
today. 

Keywords: fair, fair customs and traditions, fair culture. 

УДК 81’37 
Людмила МИХНО 

КОНЦЕПТ “РЕЛІГІЯ” 
В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМАХ 

Стаття присвячена розглядові семантики концепту “релігія” і способів йо-
го словесно-образної реалізації в мовній картині світу народних дум. 

Ключові слова: концепт “релігія”, теонім, мовна картина світу. 

Постановка проблеми. Концепт “релігія” є одним із домінантних 
у думовому епосі і різноплановим щодо свого вираження. У зв’язку з 
цим він обраний предметом нашого спостереження. 

Аналіз актуальних досліджень. Актуалізація у думовому епо-
сі концепту “релігія” зумовлена низкою об’єктивних чинників. Тому 
він був об’єктом наукового дослідження в цілій низці наукових праць 
[3; 4; 7; 8; 11; 12; 16; 19; 20]. 

Мету наукової розвідки вбачаємо у з’ясуванні способів і засобів 
реалізації концепту “релігія”, виявленні семантики номенів, у яких 
реалізується цей концепт. 
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Виклад основного матеріалу. Думи вважають своєрідними пое-
тичними релігійними творами – козацькими псалмами. Мабуть, тому, 
що релігійний мотив очевидний у думовому епосі; зазначена думка 
підтверджена багатьма ученими. Відомо, що козаки надзвичайно ша-
нобливо ставилися до віри, до Бога і християнських заповідей, що має 
своє пояснення, хоча є різні міркування з цього приводу. Одні вчені 
цілком переконані у релігійності козацтва (до уваги беруться не тільки 
власне духовні здобутки у царині Христового вчення, а й культурно-
подвижницька їх справа, скажімо, ті ж козацькі церкви) (О. Апанович, 
І. Огієнко, М. Марченко, М. Попович та ін.), інші – заперечують це. 
Наприклад, М. Грушевський зауважив, що аж до активізації культурно-
церковного руху в Києві у другій чверті ХVII ст., де вперше поєдна-
лися інтереси церковних ієрархів і старшини, немає підстав говорити 
про козацьку побожність, як таку – хіба як про “ідеальні шати боротьби 
з неприятелем св. Хреста” [9, c. 388–437]. 

На думку Н. Яковенко, “проблема стане далеко не такою драж-
ливою, якщо розглядати її в широкому контексті “жовнірської віри” – 
тобто тих поверхових і спрощених конфесійних орієнтирів, якими за-
довольнялася абсолютна більшість професійного “збройного люду”, 
сповідуючи цінності надто далекі від віри й церкви в строгому сенсі 
поняття. Химерне перемішання язичницьких забобонів із християнсь-
кими правдами віри, безумовна впевненість у тому, що право здобичі 
(складник “рицарського хліба”) стосується життя й майна будь-якого 
противника, байдуже – чи одновірця, абсолютний пріоритет сили й від-
ваги перед вартостями духовного порядку, презирство до священнослу-
жителів, байдужість до щоденних релігійних практик – ось характерні 
риси “жовнірської віри”, котрі дозволяють без особливого перебільшен-
ня кваліфікувати козаків та їхніх колег із коронних загонів як людей 
“ніякої релігії” [21, с. 59]. Гадаємо, що міркування Н. Яковенко надто 
категоричні і безапеляційні, більше того – стосуються сфери політичної. 
Це справи точного аналізу тих історико-політичних подій. Якнайкра-
щим і якнайточнішим поясненням релігійної сутності козацтва будуть 
твердження О. Апанович: “У добу феодалізму в цьому світі всі соціальні 
зіткнення, станові конфлікти, національно-визвольні рухи, політична 
боротьба набували релігійного характеру і форми, релігійні шати при-
кривали історичні процеси й події, класову боротьбу” [1, c. 209]. 

Які б дискусії щодо релігійності козацтва не точилися, проте зв’язок 
мови дум з книжними (отже, певною мірою і релігійними) джерелами 
незаперечний. Цілком вірогідно, що саме релігійне віросповідання ви-
ступало засобом (умовою, показником тощо) для виокремлення, проти-
ставлення себе іншим; таким чином, національне і релігійне злилися. 
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Тому, очевидно, внаслідок історичних обставин сформувався в ті часи 
“лицарсько-козацький тип людини, підпорядкованої ідеалові оборони 
честі, волі і віри, героїчній формі буття” [10, c. 713]. 

Найширший діапазон виявлення ідей християнської духовності 
знаходимо в думах, присвячених боротьбі з турецько-татарськими заво-
йовниками, в думах про національно-визвольну боротьбу 1648–1654 рр. 

Самі ж думи як твори козацького літопису, козацького походження 
(вони зародилися у козацькому середовищі і першими їх виконавцями 
виступали самі учасники військових дій [13, c. 191] були надто поша-
новувані церквою: “Не дурно ж ними зацікавилась навіть церква і спів 
старих дум перенесла й до свого співу” [14, c. 9]. Крім того, уже сам 
факт гри на кобзі розцінювався як явище незвичайне. Таким способом, 
вважалося, кобзар (а ним був козак) спілкувався з Богом [15, c. 31]. 
Тому аж ніяк не можна відкинути думку як про релігійність козацтва 
(не подаючи докладної її характеристики), так і про “релігійні” ознаки 
думового епосу (релігійний мотив у думах визнає також Н. Кононенко 
та ін.). 

Одна з визначальних рис наших дум, як уже вказувалося, – їх 
своєрідне теологічне наповнення, яке має не тільки суто інформативний, 
художньо-зображальний характер, а й, що взагалі властиво творам 
фольклорним, – глибоко виховний, повчальний зміст. Поряд з оспі-
вуванням ватажків визвольного руху, їх дій, вчинків, а також вчинків 
інших учасників національно-визвольного руху, дається схвалення чи 
несхвалення їх поведінки, волевиявлень. Така оцінка здійснюється на 
основі принципів народної моралі, що своїми витоками сягають Біб-
лійного вчення. 

Високий ідеалізм на релігійній основі, характерний для світогляду 
українського народу і відображений в українській народній творчості, 
відзначав Г. Ващенко, стверджуючи, що справжнім прикладом цьому – 
з вказівкою на заповіді Божі і їх дотримання – є думи. Думи були 
створені в один із найбільш драматичних моментів в історії українського 
народу. “В них релігійне почуття, віра й надія на Бога підносяться до 
рівня полум’яного патоса” [7, c. 120–121]. 

Концепт “релігія” в думовому епосі найперше представляють тео-
німи – назви Бога. Бог (Господь, Праведний суддя, Сотворитель Небес-
ний, Творець) мислиться, як це засвідчують думи, основною фігурою, 
до якої звертаються у розв’язанні усіх питань. Найменування Бога є 
доказом того, як розуміли наші предки (козаки) життя. Наприклад, тео-
нім Праведний Суддя вказує на те, що дії і вчинки, здійснювані людьми, 
будуть відповідно “оцінюватися” Богом (саме це виступало деякою пе-
ресторогою для поганих вчинків, зумовлювало до осмислення своїх дій). 
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Теонім Бог [18, c. 76 (2), 78 (4), 92 (2), 93, 96, 98, 102, 105 (2), 111, 
115, 118, 120, 124 (2), 237, 326, 341, 352, 353 (2), 368, 376, 380, 383 (3), 
387, 391, 400, 407, 420, 428] у думах має низку загальновідомих сино-
німних найменувань (у тому числі і перифрастичних), а саме: Судія 
Господь [18, c. 229], Творець [18, c. 360 (2), 373], Господь [18, c. 88, 93, 
95, 97,107 (2), 108, 111, 112, 113, 314, 345 (2), 347, 350, 355 (2), 359 (2), 
362, 365, 369, 371], Господь-Бог [18, c. 80, 86, 109, 113, 327, 347]. 

Теонім Бог часто представлений у кличній формі: у думах спо-
стережене наскрізне звернення до Бога, тому вживаними є кличні форми 
Боже [18, c. 124 (2), 128(2), 130, 131, 249, 250, 267 (2), 271, 275, 281, 
283, 334, 337, 341, 358, 362, 366, 372, 377, 380, 388, 392, 395, 398, 400, 
405, 417 (2), 428 (3)], Господи [18, c. 125, 130, 143, 229, 230, 267, 271 (2), 
283, 302, 318, 320, 334, 348, 350, 353, 358, 366, 417, 373, 377, 383]. 

Спостережено також уживання церковних термінів – теонімів з 
визначеним колом прикметників, що закріплені за цими теонімами у 
релігійних джерелах: Всевишній Господь [18, c. 373, 366], єдиний Бог 
[18, c. 73, 74], істинний Бог [18, c. 405], милостивий Господь [18, c. 346, 
347], милосердний Господь [18, c. 86 (2), 95, 97, 105, 106 (2), 107, 108, 
11О, 112, 120, 112, 218, 227, 237, 383, 385, 388, 347, 350, 354, 355 (4), 
358 (2), 346, 395, 397, 407, 410 (2), 411]: милосердний Бог [18, c. 84, 
119, 129, 291, 384, 387, 388, 396, 399, 401, 407 (2), 408, 409]; милосерд-
ний Творець [18, c. 354 (2), 410]; Небесний Цар [18, c. 92]; милий 
Боже [18, c. 360]; Святий Бог [18, c. 279 (2), 280 (2)), Всевишній Господь 
[18, c. 366, 373], Праведний Судія [18, c. 99, 388, 417 (3)]. 

Номен Бог виступає базовим матеріалом для творення похідних 
найменувань: а) присвійного прикметника Божий (прикметник до “Бог” 
[17, с. 211] у атрибутивних сполуках Божий празник [18, c. 131(2)], що 
означає “релігійне свято”; Божий світ [18, c. 122 (2), 126, 127, 130 (2), 
132 (2), 291, 346, 348, 352(2), 356, 359, 361, 363, 378, 382] – народно-
поетичне застосування – “світ” [17, с. 211]; Божий час [18, c. 235], 
Божіє слово [18, c. 119], Божія церква [18, c. 226, 248, 325, 410], Божий 
храм [18, c. 327), Божа постель [18, c. 325) – перенлсне, перифраз; 
“могила”; Божий дім [18, c. 95, 97, 119, 231 (2), 236 (2), 323 (2), 327, 
334 (2), 335, 339, 343, 387 (2)] – церква; Божий гнів [18, c. 1233 (2)], 
святий Божий празник [18, c. 341]; Божий – “належний Богові, такий, 
що стосується Бога”; б) прикметника безбожний – “який не вірує в 
Бога” [17, с. 119] – безбожні бусурмени [18, c. 90, 228, 233, 238 (2), 
239, 240] – у даному випадку безбожними називали іновірців; в) прикме-
тника божественний – “пов’язаний з релігією, церковний” [17, c. 211]: 
божественний вівторок [18, c. 266, 274] – останній вівторок Великого 
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посту; божественна неділя [18, c. 266, 274]; божественна утреня 
[18, c. 348 (2), 363, 365, 371]. 

У думах поняття Бог, Божий є синонімами до понять хрещений, 
християнський, православний, а в кінцевому підсумку – і до поняття 
рідний. Таким чином, концепт святе пов’язується із поняттям рідне 
(своє, не чуже, батьківщина тощо). 

Окрім лексичної домінанти Бог, до концепту “релігія” входять й 
інші лексико-семантичні, одиниці, що позначають: 
1) назви Святої Трійці: Святий Дух [18, c. 316, 324]; 
2) найменування Божої Матері: Пречистая Мати [18, c. 346], Пресвя-
тая Діва – Мати [18, c. 428], Свята Покрова [18, c. 215]; 

3) найменування святих: Святий Миколай [18, c. 345, 387, 388]; 
4) культових споруд: обитель – монастир [18, c. 284], свята церква 

[18, c. 335, 337, 339, 406 (3), 408], Свята Лавра [18, c. 420], церква 
[18, c. 93, 95, 97, 131, 226 (4), 231(2), 236 (2), 243(3), 255 (3), 316, 
326, 328, 335 (3), 336, 337, 338, 339 (2), 341 (3), 342 (2), 344 (2), 382, 
383, 387, 388, 391, 394, 397, 400, 428]; церковиця [18, c. 332], Божія 
церква [18, c. 226, 248, 325, 410], Божий храм [18, c. 327], Божий 
дім [18, c. 95, 97, 119, 231 (2), 236 (2), 323 (2), 327, 334 (2), 335, 339, 
343 (2), 387 (2)]; 

5) назви обрядових релігійних понять (дій, дійств): молитися [18, c. 243, 
287, 335, 349, 344], молити (Бога) [18, c. 255], моленіє [18, c. 392, 
395, 400], наймати молебні [18, c. 388, 397], молитви [18, c. 88, 93, 
95, 97, 99, 124, 130, 251, 252, 253 (2), 349, 350, 355, 358 (3), 362 (3), 
366 (2), 372 (4), 380 (2), 387, 386 (2), 388 (2), 388 (4), 391 (3), 392 (3), 
392 (3), 394 (3), 395 (4), 397, 398 (2), 400 (4), 404 (2), 406, 407, 408, 
409, 410 (3), 411], опрощення брати [18, c. 84, 95], опрощеннє [18, 
c. 291, 296, 315, 325, 406 (2), 407, 408 (3)], прощення не приймати 
[18, c. 93, 385, 387, 394, 399 (2), 402, 404, 410 (2), 411], прохати бла-
гословення [18, c. 251], приймати благословення [18, c. 256), прохати 
опрощення [18, c. 312], сповідуватися [18, c. 393, 396], сповідати 
Богу [18, c. 394], хреста не покладати [18, c. 93], хреста не слагати 
[18, c. 252], хрест [18, c. 325], благословення [18, c. 227, 232, 251, 
255, 294]; 

6) назви свят: Великдень [18, c. 123(3), 128, 129], Рождество [18, c. 102], 
Різдво [18, c. 103, 11, 322 (2), 324, 330 (2)], Рiздво [18, c. 316 (2), 318 
(2)], Різдво Христове [18, c. 316, 345], святий Великдень [18, c. 103, 
111, 125 (3), 127 (2), 328, 332], святе Різдво [18, c. 105, 128], три-
дневне Воскресениє [18, c. 228], Великдень [18, c. 105, 126, 128, 334, 
336, 338, 341, 342, 344]; 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

179 

7) назви чеснот, що зазначені у християнському релігійному кодексі: 
милосердіє [18, c. 211, 212, 227, 366, 379], милість [18, c. 392], свя-
тість [18, c. 337, 339, 341], велике милосердіє [18, c. 115 (2), 117]; 

8) ознаки “релігійності” мають фразеологізми, поняття, запозичені 
безпосередньо із релігійних текстів: на многая літа [18, c. 76, 78, 
88, 93, 96, 97, 105, 108, 109, 111, 112 (2), 115, 118, 125, 128, 130, 
149, 246, 271, 283, 302, 318, 335, 337, 339 (2), 351 (2), 362, 366, 372 (2), 
377, 380, 392, 395, 398 (2), 403, 405, 417], однині до віка [18, c. 76, 
105, 130, 213, 246, 321, 370, 372 (2)]. 
Думи є своєрідним моральним кодексом українців; їх можна роз-

глядати з проекцією на Заповіді Божі [5]. 
Концепт “релігія” у думовому епосі включає також поняття віра. 
Поняття Бог безпосередньо тісно пов’язане з поняттям віра. По-

няття Бог і віра фактично взаємозумовлені. Віра – “те ж, що і віро-
вчення, тобто система релігійних поглядів, яких дотримується та чи 
інша людина (наприклад, християнин, мусульманин, буддист [2, с. 84]”, 
“релігійне визнання існування Бога, переконання в реальному існу-
ванні чогось надприродного” [17, c. 679]. 

У думах поняття віра у свою чергу тісно повязане з поняттями воля/ 
неволя, чужина/батьківщина, християнський/бусурменський, рідний/ 
чужий. Найбільшим лихом у часи, описані в думах, вважалося потра-
пити в неволю, що асоціювалася з прийняттям чужої віри (до цього 
змушувати невільників, натомість даруючи їм волю, чин, багатство). 
Отже, віросповідання ставилося понад усе. Тому в кінцівках дум, як 
правило, звучить звернення і прохання до Бога: Ой визволи, Боже, нас, / 
Всіх бідних невільників, / 3 тяжкої неволі, / З віри бусурманської, / На 
ясні зорі, / На тихі води, / У мир хрещений! [18, c. 124]. При цьому чітко 
наголошувалося на віросповіданні, що знаходило вираження в антитезі: 
бусурменський і хрещений. Козаки палко любили і глибоко шанували 
свою віру, свою Батьківщину – Україну, в якій проживали, яку всіляко 
обороняли. Національну належність наші предки ототожнювали з віро-
сповіданням. У думах, що не важко помітити, такі поняття, як “христи-
янська земля”, “християнський мир”, “християнські городи”, “хрещений 
мир”, “народ християнський”, виступають перифрастичними наймену-
ваннями України, Батьківщини. Кожен, хто належав до іншої віри, не-
християнської, в уявленні наших пращурів був неповноцінним: Баша 
турецький, бусурманський, / Недовірок християнський, – / По ринку 
він походжає... (“Невільницький плач”). 

Релігійне вчення безпосередньо пов’язане з поняття душа. Душа, за 
релігійними уявленнями, “духовна сутність людини, особливе начало, 
що протиставляється тілесному і визначає життя, здібності і особливість 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

180 

людини” [2, c. 144]. Словник української мови (СУМ) фіксує лексему 
душа з такими значеннями: 
1. “Внутрішній психічний світ людини, з її настроями, переживання-

ми та почуттями. За релігійними уявленнями – безсмертна немате-
ріальна основа в людині, що становить суть її життя, є джерелом 
психічних явищ і відрізняє її від тварини. 

2. Сукупність рис, якостей, властивих певній особі; людина як носій 
тих чи інших рис, якостей; почуття, натхнення, енергія; про людину з 
прекрасними рисами характеру. 

3. розм. Про людину (найчастіше при визначенні кількості). 
4. перен. Основне в чому-небудь, суть чогось; центральна фігура чого-

небудь. 
5. розм. Заглибина в нижній передній частині шиї [17, c. 445]. З наведе-

них значень у думах лексема душа зафіксована переважно у першому 
значенні, також у третьому (розм.). Визначення семантики номена 
душа, на наш погляд, більш чітко сформульоване в “Атеїстичному 
словнику” [2], аніж у двотомному СУМ (маємо на увазі саме перше 
значення цієї лексеми). 
Номен душа у думах представлений у складі предикативних текс-

тових формул: душа однині і до віку гріхів не одкупиться [18, c. 372], 
душа козацька / 3 тілом козацьким молодецьким розстряває [18, c. 223], 
душа з тілом буде розпрощеннє мати [18, c. 169], стане моя душа з 
тілом розтрявати [18, c. 172] та ін., у складі атрибутивних сполук 
(епітетних): душа козацька-молодецька [18, c. 225–227], душа козацькая 
молодецькая [18, c. 236, 237], душа козацька [18, c. 99, 206, 223], душа 
козацька молодецька [18, c. 176]. 

Релігійний зв’язок семантики номена душа засвідчений і у фразе-
ологічних сполуках: душу з тілом розлучати: Кулі душу з тілом роз-
лучають [18, c. 90], душа козацька молодецька з тілом розлучилась 
[18, c. 161], стала душа козацька молодецька з тілом розлучатись 
[18, c. 186], буде душа з тілом розлучатись [18, c. 186], поки душа з 
тілом ро...розлучиться [18, c. 194], поки душа з тілом розлучиться 
[18, c. 200, 208], поки душа козацька з тілом розлучиться [18, c. 206), 
Богу душу оддати, душу віддати: милосердному Богу душу оддав 
[18, c. 157]; Богу душу даває [18, c. 164], Богу душу оддав [18, c. 84]; душі 
збавити: душі тіла ізбавив [18, c. 82 (2)], душі не збавив [18, c. 87 (2)]. 
Очевидно, що номен душа безпосередньо за контекстом пов’язаний із 
номеном тіло, що ще раз засвідчує актуалізацію номена душа у першо-
му словниковому значенні, також вказує на своєрідне відокремлення / 
розрізнення душі / тіла – як духовно, так і матеріально. 
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Саме релігійний акцент номена душа засвідчують макроодиниці – 
формули, що містять інші лексеми релігійною семантики: А котрий 
чоловік / Отцевську-матчину молитву / Штить, шанує, поважає, – / 
Отцевська-матчина молитва Зо дна моря винімає, / Од великих гріхів 
дущу одкупляє, / До царствія небесного приводжає <...> [18, c. 392]; 
Отца і матері молитва ізо дна моря душу винімає [18, c. 386]; отцева і 
матчина молитва ізо дна моря душу виймає [18, c. 388]; з моря душу 
виймала, / Від гріхів одкупляла, / До царствія небесного проводжала 
[18, c. 349]; Отцевська-матчина молитва зо дна моря винімає / І од вели-
ких гріхів душу одкупляє, до царствія небесного проводжає [18, c. 362]. 

Прикметник святий також має безпосередню причетність до релі-
гійних понять: “Пов’язаний з релігією, Богом, наділений божественною 
силою; перейнятий божественною силою; уживається як постійний 
епітет до слів, пов’язаних із місцями або предметами релігійного по-
клоніння” [17, c. 101]; у думах епітет святий фіксуємо у сполуках: 
свята Покрова [18, c. 102], свята християнська віра [18, c. 289], свята 
церква [18, c. 335, 337, 339], свята Січовая Покрова [18, c. 148], святе 
Різдво [18, c. 105], святий Великдень [18, c. 127 (2)], святий Межи-
горський Спас [18, c. 148]. 

Значні події в думах обов’язково відбуваються у великі релігійні 
свята: наприклад, Маруся Богуславка визволяє невільників у Великодню 
суботу (дума “Маруся Богуславка”); менший брат, що дивом врятува-
вся, на святу Покрову до свого города прибуває (дума “Втеча трьох 
братів з города Озова, з турецької неволі”) [18, c. 215]. 

Думи фіксують семантичні блоки (фрагменти) на релігійну тема-
тику. Так, наприклад, XVI варіант думи “Втеча трьох братів з города 
Озова” засвідчує сцену-покарання з релігійним змістом: <...> А одна 
галера в морі потопає / А в тій галері два невольника плачуть-ридають/ 
Та все спасіння у Бога випрошають / Їхню молитву Господь не приймає / 
їм гріха тяжкого не прощає, / І на страшнім суді їх вічними муками 
покарає. [18, c. 215). 

Аналогічний зміст має й інший приклад з думи “Буря на Чорному 
морі”: “Се ж то нас, братія, не сильна морська хвиля затопляє / Се то 
отцевa молитва і материна / Нас видимо карає: / Що ми у охотне війсь-
ко виряджалися, / То од отця, од матки прощенія не приймали,” / То же 
ми собі превелику гордость мали: / Проти Божих церков їжджали, / На 
своє лице хреста не клали, / Милосердного Творця на поміч не призивали 
[18, c. 410]. Релігійна тематика також актуалізована в одному з фра-
гментів думи “Олексій Попович”: А Олексій Попович на чуда вихо-
джає / Бере у руки Святеє Письмо, читає: / “Гей, слухайте, козаки, 
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пани-молодці / Як се Святеє Письмо висвічує/ І на все моленіє указує:/ 
Котрий чоловік отцевську – материну молитву/ Штить, шанує і пова-
жає <...>” [18, c. 400]. 

Висновки. Проаналізовані факти є очевидним доказом наявності 
релігійних тем, мотивів у думах, а водночас свідченням зв’язку цих тво-
рів з релігійними джерелами. У цілому вони визначають домінування 
концепту “релігія” у думовій картині світу. 
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Summary 
Mihno Lyudmila. The concept of “religion” in Ukrainian folk ballads. 
Стаття присвячена розглядові семантики концепту “релігія” і спосо-

бів його словесно-образної реалізації в мовній картині світу народних дум. 
Сharacter reflected in national folklore of national-religious views of Ukrainian 
people is traced. The paper considers the semantics of the concept of “religion” 
and how it shaped the implementation of verbal language in view of the world of 
folk doom. The author sets the position of background information related to ac-
tualization marked concepts in consideration of the concept, defines its semantic 
volume, indicating the specificity of its interaction with the other concepts of the 
heroic epic works, justifies the ideological burden of the concept of “religion” in 
the style and stylistic aspects. The conclusion is made about close connection of 
Ukrainian folklore with the spiritual life of people. 

Keywords: concept, “religion”, a dark, linguistic picture of the world. 

УДК 2-264|652| 
Іван МОЗГОВИЙ 

“АСТРОНАВТИ” В ДОБУ АНТИЧНОГО СВІТУ: 
РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ЛІТЕРАТУРНІ МІФИ? 

У статті аналізуються стародавні міфи й перекази про повітряні й “кос-
мічні” польоти героїв у добу Античного світу. 

Ключові слова: політ, орбіта, космічний корабель, міф, крила, боги, подвиг. 

Постановка проблеми. У наші дні знову актуальними стають 
“непізнані літаючі об’єкти” (НЛО) і уфологія (“наука” про НЛО), при 
тому, що з моди вони ніколи і не виходили. Нині захоплення НЛО 
справді стає масовим: здається, люди доросли до розуміння того, що 
прибульці все-таки можуть існувати. Очевидність феномену НЛО сьо-
годні все менше ставиться під сумнів, навпаки, обговорюється вже не 
стільки факт їхнього існування, скільки природа явища чи можливість 
позитивних (а частіше – негативних) наслідків суспільного, культурного 
або технічного характеру. А на Заході навіть у військових колах можна 
почути думку, що “мова йде про літальні апарати позаземного похо-
дження в нашій атмосфері і що ми повинні ділити наш простір з пред-
ставниками інших світів”. За таких умов перед наукою рельєфніше 
постає проблема всебічного вивчення явища, причому не тільки його 
технічного, але й історичного аспекту. 

Аналіз актуальних досліджень. Вже з 26 червня 1947, коли аме-
риканський пілот Кеннет Арнольд повідомив, що зіткнувся з 9 загадко-
вими плоскими об’єктами (“тарілками”) над Каскадними горами в штаті 
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Вашингтон, у європейських країнах і в США різко зросла зацікавле-
ність проблемою НЛО. При цьому ажіотаж викликали такі події, як 
“Розуелльський інцидент” (08.07.1947), пропагований як “падіння НЛО” 
і виявлення “космічного корабля, який розбився об Землю”, а також 
так звана “Вашингтонська карусель”, коли над Вашингтоном протягом 
більш ніж двох тижнів (12–29 червня 1952) широкому загалу, за словами 
ЗМІ, відкрилася можливість спостереження численних НЛО, які круж-
ляли над містом. Більше 60 років спостережень за небом, проведених з 
того часу військовими пілотами, урядовими чиновниками, вченими, 
звичайними громадянами, передусім з країн історичного регіону Серед-
земномор’я, ніби наштовхували на думку, що феномен НЛО таки є 
реальністю. 

Останні відкриття, зроблені на інших планетах за допомогою зон-
дів, доводять, за словами науковців, існування форм життя бактерій на 
Марсі; нарешті, відкриття планет, які знаходяться за межами Сонячної 
системи, аналогічних нашій, історія з легендарною “планетою Нібіру”, 
нібито зафіксованою в 1983 під час спостережень на південному по-
люсі астрономами НАСА – американцами Томасом ван Фландернсом 
і Річардом Харрінгтоном, засвідчують неунікальність Сонячної системи, 
в якій ми знаходимось. Тож про важливість дослідження проблеми НЛО 
неодноразово заявляв Енріко Баккаріні, керівник італійського Націо-
нального уфологічного центру. 

У 2005 колишній міністр оборони Канади Поль Хелльє під час 
виступу на конференції в Торонто нагадав про те, що він брав участь у 
засіданнях НАТО з 1963 до 1967 року. При цьому екс-посадовець на-
голосив, що вже незадовго до “Розуелльського інциденту” мав місце 
епізод спостереження НЛО. У 2008 три геліокоптерники заявили, що 
вони спостерігали дивний об’єкт над Уельсом, який випускав сильні 
світлові промені. Отже, виходить, що НЛО літають у нашому небі аб-
солютно вільно. І не тільки: бажання США повернутися на Місяць до 
2020 (після його відвідувань у 1969–1972), мабуть, слід пов’язувати 
з необхідністю створення бази, яка б дозволила захищати Землю від 
міжгалактичних атак. 

І хоча існуюча, на думку окремих політиків, проблема державної 
таємниці щодо НЛО разом з небезпекою можливого культурного шо-
ку має змушувати діяти досить обережно при оприлюдненні відповід-
ної інформації, проте в останній час таємне стає все більш відкритим. 
Так, у середині травня 2008 уряд Великої Британії відкрив доступ до 
секретних матеріалів про “контакти з інопланетянами” з 1978 до 1987. 
У Франції Національне космічне агентство надрукувало аналогічні 
матеріали на сайті. У 2008–2010 матеріали про НЛО оприлюднили 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

185 

Китай, Бразилія, Нова Зеландія. На початку квітня 2011 деякі документи 
про НЛО розсекретило ФБР. Завдяки цьому сьогодні зміцнюється впе-
вненість у тому, що життя не є виключно монополією Землі. Навіть 
Ватикан допустив таку можливість. “Можна вірити в Бога і в прибуль-
ців”, – заявив теолог-астроном Хосе Габріеле Фюнес. 

Контакт землян із НЛОнавтами, чого не заперечують деякі прибіч-
ники і дослідники ідеї НЛО, відбувся вже в найдавніші часи (палео-
контакт), що відобразилося в численних памятках; їх аналіз лише в 
минулому столітті обумовив формування цілої системи знань чи уяв-
лень – палеоуфології (науки, що вивчає сліди можливого відвідування 
Землі в давнину представниками інших цивілізацій). Тобто сама пале-
оуфологія є відносно молодою – її вік сягає близько пістоліття, оскільки 
самостійною вона стала в процесі аналізу археологічних знахідок, пред-
метів, документів, передань, легенд і міфів далекої давнини. Водночас 
вона є цікавим об’єктом дослідження для науковців. Адже звернення до 
історії дає змогу реальніше усвідомити проблему космічної природи ми-
слячої істоти. 

Метою статті є аналіз античних літературно-міфологічних творів 
та історичних документів, окремі аспекти яких видаються пов’язаними з 
вічно молодою проблемою міжгалактичних контактів розумних істот. 

Виклад основного матеріалу. В античних переказах і міфах, які 
дійшли до нас у викладі й літературній обробці та інтерпретації поетів 
і прозаїків Еллади й Риму, ми знаходимо численні оповіді про польоти 
стародавніх людей у Космос, незмінною величчю якого опікувалася 
богиня домашнього вогнища Гестія. 

Так, за одним із давньогрецьких міфів, у бога Сонця Геліоса та 
його коханки, океаніди Клімени, дочки морської богині Фетіди, був 
смертний син Фаетон, брат небесних німф Геліад. Дитинство він провів 
у будинку матері, в східній Ефіопії. Проте, бажаючи довести своє по-
ходження від Геліоса, юнак подався через Індію до його палацу, щоб 
попросити в бога дозволу протягом одного дня правити сонячною колі-
сницею. Геліос, який перед тим заприсягся водами священної ріки 
Стікс, що виконає прохання Фаетона, тепер змушений був погодитися, 
давши попередньо сину настанови, як правити вогненними крилатими 
скакунами. Піднявшись у височінь на колісниці, в яку його сестри 
Геліад впрягли коней, Фаетон стрімко понісся по небу: 

 
“Поглянув з ефірних висот Фаетон на широкії землі, 
Що простяглися внизу, так далеко-далеко, – й од жаху 
Зблід, нещасливий, і ноги раптово йому підкосились, 
І затуманилось нагло в очах серед дня осяйного” [25, с. 36]. 
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Переляканий юнак не зумів утримати безсмертних коней, збився 
з дороги й наблизився до Землі, на якій внаслідок цього спалахнули 
заграви і яка мало не згоріла (чи не було це результатом інопланетно-
го бомбардування Землі в сиву давнину? – І. М.). А інди аж засмагли 
від пекучих сонячних променів. Тож, почувши моління богині Землі 
Геї, цар богів Зевс, щоб відвернути подальші нещастя, ударом блискавки 
розбив небесну колісницю, що спричинило загибель нерозсудливого 
сміливця (тобто керуючий космічним десантом навів порядок у лавах 
прибульців? – І. М.), тіло якого впало в річку Ерідан, що протікала на 
Крайній Півночі. Поет Овідій так подає опис падіння колісниці (зга-
даймо загибель шаттла “Челленджера” в 1986! – І. М.): 

 
“Сам Фаетон, мов зоря (у вогні його жовте волосся), 
Стрімко додолу летить, і снується за ним у повітрі 
Слід вогняний, як буває, зоря на погожому небі, 
Хоч не впаде, та, здається, ось-ось може впасти” [25, с. 39]. 
 
Гесперійських німф Геліад охопив відчай. Вони підняли тіло юнака 

й поховали його далеко від батьківщини, після чого перетворилися на 
тополі, а їх сльози затверділи в янтар. Засмучений Геліос уперше цілий 
день не з’являвся на голубому небі. І тільки заграви пожеж ще довго 
освітлювали Землю, доки Зевс не наслав потоп, щоб загасити їх... 

Ще один грецький міф оповідає, що аргоський цар Акрісій дові-
дався від оракула, ніби він має загинути від руки свого онука. Тоді цар 
ув’язнив свою доньку Данаю в підземеллі, щоб вона не пізнала чоло-
віка. Але до дівчини у вигляді золотого дощу проник Зевс, і вона на-
родила від нього сина Персея. Стурбований Акрісій наказав посадити 
Персея і його матір у дерев’яний ящик і кинути його в море. Хвилями 
ящик був прибитий до о. Серіфа, де нещасних прийняв місцевий мешка-
нець Діктіс, який виховав дитину. Брат Діктіса, цар Полідект, закохався 
в Данаю і вирішив оженитися на ній. Коли ж Персей не погодився зі 
сватанням царя до матері, він отримав царський наказ убити чудовисько 
Медузу, єдину смертну з трьох потвор горгон. Цар сподівався, що 
Персей загине при виконанні доручення, і тоді він досягне своєї мети. 

Персей через певний час прибув до трьох сестер-грай (Пефредо, 
Еніо, Дейно), дочок Кето й Форка, і заволодів єдиним оком і єдиним 
зубом, якими вони спільно послуговувалися. Щоб повернути їх, граї 
погодилися вказати Персею шлях до німф-нереїд, котрі дали йому ди-
вовижні сандалії, чарівну сумку і шолом-невидимку бога Аїда – “нім-
фи дають Персею, який збирається в Лівію для боротьби з Медузою, 
подарунки: шапочку (шолом – І. М.) і [крилаті] сандалії, за допомогою 
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яких він буде перенесений у повітрі (якийсь літальний апарат? – І. М.)” 
[18, с. 230]. 

Боги теж зробили подарунки сину Зевса: Гермес вручив йому 
серп чи меч, а Афіна – відполірований щит, у якому все відбивалося, 
як у дзеркалі. Афіна не могла пробачити Медузі, що та змагалася з 
нею у силі. Тож, “взявши від Гермеса кривий стальний серп” і взув-
шись у крилаті сандалії, Персей здійнявся в повітря й “полетів над 
океаном” [1, с. 39]. 

Прибувши в західний край, божественний юнак досяг острова го-
ргон, сестер грай, де серпом він відрубав сонній Медузі голову, яку 
сховав у сумці Аїда. З тулуба потвори вилетіли діти Посейдона – кри-
латий кінь Пегас, згодом улюбленець муз і богині пам’яті Мнесімони, 
і велетень-титан Хрісаор, майбутній батько велетня Геріона: 

 
“Після того як Медузу могутній Персей обезголовив, 
Кінь з’явився Пегас із неї і Хрісаор великий” [5]. 
 
На цьому пригоди героя не закінчилися, бо “сестри Медузи на 

крилах переслідують Персея, що летить” [18, с. 370]. Незважаючи на 
це, Персей зумів врятуватися від Стейно і Евріали, сестер Медузи, бо 
в чарівній шапочці він був невидимий. Вздовж Північної Африки по-
летів царевич понад Лівією, де краплі крові з голови Медузи капали 
на гарячий пісок, породжуючи численних отруйних змій. 

А ось за версією Овідія, Персей став відомим навіть в Індії, бо до-
сить дивним способом дістався до західного океану: 

 
“Далі, мов хмарка, багата дощем, по безкрайньому небу 
Він то сюди, то туди завертає, на непримиренні 
Здавшись вітри, – і, з ефірних висот окидаючи зором 
Обриси млистих земель, увесь світ обгинає по колу. 
Тричі він Аркти холодні та Ракові клешні побачив. 
То поривав його вітер на Схід, то на Захід відносив. 
День до завершення йшов. Боячись довіритись ночі, 
Він у Гесперії, де владарює Атлант, опустився, 
Щоб на хвилинку спочить, доки Люцифер, вісник світанку, 
Знов не покличе Зорі, а Зоря – колісниці для Сонця” [25, с. 80]. 
 
Тут ніби напрошується думка, що в творі подається сучасний 

опис маневрів космічного корабля на земній орбіті. Як би там не було, 
Персей, за Овідієм, відвідав титана Атланта, в саду якого дракон Ладон 
охороняв яблука гесперид, а звідти полетів понад Ефіопією, де й поба-
чив прикуту до скелі красуню Андромеду. 
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Юнак приземлився поблизу царівни й почув від неї таку оповідь. 
Якось мати Андромеди, горда ефіопська цариця Кассіопея, жінка Кефея 
(брата Фінея), похвалилася, що її дочка вродливіша за будь-яку з нереїд. 
Обурені морські німфи поскаржилися на неї богу морів Посейдону. 
Щоб провчити зухвалу царицю, Посейдон затопив Ефіопію водою і 
наслав на берег велетенське чудовисько-кита з ногами попереду і риб’я-
чим хвостом позаду. Чудовисько періодично випливало з морських гли-
бин і спустошувало володіння Кефея. Плачем і стогонами наповнилося 
його царство. Кефей звернувся за порадою до оракула Аммона-Ра (Зев-
са) в Лівії, який сповістив, що країна визволиться від страховиська тоді, 
коли йому пожертвують Андромеду, юну дочку царя. Народ, довідав-
шись про відповідь оракула, змусив царя прикувати Андромеду до 
скелі біля моря. І ось тепер вона очікувала страшної смерті. 

Захоплений вродою Андромеди, Персей пообіцяв знищити чудо-
висько, але натомість попросив її руки в царя й цариці. Кефей, який 
раніше обіцяв віддати Андромеду за свого брата Фінея, змушений був 
прийняти пропозицію Персея. Злетівши на крилатих сандаліях угору, 
Персей кинувся згори на морську потвору і вбив її. Але на весіллі в 
боротьбу з ним вступив Фіней, дядько Андромеди, який на заклик Ка-
ссіопеї, що була проти шлюбу Персея, привів озброєний загін. Персей 
частину суперників перебив, а решту (в т.ч. Фінея) за допомогою го-
лови Медузи перетворив на камені. Забравши з собою Андромеду, 
юнак полетів на о. Серінф, де покарав Полідекта. Потім він поставив 
царем Серінфу Діктіса. Після цього герой віддав сандалії й сумку Гер-
месу, шолом-невидимку – Аїду, а голову Медузи – Афіні, яка прикріпи-
ла її до своєї егіди (щита). Богиня змішала живу й мертву кров з голови 
Медузи і віддала її Асклепію, щоб він лікував нею людей. Персей же 
разом із матір’ю й жінкою повернувся в Аргос у Греції, де став царем, 
і одного разу, під час змагань, випадково вбив диском діда. Так збуло-
ся пророцтво. Позбувшись чудесних сандаліїв, Персей більше не літав 
[1, с. 27–30], аж доки не набув від богів безсмертя… [6]. 

Про героя Беллерофонта (варіант: Гіппоноя; спочатку сонячне Бо-
жество), сина Главка з Корінфу, онука Сізіфа (чи сина Посейдона) пові-
домляється, що він випадково вбив брата Деліада і змушений був тікати 
до двору царя Тірінфу Прета. Сфенебоя, жінка царя, після невдалої спро-
би спокусити доброчесного юнака, оговорила його перед чоловіком. 
Прет направив Беллерофонта до лідійського царя Іобата, аби той згу-
бив юнака. Іобат наказав Беллерофонту вчинити, здавалося б, непосиль-
ний подвиг – убити страхітливе чудовисько Химеру з вогнедихаючою 
головою лева, тілом кози й хвостом змії. Проте герой за порадою богині 
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Афіни спіймав поблизу Пірени крилатого коня Пегаса, який вилетів з 
тулуба Медузи, і приручив його. Щоправда, Павсаній говорить про це 
дещо інакше, наголошуючи, що “з усіх богів Афіна більше за інших 
покровительствувала в усьому Беллерофонту і навіть подарувала йому 
Пегаса, приручивши цього коня і своїми руками надівши на нього уз-
дечку” [18, с. 118]. 

Зі швидкістю вітру полетів герой на Пегасі понад хмарами з Корін-
фу в Лікію, де жило чудовисько Химера: “Беллерофонт сів на Пегаса, 
свого крилатого коня, народженого Медузою від Посейдона, здійняв-
ся вгору і звідти вразив Химеру стрілою з лука” [1, с. 28]. Надалі за 
допомогою Пегаса він, виконуючи наказ царя, переміг войовниче плем’я 
солімів. Потім за новим розпорядженням Іобата герой полетів на крила-
тому коні до войовничих жінок-амазонок, які мешкали поблизу Феміс-
кіри, й також переміг їх. Повернувшись у Лікію, він перебив місцевих 
жителів, які за підбурювання Іобата влаштували йому засідку. 

Вражений мужністю героя, Іобат віддав за нього свою дочку, а 
перед смертю передав йому своє царство [6]. Все було б гарно, але 
Беллерофонту, пойнятому пихою, виявилося й цього замало. Він захотів 
стати рівним богам-олімпійцям і спробував піднятися на своєму крила-
тому коні на гору Олімп. Така зарозумілість обурила Зевса; він наслав 
на Пегаса овода, після укусу якого кінь збісився і скинув Беллерофонта 
на Землю. Герой залишився живий, проте став сліпим і кульгавим та 
впав у безумство. Нікому більше не потрібний, він довго й безцільно 
блукав повсюди. А Пегаса забрали на Олімп, де він почав возити бли-
скавки (зброю – І. М.) самого Зевса. 

В одній зі своїх од давньогрецький поет Піндар зазначав: 
 
“Там не встануть до мідного поля, де престоли богів, 
Там крилатий Пегас 
Скинув вершника, що рвавсь до небесних урочищ, 
У Зевсів схід – 
Беллерофонта” [20]. 
 
А римський поет Квінт Горацій Флакк (65–8) виражає в цьому 

зв’язку песимістичну думку, яка здатна зародитися в обивателя: 
 
“Від жадливих мрій Фаетона попіл 
Хай одверне нас; хай Пегас крилатий, 
Той, що скинув геть верхівця земного 
Беллерофонта, 
Попередить нас: уникай нерівні…” [10, с. 103]. 
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Незважаючи на такі невдачі великих героїв, “космічна тематика” 
не зникає зі сторінок античної літератури, де й надалі ми зустрічаємо 
історії про польоти, які є або відображенням спокусливих мрій людей 
поринути за хмари, або відгуками реальних спостережень НЛО. Ціка-
вим у цьому аспекті є міф про художника, скульптора і архітектора 
Дедала, сина Метіона і онука афінського царя Ерехтея (варіант: сина 
Евмолпа і онука Метіона), та Ікара, його сина від Навкрати, рабині 
Міноса, котрі жили на тисячу років пізніше за Етану. 

Навчившись ремеслу в богині Афіни, Дедал став знаменитим мит-
цем [22]. Якось у гніві він убив свого небожа, за що був засуджений 
афінянами на смерть. Проте йому вдалося втекти на Кріт, де він збуду-
вав знаменитий палац Лабіринт для царя Міноса (XIV–ХІІІ ст. до н.е.), 
сина Зевса і Європи. Там був поселений дикий бик Мінотавр, якому 
афіняни мали приносити людські жертви. Цар не хотів відпускати до-
дому такого чудового будівничого. Коли ж митець допоміг Аріадні, 
дочці царя, врятувати від бика афінського героя Тесея, Мінос ув’язнив 
Дедала разом із його сином у Лабіринті. Завдяки сприянню Пасіфаї, 
жінки царя й дочки Геліоса (сестри Фаетона), ув’язнені вибралися з 
темниці. І тоді Дедал вирішив тікати з острова. 

Він виготовив для себе й сина крила з пір’я, скріплені нитками й 
воском. Прив’язавши крила за спину і просунувши руки в петлі, прик-
ріплені до крил, вони з Ікаром здійнялися над землею і полетіли з Кріту 
на північний схід, у бік Малої Азії. Таким чином, Дедал став одним 
із перших конструкторів літальних апаратів, чиє ім’я донесло до нас 
міфічне передання. Увагу на це акцентує римський поет Вергілій: 

 
“Сам Дедал … що з царства Міноса утік, 
Крилам довірив життя і осмілився в небо поднятись, 
Шляхом небувалим до холодних зірок Ведмедиці…” [2] 

Поет Горацій теж вбачає в Дедалові первопрохідця невесних висот: 
“Понадземну порожняву 

Вперше звідав Дедал на нелюдськім крилі…” [10, с. 20]. 
 
Оповідь про цей політ знаходимо і в Аполлодора, який зазначає, 

що “Дедал виготовив крила для себе і для сина, наказавши Ікару, який 
злетів у повітря, не підніматися надто високо, щоб клей, яким були 
з’єднані крила, не розплавився під промінням Сонця, і не спускатися 
надто низько до моря, щоб крила не розпалися під впливом морської 
вологи. Ікар, проте, не зважив на поради батька і, захоплений цим 
польотом, став підніматися все вище. Клей розплавився й Ікар загинув, 
упавши в море, назване за його іменем Ікарійським (у східній частині 
Егейського моря – І. М.)” [1, с. 77; 6]. 
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Так “Ікар потонув, і його труп хвилі винесли на острів, що був 
тоді безіменним, вище Самоса. Тут випадково опинився Геракл, який 
упізнав труп і поховав його там” [19, с. 187]. Батько нічим не міг заради-
ти трагедії, тому мусив продовжувати політ сам. “Дедал же благополуч-
но завершив переліт і прибув у сицилійський Камік (місто Інік – І. М.)” 
[1, с. 77], до царя Кокала, де й скінчив свої дні. За пізнішими ж пере-
казами, він все ж таки спромігся повернутися в Афіни [6]. 

Горацій порівнював безсмертний подвиг Ікара зі славою митця-
професіонала, яким, на його думку, поставав поет: 

 
“Незнаним досі, дужим крилом сягну 
Висот ефірних – я, двоєóбразний 

Співець, і кину людні землі, 
Звившись, для заздрості недосяжний… 

Уже пружніють, тоншають ноги, вже 
Взялись лускою, вже – наче лебідь я: 

Вже білий пух на пальцях бачу, 
Вже за плечима я чую крила. 

Ще мить – і злину, наче Дедала син, 
Співучим птахом – ген, де Боспор шумить, 

Де Сірти спрагнені гетульські, 
Й ген, де простори гіперборейські. 

Мене впізнають колх і дакієць той, 
Що перед Римом так бадьорить себе, 

Далекий скіф, ібер, а далі – 
Той, який в Родані гасить спрагу” [10, с. 60]. 

 
Не менш вагому оцінку подвигу Ікара дають дослідники сього-

дення: “Етана й Ікар (як і килим-самоліт з набагато пізніших арабських 
казок) мають одну спільну рису, а саме: вони відбивають одвічну люд-
ську мрію літати – мрію, яка нині стала настільки буденною, наскільки 
реальність перевершила мрії цих міфів” [9, с. 177]. Щоправда, зали-
шається питання стосовно того, а чи не були причетні до цих польотів 
землян представники позаземних цивілізацій? 

Ще один “космічний” епізод переданий у черговому міфі, за яким 
Зевс в образі орла (чи орел Зевса – І. М.) викрав вродливого юнака 
Ганімеда, сина троянського царя Іла (бл. 1300 до н.е.) й німфи Каллі-
рої, і відніс його в палац на Олімпі, де той отримав безсмертя і став 
виночерпієм богів: “Ганімед був викрадений богами, щоб служити 
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виночепієм Зевсу” [18, с. 385]. Аполлоній із Родоса теж зазначає, що 
Ганімеда: 

“…в небі 
Колись Зевс поселив у себе з безсмертними поряд” [2]. 

Про цей епізод згадує й Горацій: 
“Таким орел є, блискавки-месниці 
Крилатий сторож, – серед птахів йому 

Юпітер владу дав 
Він Ганімеда для нього викрав…” [10, с. 94]. 

 

Персонажем міфів був і юний син Келея, царя міста Елевсіна, ге-
рой Тріптолем, який отримав від богині землеробства Деметри, що 
виховувала його, сім’я пшениці і першим почав обробляти поле поблизу 
рідного міста. Деметра подарувала йому чудесну колісницю, запряжену 
крилатими драконами, на якій Тріптолем за її наказом облетів багато 
країв і повсюди навчав людей землеробства. В області Ахайї, на півночі 
Пелопоннеса, він допоміг стати аграрієм місцевому мешканцю Евмелу. 
“Кажуть, одного разу, коли Тріптолем заснув, син Евмела Антей захотів 
запрягти драконів у колісницю Тріптолема і самому здійснити посів. 
Але він упав з цієї повозки і його спіткала неминуча для всіх смерть” 
[19, с. 45]. 

Пізніше підступний гетський цар з Подунав’я умертвив одного з 
драконів Тріптолема і хотів убити героя, але той зумів уникнути біди. 
Повернувшись додому, Тріптолем заснував Елевсінські містерії на 
честь Деметри [6]. Згодом богиня перенесла крилатого дракона на небо 
як сузір’я Дракона. Тріптолем теж був узятий богами на небо [8], а за 
іншими даними – попав суддею в царство померлих [21]. 

Героєм багатьох міфів є великий грецький герой Геракл (ХІІІ ст. 
до н.е.), син Зевса й Алкмени, жінки героя Амфітріона, який здійснив 
12 великих і масу малих подвигів. Згодом його ревнива жінка вручила 
Гераклу плащ, пропитаний отруєною кров’ю вбитого ним кентавра 
Несса, який, на думку жінки, мав зміцнити кохання чоловіка. Проте 
коли під час жертвоприношення на мисі Канай (о. Евбея) герой одяг-
нув плащ, він під дією тепла, що йшло від вогнища, прилип до тіла Ге-
ракла, завдаючи йому неймовірного болю. Щоб позбутися страждань, 
герой зійшов на поховальне вогнище на г. Ойту в землі трахінітів. “Коли 
вогонь запалав, хмара, яка спустилася з неба (літальний апарат? – І. М.), 
з громом понесла Геракла. Ставши безсмертним (на небі – І. М.) і при-
мирившись із Герою (жінкою Зевса – І. М.), він оженився на дочці Гери, 
богині Гебі…” [1, c. 44]. 

А ще оповідають, що в орхоменського (Беотія) царя Афаманта, 
сина бога вітрів Еола, й богині хмар Нефели, були діти Фрікс і Гелла. 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

193 

Через інтриги мачухи Іно, дочки Кадма, вони мали бути принесені в 
жертву Зевсові, щоб урятувати країну від посухи, до якої спричинила 
підступна Іно. Мати “Нефела … взявши в Гермеса золоторунного ба-
рана (овна – І. М.), дала його своїм дітям, щоб вони на його спині пе-
ренеслись по піднебессю через землі й моря” [1, с. 14]. Брат і сестра 
сіли на барана, який піднявся в повітря й полетів на північ. Так “Фрікс 
на барані покинув місто Орхомен” [2]. Під час польоту Гелла, наляка-
на висотою, впала в протоку, названу її ім’ям (Геллеспонт), а Фрікс 
потрапив до маловідомої тоді східної країни Еї (Колхіди), де був при-
йнятий тамтешнім володарем Еетом, який виховав його й оженив на 
своїй дочці Халкіоні [6]. Барана Еет приніс у жертву Зевсові як опікуно-
ві втікачів, а руно повісив на дубі у священному гаї Ареса, яке доручив 
охороняти невсипущому дракону [17]. 

Через якийсь час (в ХІІІ ст. до н.е.) на пошуки золотого руна в 
Колхіду вирушили аргонавти під керівництвом героя Ясона. Серед ар-
гонавтів були Калаїд і Зет – крилаті брати-близнята Бореади, смертні 
сини бога північного вітру Борея і Оріфії, дочки афінського царя Ере-
хтея (1397–1347), брати Клеопатри й Діони. Маючи крила на ногах і 
на голові, вони завжди діяли швидко й стрімко, як вітер, “і повітря ві-
дкривало їм дорогу” [6]. Коли аргонавти дісталися до Фракії, брати 
звільнили свою сестру Клеопатру й її синів, яких закувала в кайдани 
друга (після Клеопатри) жінка фракійського царя Фінея. Самого ж Фінея 
вони врятували від візитів трьох гарпій (хижих і потворних птахів-дів), 
які несподівано налітали й вихоплювали їжу з його рота. Злетівши 
на крилах у небо, брати відігнали гарпій до Строфадських островів: 
“Калаїд і Зет проганяють Гарпій від Фінея” [18, с. 234]. Брати майже 
наздогнали потвор, але ті все ж вислизнули з їх рук і зникли [2]. 

Після цього Калаїд і Зет полетіли назад у Фракію, де все ще за-
лишалися аргонавти. Згодом брати здійснили багато інших великих 
подвигів. Під час перебування на о. Кеос вони переконали аргонавтів 
не чекати Геракла, який вирушив у похід разом з аргонавтами, але тепер 
змушений був розшукувати слугу Гіласа, викраденого німфами. Арго-
навти попливли без Геракла, і пізніше обурений герой убив Калаїда й 
Зета на о. Тенос [6]. За іншою версією, брати постраждали, як їм і бу-
ло провіщено, через те, що не змогли наздогнати всіх гарпій [1, с. 20]. 

У поході аргонавтів брали участь і Діоскури, сини Леди, жінки 
спартанського царя Тіндарея, – смертний Кастор (син Тіндарея) і без-
смертний Полідевк (син Зевса), та їх двоюрідні брати, Ідас і Лінкей, 
сини мессенського царя Афарея, онука Персея. Якось Ідас, проїжджа-
ючи на колісниці, запряженій крилатими кіньми, яких йому подарував 
Посейдон, як вважалося, справжній батько юнака, викрав в Етолії ні-
мфу Марпессу і полинув з нею над землею й над водою. Сам бог 
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Аполлон не зміг наздогнати його. Згодом Діоскури й Афарегіди посва-
рилися через поділ стада биків, яких вони разом викрали в Аркадії. Афа-
регіди хитрістю залишили корів у себе, що обурило Діоскурів. Уночі 
Діоскури пішли в Мессенію і силою забрали в Ідаса стадо, а в самого 
Афарея – двох крилатих коней-лебедів, які літали до хмар. На цих ко-
нях вони піднялися в небо над Мессенією, де спіймали лебединих дів 
Гілаіру й Фебу, дочок Левкіппа (брата Афарея), наречених Афаре-
гідів, і забрали їх із собою. Отже, “вони (Діоскури – І. М.) порушили 
призначений шлюб дочок Левкіппа [викравши їх силою]” [18, с. 51]. 

Розгнівані Афарегіди погналися за крадіями, щоб відняти в них 
коней-лебедів і лебединих дів, але вони не змогли наздогнати “Діос-
курів, які несли дочок Левкіппа” [18, с. 319]. Діоскури пролетіли до 
Тайгету і сховалися в ущелині Тенар. Невдовзі Афарегіди виявили 
їх і там, але Діоскури знову втекли. Лінкей, володіючи чудовим зо-
ром, відшукав схованку суперників і повідомив про їх місцезнаходження 
Ідасу, котрий відзначався як влучний лучник. Ідас на смерть вразив 
Кастора, тоді як Лінкей упав від руки Полідевка. Останній теж був уби-
тий Ідасом, який таким чином помстився за смерть брата. Проте Зевс, 
за словами Аполлодора, “вразив Ідаса блискавкою, а Полідевка возніс на 
небо” [1, с. 65]. Отже, “коли в синів Афарея відбулася битва з Діоску-
рами, їх двоюрідними братами, через биків, і Полідевк убив Лінкея, а 
Ідаса настигла смерть від удару блискавки, то дім Афарея зовсім при-
пинився по чоловічій лінії...” [18, с. 259]. 

Полідевк же поділився своїм життям із Кастором і “Діоскури бу-
ли прийняті в число богів” (інопланетяни забрали їх із собою? – І. М.). 
[1, с. 65]. Щоправда, з того часу брати мусили один день жити серед 
богів, один – серед померлих [8]. За однією з легенд, пізніше Полідевк і 
його брат-близнюк перетворилися на сузір’я – “Зевс зробив їх сузір’ями 
Близнюків, або вранішньою і вечірньою зіркою, що символізує зміну 
життя і смерті, світла й темряви” [13]. Тому й кажуть, що Діоскурам 
“на голови одночасно упали зірки (засяяли скафандри? – І. М.)” [6]. 

Вождь аргонавтів Ясон, повертаючись із Колхіди, оженився на 
Медеї, доньці царя Колхіди Еета і океаніди Ідії, онуці Геліоса і пле-
мінниці Кірки. Медея мала колісницю, запряжену крилатими зміями-
драконами, завдяки чому, поринаючи в хмару, могла переноситися з 
одного району Середземномор’я в інший. Після невдалої спроби повер-
нути престол батька в Іолку і свого вигнання в Корінф Ясон вирішив 
покинути чарівницю Медею, через яку мав немало проблем. Тож він за-
думав оженитися на Главці (Креусі), доньці царя Корінфу Креонта. 
Щоб помститися колишньому невдячному чоловікові, Медея вбила 
його наречену Креусу і її батька Креонта, а потім – і двох своїх дітей 
від Ясона. Ясон спробував виламати зачинені двері, що вели в палац, 
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де Медея вчинила злочин. І в цей час у повітрі з’явилася надіслана бо-
гом Геліосом і запряжена крилатими драконами колісниця з Медеєю, 
біля ніг якої лежали вбиті нею два малолітні сини – Мермер і Ферет. 

Охоплений жахом, Ясон попросив її залишити хоча б тіла дітей, 
щоб він міг поховати їх. Медея не дала йому навіть цього втішення і 
миттю полетіла на колісниці в Афіни до царя Егея (1282–1234 – І. М.): 
“Медея … обіцяла царю вилікувати його своїм зіллям від бездітності” 
і “з ним жила”, – писав Плутарх у біографії Тесея [22]. Відображаючи 
весь драматизм ситуації, Сенека вкладає при цьому у вуста Медеї такі 
слова: 

 
“…Шляхи небесні 

Відкриті: чекають дракони, під ярмо схиливши 
Лускаті шиї… 
В крилатій колісниці мчусь я геть…” [26]. 
 
Коли в Афіни прибув Тесей (1234–1204), майбутній цар, син Егея, 

Медея намагалася отруїти юнака. Не досягши бажаного, чарівниця 
змушена була разом із сином Медом, народженим від Егея, перелетіти 
на колісниці, запряженій драконами, в Колхіду. “Медея ж після того 
пішла в Афіни і жила з Егеєм, згодом же викрита в тому, що вона заті-
вала зло проти Тесея, повинна була тікати з Афін” у Мідію [18, с. 117]. 

Вдома за допомогою сина Меда вона повернула престол батьку 
Еету, вбивши його брата-узурпатора Перса [6]. Лише після цього вони 
воцарилися в Мідії (Північний Іран), де Медея ввела звичай носіння 
одягу, який закривав тіло й обличчя (культурний вплив прибульців на 
землян? – І. М.), а Мед заснував місто Екбатани [6]. 

За грецькими міфами, підступна богиня кохання Афродіта влаш-
тувала авантюру троянського царевича Паріса, за допомогою якої була 
розв’язана греко-троянська війна. Коли грецький цар Агамемнон разом 
із братом Менелаєм збиралися вести вождів, які зібралися, на Трою, 
щоб повернути Єлену, жінку Менелая, яку викрав Паріс, непогода через 
гнів Артеміди утримувала їх у порту Авліді в Беотії, бо Агамемнон 
зверхньо говорив про Артеміду і на полюванні вбив її лань. Скликавши 
віщунів, цар почув від них, что він не зможе умилостивити Артеміду, 
якщо тільки не принесе в жертву свою доньку Іфігенію. Агамемнон, 
почувши це, почав відмовлятись від походу, але хитрий вождь Одіссей 
зумів переконати його діяти згідно з попереднім планом. Проте коли 
Одіссей привіз Іфігенію в Авліду і батько збирався принести її в жертву, 
Артеміда пожаліла дівчину і, затуманивши зір греків, підклала замість 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

196 

Іфігенії лань, а дівчину по хмарах перенесла в Таврійську землю і зроби-
ла там жрицею в своєму храмі [6]. Пізніше брат Іфігенії Орест разом із 
другом Піладом повернув її додому. 

Напередодні закінчення Троянської війни (бл. 1188 до н.е.) син 
смертного і богині вранішньої зорі Еос, могутній і самевпевнений 
Мемнон (інопланетянин? – І. М.), перенісся з Ефіопії в Іліон і поліг 
під мурами міста від руки грецького героя Ахіллеса, зброю якому 
виготовив бог ковальства Гефест. Мемнон залишився в історії як “світ-
лий… син Зоряниці ясної” [8]. Супутники Мемнона були перетворені 
на птахів-мемнонідів, які під час польоту жалібно кричали. Цих птахів 
зобразив художник Полігнот (V ст. до н.е.) на картині, яка знаходила-
ся в Дельфах [14]. 

Грецький історик Плутарх описав життя й подвиги засновника 
Риму і його 1-го царя Ромула (753–717), сина бога Марса (грец. – Арес) 
й Ілії (Реї Сільвії), дочки альбанського царя Нумітора. Наприкінці свого 
земного шляху цар зібрав римлян на сходку “за міською стіною, біля так 
званого Козячого болота, – повідомляє Плутарх у біографії Ромула. – 
Народ за наказом царя зійшовся на зібрання, аж раптом неописувані, 
неймовірні зміни відбулися над землею: сонце затемнилось, настала ніч, 
але не спокійна й мирна, а з приголомшливим громом і ураганними 
поривами вітру з усіх боків. Багаточисленний натовп розсіявся і розбі-
гся, а сенатори тісно зібралися всі разом. Коли ж сум’яття в природі 
закінчилося, знову стало світло і народ повернувся, почалися пошуки 
царя і сумні розпитування, і тут сенатори поклали край його пошукам і 
проявам надмірної зацікавленості, наказавши всім вшановувати Ромула і 
поклонятися йому, бо він, за їх словами, вознісся до богів і віднині буде 
для римлян милостивим богом, як раніше був добрим царем” [23]. 

Римський історик Тіт Лівій передає цю історію детальніше: “Піс-
ля здійснення безсмертних цих справ, коли Ромул, скликавши збори 
біля Козячого болота, проводив огляд війська, несподівано з громом і 
гуркотом піднялася буря, яка огорнула царя густою хмарою, заховав-
ши від очей учасників зборів, і з того часу не було Ромула на землі. 
Коли ж непроглядна темрява знову змінилася мирним сяянням дня і 
загальний жах нарешті улігся, всі римляни побачили царське крісло 
пустим; хоча вони й повірили отцям (сенаторам – І. М.), найближчим 
очевидцям, що цар був віднесений вихором, все ж, ніби вражені стра-
хом сирітства, зберігали скорботне мовчання....Коли місто було охоп-
лене сумом за царем і ненавистю до отців (сенаторів – І. М.), з’явився 
на сходку Прокул Юлій (альбанець з роду Юліїв – І. М.) і заговорив з 
важністю, хоч і про дивні речі. “Квіріти, – сказав він, – Ромул, батько 
нашого міста, який несподівано зійшов з неба, зустрівся мені цим ран-
ком. У благоговійному жахові стояв я з ним поряд і молився, щоб не 
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зарахувалося мені як гріх те, що дивлюся на нього (вважалося, що на 
Бога не можна дивитись, тому римляни молились, закривши голову 
покривалом – І. М.), а він промовив: “Іди й сповісти римлянам: необ-
хідно богам, щоб мій Рим став главою всього світу. А тому нехай бу-
дуть старанні до воєнної справи, хай знають самі й нащадкам передають, 
що нема людської сили, здатної протистояти римській зброї”. І з цими 
словами віддалився на небо”, де й став безсмертним [11, с. 26–27]. 

Так раптово й таємно Ромул був живим забраний на небо, не зу-
стрівшись із богом смерті Орком. За словами Горація, 

 
“…Ромул наш уникнув 

Орка на Марсових дужих конях…” [10, с. 62]. 
 
Одну з версій вознесіння Ромула передає й давньоримський поет 

Овідій: 
 
“Схвально Всевладний кивнув, і завоями хмар непроглядних 
Небо вповив, блискавицею світ нажахавши та громом. 
І, зрозумівши цей знак, Повелителя згоду виразну, 
На колісницю зійшов, обіпершись на спис, і багряним 
Дишлом обтяживши коней баских, і бичем замахнувшись, 
Мчить стрімголов нездоланний Градів до землі з піднебесся; 
Мить – і вже їх осадив на лісистім горбі Палатінськім. 
Саме тоді підхопив Іліада, як він перед людом 
Суд справедливий вершив. Розпливлось у легкому повітрі 
Смертнеє тіло його. Так і куля свинцева звичайно 
В небі зника на очах, із потужної пращі злетівши” [25, с. 259]. 
 
Після свого обожнення перший цар Риму сприймався як бог Кві-

рін – двійник бога Марса. 
Серед найбільш впливових жерців Античності був один таємничий 

мудрець-піфагорієць Абаріс із Гіпербореї (VI ст. до н.е.), який манд-
рував по Греції, “літаючи на подарованій йому стрілі (золотій; може, 
мається на увазі швидкісний літальний апарат? – І. М.) Аполлона Гіпер-
борейського, він переправлявся через ріки, моря і непрохідні місця, в 
деякому сенсі ходячи по повітрю... Літаючи на ній (НЛО – І. М.?), він 
переправлявся через непрохідні місця, як-то: через ріки, озера, болота, 
гори і т. д.” [27, с. 97]. 

Підкреслюючи незвичайність особистості Абаріса, грецький іс-
торик Геродот (V ст. до н.е.) уточнював, що той “мандрував по всій 
землі зі стрілою в руках і при цьому нічим не харчувався” [4, с. 246]. 
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Був він учнем Піфагора, який сам стверджував, що він чув музику, яку 
породжують небесні тіла, що рухаються на орбіті [27]. Яким же чином 
Піфагор був спроможний на це? Чи не міг він отримати знання “згори”? 

Відомий був Абаріс і Платону (IV ст. до н.е.), який вважав його 
заклинателем від усіх хвороб. Платон визнавав, що батьківщиною 
жерця Абаріса є міфічна країна гіпербореїв, “що живуть за північним 
вітром” [22]. Чи існувала в дійсності Гіперборея, чи вона – вигадка 
давніх фантастів – сперечаються донині. Принаймні в античну епоху не 
сумнівалися в її реальності, але уявляли в самих різних місцях. Знамени-
тий поет Стародавньої Греції Піндар (515–438) стверджував, що в країну 
гіперборейців не знайти чудесного шляху ні морем, ні сушею. Згідно з 
повір’ями, “променистий” Аполлон Дельфійський на зиму зупинявся 
в країні гіпербореїв, за що її жителі на знак подяки кожен рік відправ-
ляли посланців з жертовними дарами в святилище божества на Делосі. 

Так, може вона … “висіла” в повітрі чи у просторі як величезна 
орбітальна станція?! Виявляється, і для такого, здавалося б, фантастич-
ного припущення були підстави Так, давньогрецький письменник рим-
ської доби Лукіан із Самосати (бл. 120–180), розповідаючи про плавання 
одного грецького корабля в Атлантиці, передає слова мореплавця про 
пригоду, яка трапилася там: “Раптом налетів вихор, і, закрутивши наш 
корабель, підняв його вгору на висоту близько 300 стадій; потім опус-
тив, але не на море, а залишив високо в повітрі”. Після тривалої ман-
дрівки “побачили в просторі перед нами якусь величезну землю, яка 
була схожа на сяючий і шароподібний острів і випромінювала сильне 
світло. … Вдень ми не могли добре обдивитися все, але, коли настала 
ніч, поблизу з’явилося багато інших островів, деякі побільші, інші 
поменші, але всі вогненного вигляду” [12]. 

Невідома “лукіанівська” країна, яка викликає в пам’яті сучасні 
описи деяких НЛО, виявилася “населеною і родючою”. Цікаве заува-
ження письменника про те, що “повітроплавці” під собою “побачили 
якусь іншу землю, а на ній міста і ріки, моря, ліси і гори. І ми здогада-
лися, – передає Лукіан міркування мандрівників, – що внизу перед 
нами знаходилася та земля, на якій ми живемо” [12]. 

Щоправда, на думку частини давніх істориків, загадкову Гіпербо-
рею слід було шукати не в небі, а на землі. Історик Діодор (бл. 90–30 
до н.е.) вважав, що “навпроти землі кельтів в Океані є острів не менше 
Сицилії. Цей острів, який населяють гіперборейці”, родючий і плодо-
носний, відрізняється ще й хорошим повітрям. На ньому знаходяться 
“священна ділянка Аполлона і чудовий храм кулястої форми”. Останній 
факт знову спантеличує – адже святилища подібної форми досі не ві-
домі. Втім, і гіперборейцям приписують незвичайні здібності. “Їм були 
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відомі і чари, і магія, і друїдизм, і чаклунство, і хитрість”, – характе-
ризується загадковий північний народ у давньому рукописі. Не дивно, 
що з такою середовища вийшов жрець Абаріс, який вражав уяву давніх 
мешканців своїм умінням літати в повітрі. 

Ще одну дивовижну історію про польоти в небо доніс до нас уже 
згадуваний письменник Лукіан (ІІ ст. н.е.). У його діалозі “Ікароменіпп, 
або Захмарний політ” (160 н.е.), що входив до збірки “Істинні історії”, 
повідомляється про філософа-сатирика Меніппа (ІІІ ст. до н.е.), який 
довго розмірковував над природою богів, але не міг досягти істини. 
Тоді він вирішив повторити подвиг Ікара й дістатися до неба. Про по-
дальші події герой діалогу розповів своєму другові таке: 

“Ось тоді я вирішив, що єдиний спосіб позбутися мого невіглас-
тва – це, озброївшись крилами, самому піднятися в небо... Втім, я абсо-
лютно чітко усвідомлював, що ніяким чином не зможу відпустити собі 
крила, не прилаштувавши крила шуліки або орла, – адже тільки вони 
здатні витримати вагу людського тіла, – я зможу невдовзі здійснити свій 
намір. 

Отже, спіймавши цих двох птахів, я старанно відрізав в орла пра-
ве крило, у шуліки – ліве і прив’язав їх міцним ремінням до плечей. 
Прилаштувавши до кінців крил дві петлі для рук, я почав відчувати 
свою силу: спочатку просто підстрибував, допомагаючи собі руками, 
потім, подібно до гусей, літав над самою землею, ледве доторкуючись 
її ногами під час польоту. Проте, помітивши, що справа зрушилася з 
місця, я рішився на більш сміливий крок: зійшовши на Акрополь, я 
кинувся зі скелі й... долетів до самого театру. 

Оскільки мій політ відбувся щасливо, я задумав здійнятися вище 
в небо: піднявшись чи то з Парнету, чи то з Гиметту, я пролетів на Ге-
ранею, звідти на Акрокорінф; потім через Фолою і Єріманф я досяг 
Тайгету. Невдовзі я вже настільки звикся зі своїм зухвалим заняттям, що 
досконало виконував сміливі польоти і, не задовольняючись висотою, 
доступною для птахів, вирішив піднятися на Олімп; звідти, взявши за-
пас найлегшої їжі, я вирушив прямо на небо. У першу хвилину в мене 
запоморочилося в голові від великої висоти, але й це я переніс із лег-
кістю. Прорвавшись крізь густі хмари і опинившись, нарешті, поблизу 
Луни (Місяця; в даному випадку в автора він постає як одухотворене 
небесне тіло жіночого роду – І. М.), я відчув деяку втому, особливо в 
лівому крилі, відрізаному в шуліки. Тому я підлетів до Луни і, присі-
вши на неї, дав собі перепочинок, поглядаючи вниз, на Землю...”, яка 
через велику відстань уподібнювалася ледве не точці. “Перш за все 
земля здалася мені дуже маленькою, значно меншою за Луну, так що з 
першого погляду, як я не нахилявся, не міг розгледіти ні високих гір, 
ні величезних морів” [24, с. 279–280]. 
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На Луні, яка була сестрою Сонця, Меніпп зустрівся з філософом 
Емпедоклом (бл. 490–430), котрий через зарозумілість кинувся свого 
часу в кратер Етни, аби довести своє небесне походження. Стовп вулка-
нічного диму підхопив його й переніс на Місяць. Потім Меніпп поспі-
лкувався з самою Луною (літальний апарат – І. М.) яка поскаржилася на 
філософів, що неправильно розмірковують про її природу. Після цього 
мандрівник, за його словами, “вирушив прямо вгору, до неба... Скоро 
Луна, яка закрила від мене Землю, почала здаватися мені маленькою. 
Залишивши справа Сонце і продовжуючи свій політ серед зірок, я на 
третій день наблизився, нарешті, до неба” [24, с. 284]. Там він постукав у 
двері небесного житла. Відчинив Гермес, який провів філософа до Зевса. 
Меніпп розповів царю богів про те, що філософи руйнують віру в 
олімпійців, а водночас поставив богам хитромудрі запитання, на які 
вони не змогли відповісти. Роздратований Зевс вирішив “відняти в 
нього крила, щоб надалі він більше до нас не з’являвся”, щоб людина 
ніколи не змогла літати на Небо й сперечатися з богами [24, с. 289]. 
Після цього Гермес за наказом Зевса відніс Меніппа в Афіни. Незва-
жаючи на іронію при зображенні ситуації, міркування Лукіана досить 
цікаві й змушують задуматися над тим, яким чином мислитель набув 
подібних знань про навколоземний простір. 

Римский історик Гай Юлій Обсеквенс (IV в. н.е.), автор збірника 
різноманітних прикмет і ознак “Prodigiorum liber” – “Книги продігій” 
або чудесних з’явлень, які спостерігалися в Римі в 249–12 до н.е. (вид. 
Oudendorp в Лейдені в 1720 і Jahn в Лейпцизі в 1853), опираючись в 
основному на перекази Тіта Лівія, зібрав багато матеріалів з описом 
різних небесних явищ. Збереглись описи продігій 190–12 рр. до н.е., 
решта втрачена. 

Ці матеріали можна розглядати як описи НЛО. Ось ряд прикла-
дів: “[216 до н.е.]. Предмети, схожі на кораблі, було видно в небі над 
Італією… Поблизу Арпінума (180 римських миль на Схід від Рима, в 
Апулії – І. М.) круглий щит було видно в небі… Поблизу Капуї небо 
було в вогні, а видно було фігури, схожі на кораблі…”; “[100 до н.е.] 
Коли Г. Марій і Л. Валерій були консулами в Тарквінії, там падав у різні 
місця… предмет, схожий на палаючий факел, і він раптово з’являвся 
з неба. Прямуючи від Заходу, об’єкт, схожий на шар чи круглий щит, 
тримав свій шлях в небі з Заходу на Схід”; “[90 до н.е.]. На територіїї 
Сполетіума (65 римських миль від Рима, в Умбрії – І. М.) вогненний 
шар золотого кольору впав на землю, обертаючись. Потім, здавалося, що 
він збільшився в розмірах, відриваючись від землі, й піднявся в небо, 
де його закрив диск Сонця своїм блиском. Він обертався в напрямку 
східного квадранта неба” [16]. 
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Більш пізній хронікер непояснюваних явищ, якийсь Конрад Во-
льфхарт, професор граматики й діалектики, написав під псевдонімом 
Lycosthenes збірник “Prodigiorium ac Ostentorum Chronicon” (виданий 
у 1567), що містить свідчення давніх авторів і згадує наступні події: 
“[393 н.е.]. Дивні вогні було видно в небі в дні Імператора Феодосія 
(379–395 н.е. – І. М.). Якось раптом опівночі з’явився яскравий шар. 
Він сяяв майже як денна зірка (планета Венера – І. М.), поряд із колом 
Зодіака. Потім було видно, як сяяння все зменшувалось, і велика кіль-
кість інших сяючих шарів з’явилась поряд з першим шаром. Видовище 
було схоже на рій бджіл, які літали навколо пасічника, а світло цих 
шарів було таким, як ніби вони кидались один на одного. Невдовзі вони 
змішалися разом в одне страшне полум’я, і, далі, вони на очах набрали 
форми страшного дволезового меча. Дивний перший шар було видно 
тепер у вигляді рукоятки ефеса, а всі маленькі шари ніби сплавились, 
сяючи так само яскраво, як і перший шар” [16]. Як бачимо, цей звіт дуже 
вже схожий на характер сучасної інформації про НЛО та їх маневри. 

У добу пізньої Античності на території Західної Римської імперії 
у зв’язку з повстанським рухом багаудів у Галлії й Іспанії ожили давні 
кельтські уявлення, тоді як на території Східної Римської імперії по-
ширилося релігійно-містичне вчення мітраїзму. У кельтській міфології 
знаходимо оповідь про якогось персонажа Фінтана, супутника ірла-
ндської богині Банби, який перевтілюється то в лосося, то в ворона, то 
в яструба, і при цьому оповідь про нього постає як аналог уельського 
міфу про героя Талієсіна. Головний персонаж мітраїстських міфів – 
Мітра – постає як посередник між верховним зороастрійським бо-
гом Ахурамаздою і людьми, багато в чому нагадуючи євангельсько-
го Христа. Після низки вчинених чудес він “возноситься” на небо 
(на літальному апараті? – І. М.). Перські перекази й легенди склали 
зібрання “1 000 казок”, багато оповідей яких про польоти в повітрі 
вплинули на укладачів арабських казок “1 001-ї ночі”, зокрема тих, де 
оповідалося про політ купця Сіндбада на велетенському птахові “Рух” 
(керованому механізмові? – І. М.). 

До всього цього слід додати багато історичних і археологічних 
знахідок, вік яких – тисячі років, хоча нерідко вони вражають доско-
налістю техніки виготовлення або нагадують речі, властиві швидше 
сучасному світові, а не далеким предкам. Деякі предмети, виявлені серед 
давніх руїн, можна виготовити лише сьогодні за допомогою найдоско-
наліших сучасних технологій, що здається малоймовірним. 

Чи не отримали давні люди ці згодом втрачені технології від при-
бульців, поставивши їм як богам могутні культові комплекси? Так, ціка-
вими видаються культові споруди в кельтів (І тис. до н. е.). Не менш 
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таємничі велетенські камені-менгіри, поставлені вертикально й наполо-
вину закопані в землю в Бретані. Алеї менгірів вражують уяву людини 
й сьогодні. Розміри менгірів різні, вони досягають у висоту 4–5 метрів 
і більше (вагою 40 тонн), а найбільший менгірів у французькій Бретані, 
нині зламаний, мав висоту 20 метрів і вагу 300 тонн! [15]. За допомогою 
кого чи чого його можна було доставити на велику відстань і встановити 
вертикально? Може, це були орієнтувальні конструкції для інопланетян, 
що ними ж і встановлювалися? А які функції виконувала таємнича 
“обсерваторія” (чи храм? святилище?) кромлех Стоунхендж у Великій 
Британії, кожен з каменів якого мав вагу до 50 тонн? І яким чином 
стародавні люди спромоглися звести цю суперточну в астрономічному 
відношенні споруду близько 5 тисяч років тому? 

Загадок багато. Але вони обумовлюють ситуацію, коли погляди на 
історію людської цивілізації, які, здавалося б, стали вже стійкими, 
вступають у суперечність із реальними археологічними й історичними 
фактами. Що це – сліди визитів на Землю представників позаземних 
цивілізацій на світанку людства? Якщо так, то це по-новому пояснює 
тисячі (!) фактів, котрі раніше тлумачилися однозначно як міфологічні 
вигадки… 

Висновки. Як бачимо, в античних міфах про “астронавтів” є багато 
спільних рис. Їх герої часто отримували вищі знання від богів, за що 
вшановували останніх обрядами, містеріями. Нерідко самі герої похо-
дили від богів, були їх “синами”. І такі свідчення стосуються всього 
Середземномор’я, де поширилася антична цивізація, з якою, виходить, 
могли мали контакти інопланетяни. Дослідження, які проводяться сьо-
годні за допомогою новітнього обладнання і приладів, дозволяють із 
деякою долею ймовірності сказати, що, можливо, на нашій планеті вже 
в далекому минулому гостювали прибульці з інших світів. Ймовірно, 
саме вони тисячі років тому назад постали в очах землян таємничими 
істотами, “богами” з могутньою силою, здатними прибирати гори, за 
долю секунди створювати озера, зводити грандіозні споруди. Хто вони і 
звідки, коли саме прибули і яку мету мають у нашому світі? На ці пи-
тання намагаються відповісти палеоуфологи, хоча питання потребують 
більш всебічного і багатогранного наукового дослідження. 
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Summary 
Моzgovyi Ivan. “Astronauts” in days of the Ancient World: reality or liter-

ary myths? 
Ancient myths and remittances about air and “space” characters’ flights 

in days of the Ancient World are analysed in the paper. Numerous narratives 
Greek authors about the mythical heroes (Phaeton, Perseus, Bellerophon, Icarus, 
Medea etc.) relevant for their air travels are considered. The author appeals to the 
classics of Greek literature (Homer, Virgil, Pausanias, Apollodorus, Pindar and 
others), whose lyrics actually emerged as axiomatic treatment myths that could 
have a realistic basis. The relevant texts from literature of the Roman era inter-
preted through the prism of a possible connection with stories about UFOs. 
Strange natural phenomena and deeds of heroes, exceptional material of antiquity 
though woven into the mythological system, but demonstrate the possibility of 
rational interpretation. 

Кeywords: flight, orbit, spacecraft, myth, wings, gods, feat. 

УДК 272/273 
Андрій ПАЛЬЧИК 

ПРОБЛЕМА ЧУДА 
В СУЧАСНІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ТЕОЛОГІЇ 

(НА МАТЕРІАЛАХ ТВОРЧОСТІ 
ПОЛЬСЬКИХ ТЕОЛОГІВ) 

У статті висвітлюється проблема визначення поняття чуда в католицькій 
теології XX–XXI ст. За матеріалами досліджень польських богословів (М. Русецько-
го, Ю. Кудасевича, К. Панасюка, Х. Севериняка та ін.) вказуються причини відмови 
від традиційної томістичної (науково-природничої) концепції, а також фактори, 
які вплинули на появу нової, знакової (семіотичної) концепції чуда, що розглядає 
досліджуваний феномен у контексті християнського Об’явлення. 

Ключові слова: апологетика, бібліїстика, чудо, теологія, сучасний католи-
цизм. 

Постановка проблеми. Категорія чуда у його християнському 
розумінні потребує особливої уваги з багатьох причин. Величезна кі-
лькість даних про дивовижні феномени, пов’язані з християнською релі-
гією, вимагають відповідного аналізу й інтерпретації. У зв’язку з цим 
можна зазначити досить поверхове розуміння чудесних явищ серед за-
галу, далеке від біблійної концепції чи доктрини церков. Тривала ідео-
логічна боротьба атеїстичного режиму з Церквою на теренах СРСР 
мала негативні наслідки для наукового релігієзнавства в Україні, що 
призвело до необ’єктивного представлення феномену чуда у христи-
янстві та в католицькому вченні зокрема. 
                                           
© Андрій Пальчик, 2012 
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У XX ст. Католицька Церква пережила суттєві зміни як у сфері 
душпастирства, так і віровчення. Розвиток теології характеризується по-
верненням до біблійних джерел, вивченням культурного, ментального, 
мовного і релігійного середовища виникнення текстів Нового Завіту. 
У той же час можна прослідкувати вплив деяких сучасних філософсь-
ких напрямків, що відобразилися на католицькій теологічній рефлексії 
й дали можливість критично віднестися до схоластичної традиції. Усі ці 
фактори вплинули на появу нової теологічної концепції чуда в като-
лицизмі. 

Чудо завжди було предметом зацікавлення апологетики (згодом – 
фундаментальної теології) та бібліїстики, які розглядають цей феномен 
відповідно до власної специфіки та завдань. Біблійні науки представля-
ють апологетиці матеріал, який потім аналізується та обґрунтовується 
за допомогою раціональних аргументів. Тому, розглядаючи проблему 
чуда в католицькій теології, варто звернути особливу увагу власне на 
ці дисципліни. 

Метою статті є визначення і представлення факторів, що спри-
чинилися до зміни католицької теологічної концепції чуда у XX ст., на 
підставі монографій та статей сучасних польських теологів. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогоднішній день найбіль-
шим фахівцем з проблематики чуда серед польських теологів є о. Ма-
р’ян Русецький, представник люблінського теологічного осередку, 
автор декількох монографій і більше двадцяти статей за темою (се-
ред головних праць – “Cud w myśli chrześcijańskiej” (1991), “Wierzcie 
moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku” (1988), 
“Funkcje cudu” (1997), “Traktat o cudzie” (2006). М. Русецький, аналі-
зуючи сучасну знакову (семіологічну) концепцію чуда в католицькій 
теології, стверджує необхідність доповнити її категорією символу 
[7, c. 74]. Інший видатний польський теолог і бібліїст Ю. Кудасевич, 
розглядаючи проблематику біблійних чудес, пов’язує її з сучасними 
душпастирськими потребами Католицької Церкви у проголошенні 
Євангелії. 

Проблематика чуда в сучасному католицькому богослов’ї дослі-
джується також у працях К. Панасюка, Е. Копеча, Р. Томчака [12], 
Х. Севериняка [10] та інших польських дослідників. 

Виклад основного матеріалу. Відмова від схоластичної концепції 
чуда у XX ст. виявила слабкі сторони томізму в теологічних дисциплі-
нах. Головною причиною цього явища став динамічний розвиток біб-
лійних та патристичних наук, який змусив більш критично віднестися до 
найбільш авторитетної філософської системи у Католицькій Церкві. 
Відкриваючи глибини світу біблійного мислення, специфіку ментально-
сті, особливості культури новозавітної людини, католицькі дослідники 
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не могли не помітити вражаючу відмінність схоластичної світоглядної 
концепції. 

Як виявилося, схоластична концепція чуда є ближча сучасному 
поточному його розумінню, однак мало відповідає біблійному сприй-
няттю цього феномену. За Фомою Аквінським, чудом можна назвати 
подію, яка виходить за межі встановленого порядку творіння, і тому 
джерелом такого ненатурального явища може бути тільки Бог. Поряд-
ком природи (ordo naturae) середньовічний філософ називає детерміна-
цію, схильність натури творінь до постійного здійснення певних влас-
тивих собі наслідків. У такому випадку чудо постає тоді, коли явище 
відбувається усупереч загальному порядку природи, її законам. Фома 
подає дві класифікації чудес, відповідно до ступеня і способу здійс-
нення відносно порядку природи [7, c. 56–59]. 

Варто зауважити, що вищезгадана концепція чуда є частиною за-
гальної метафізичної теорії, такого, а не іншого розуміння Всесвіту з 
його законами, відношенням творінь до свого Творця, який ці закони 
встановив. Унаслідок цього, як пише Ю. Кудасевич, була відкрита доро-
га для нової, фізико-природничої інтерпретації чудес, а з часом про-
блематика чуда взагалі втратила свій релігійний характер. Сам Фома 
Аквінський ніколи не забував про знаковий аспект чуда, який провадить 
людину до релігії. Подібно до того, як печатка підтверджує документ, 
так само і чудо доводить істинність Одкровення, що походить від Бога. 
У працях послідовників домініканського мислителя феномен чуда ос-
таточно втрачає властиву біблійно-теологічну інтерпретацію, оскільки 
його розуміння ґрунтувалося на цілком відмінних світоглядних осно-
вах [4, c. 343–345]. 

Реакція католицьких богословів на раціоналістичні концепції Но-
вого часу, які заперечували можливість чудес, ще більш підкріпила 
апологетичний керунок і акцентування емпіричної трансцендентності 
чудесних явищ. Такій тенденції сприяв розвиток природничих наук 
(Г. Галілей, Д. Бруно, І. Ньютон і Р. Бойль), у теорії яких не було міс-
ця для безпосереднього втручання Бога у світ природи і суспільства. 
Усі явища Всесвіту відбуваються згідно з іманентними законами, що не 
передбачають жодного винятку; католицька апологетика, намагаючись 
довести протилежне, наголошувала можливість таких фактів, тобто 
чудес. Бог часом діє усупереч законам природи, вільно стримуючи на-
туральну дію процесів [8, c. 274]. 

Така апологетична концепція одразу знайшла ворогів у таборі де-
їстів (напр., Дж. Локк, Б. Франклін і Ф. Вольтер). Вони заперечували 
чудеса з огляду на певний парадокс: оскільки сам Бог створив закони 
природи, було б дивно приписувати йому руйнування того порядку, 
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який він сам встановив. У відповідь на це апологети були вимушені 
шукати контраргументів, але й далі спиралися на природничу теорію 
чудес. Новими опонентами традиційної томістичної католицької тео-
логії чуда стали представники натуралістичної інтерпретації (почина-
ючи від Спінози, Раймаруса і Паулюса), які, хоча й не заперечували 
історичні свідоцтва про чудесні явища (найчастіше біблійні), однак вка-
зували на натуральне походження цих явищ, внаслідок чого виклю-
чали їх надзвичайність. У відповідь католицька апологетика наголосила 
трансцендентний характер чуда. Наступними критиками томістичної 
концепції були міфологічна та історико-релігійна школи, представники 
яких або заперечували вірогідність біблійних чудес, або пояснювали 
описи чудесних явищ запозиченнями з інших релігій [8, c. 274–275]. 

Усі вищезазначені погляди поставили перед старою католицькою 
апологетикою низку серйозних питань, що стосувалися фундамента-
льних основ рефлексії щодо проблеми чуда. Томістична філософська 
концепція стала глухим кутом для теології, вже не тільки не виправ-
довуючи себе як “ancilla theologiae”, але й перешкоджаючи пошукам 
властивої аргументації. Майже вся енергія богословів скеровувалася на 
відсіч різноманітних закидів, натомість у їхніх творах бракувало пози-
тивного теологічного змісту. Одним з головних завдань апологетики 
довгий час вважалося обґрунтування історичності чудесних фактів, ви-
значення можливості виникнення чудес і підтвердження трансцендент-
ності їхньої причини. Виключалася також можливість здійснення чудес 
в інших релігіях, чому теж надавалося теологічне пояснення [8, c. 275]. 

Наведену апологетичну позицію підтримав і Ватиканський собор 
(1869–1870), називаючи чудеса доказом вірогідності християнського 
Одкровення [8, c. 276]. Здається цікавим факт, що схоластична кон-
цепція чуда протрималася до середини XX ст. й увійшла до католи-
цьких підручників (як, наприклад, “Teologiczna wiara, nadzieja i miłość” 
В. Граната [2, c. 254–267], незважаючи на те, що в багатьох теологі-
чних дослідженнях вона вже була відкинута. 

Початки нової концепції чуда католицькі дослідники (напр., 
М. Русецький, Е. Копеч) пов’язують з іменами Б. Паскаля, Дж. Г. Нью-
мена і М. Блонделя, а також низкою інших мислителів, що намагалися 
повернути проблематиці релігійний характер. Паскаль наполягав на роз-
гляданні тематики чуда в контексті біблійних пророцтв та особи Ісуса 
Христа, до якої кожне чудо має провадити. Подібним чином Ньюмен 
виступив проти звуження поняття чуда до винятку у законах природи. 
Як зауважив англійський кардинал, чудо належить до іншого порядку, 
порядку Одкровення, який вже за своєю сутністю є чудесним. Чудеса 
дійсно спонукають до віри, але не в ізоляції, а в комплексі з іншими 
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мотивами вірогідності Божого Об’явлення. Чудо має свій “голос” і “мо-
ву”, які треба почути; тільки тоді воно стане зрозумілим для людини. 
М. Блондель запропонував інший підхід апологетичної аргументації. 
Передусім він показав відмінність “релігійного доведення” від доведень 
у царині стислих або гуманітарних наук. Доказ (аргумент) у релігії 
має характер знаку. Прийняття цього знаку залежить від внутрішньої 
духовної диспозиції людини, яка є адресатом чуда [8, c. 276–277]. 

Нові течії у філософії та культурі XX ст. значно посприяли ревізії 
традиційного поняття чуда в теологічній рефлексії. Екзистенціалізм, 
феноменологія, філософія життя та методологія наук підважили головні 
тези позитивізму, раціоналізму та сцієнтизму, з якими мусила рахува-
тися апологетика, намагаючись створити відповідну доказову базу на 
підставі чудес [8, c. 277]. З одного боку, нові філософські теорії стали 
союзниками теології у боротьбі з позитивістичним світоглядом, а з 
іншого – змусили її шукати більш оптимальних методологічних основ. 

Завдяки цим новим течіям у католицькій апологетиці почала від-
роджуватися ідея чуда, зрозумілого на релігійній площині, в контексті 
Біблії та богословської думки отців Церкви. Плоди наведених рефлексій 
над проблемою чуда з’явилися тільки у XX ст. і були збагачені пра-
цею інших теологів, серед яких треба назвати Ж. Муру, Р. Лятуреля 
і Р. Ґвардіні. Власне вони вважаються творцями нової, знакової (семіо-
логічної) концепції чуда [7, c. 62]. 

Новим теологічним пошукам посприяло переосмислення самої 
Біблії. Якщо до цього часу вона сприймалася як джерело суто історичне, 
змістом якого є фактичний перебіг подій, то зараз біблійні книги все 
більше трактуються як тексти, що містять вже інтерпретовані факти. 
Біблія стала для теології не стільки хронікою релігійних подій, скільки 
історією спасіння. 

Дослідники біблійних текстів серйозніше зацікавилися терміноло-
гією чудес Старого та Нового Завітів, що мало неабиякі наслідки для 
теологічної рефлексії. Богослови побачили величезний контраст між 
біблійним і традиційним, схоластичним поняттям чуда. Для означення 
цього поняття у Біблії найчастіше вживалися такі терміни: ôth (грец. – 
semeion, лат. – signum) – знак, що зазвичай окреслював подію, яка пе-
реказувала і звіщала певне послання, вказувала на щось важливе (як 
зауважує С. Гондецький, цей термін виражав не стільки зміст послання, 
скільки вказував на походження явища); gebûrâh (dynamis) – акт Божої 
сили, подія, завдяки якій можна було досвідчити спасенної потужності 
Бога у світі (зазвичай зустрічається у Псалтирі); ma’asé (ergon) – чин, 
діяння Бога, виражене в історії. Натомість таких термінів, які виража-
ють надзвичайність і дивовижність явищ, як, напр., môphêt (гр. teras, лат. 
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miraculum) і nihla ’ôth (грец. thaumasia), у біблійних текстах є набагато 
менше [7, c. 64–67]. М. Русецький зауважує, що власне терміни другої 
групи (головним чином môphêt) були прийняті у Західній Європі для 
означення чудес, що і сприяло такому, а не іншому теологічному та 
поточному їх розумінню [9, c. 250]. 

Філологічний аналіз скоректував теологічну рефлексію і дав мож-
ливість глибше зрозуміти біблійні тексти. Головною рисою чуда була 
не винятковість певної події, але пов’язане з ним досвідчення людиною 
Бога. Біблійні автори шукали не дивовижності, але Божого об’явлення. 
К. Панасюк зазначає, що автори книг Нового Завіту намагалися уникати 
групи слів (особливо terata, aretai і paradoxa), які могли б викривити 
значення чудес Ісуса Христа [7, c. 67]. Реконструкція біблійної свідомо-
сті надала змогу оборонитися перед зубожінням релігійної термінології 
та наново відкрити знаковий характер чуда. 

Широке зацікавлення категорією знаку виникло на початку XX ст. 
на ґрунті логіки. Розвитку цієї тенденції посприяли також неопозити-
вістичні дослідження структури мови та аналітична філософія. Семіо-
тика (наука про знак) почала відігравати все більшу роль у психології, 
антропології та історії релігії, оскільки помічено, що у світі, в якому 
живе і функціонує людина, вимагається існування величезної кількості 
знаків. Окрім різноманітних суспільних і природничих наук, зацікав-
лення категорією знаку охопило й теологічні дисципліни, головним 
чином сакраментологію (догматична наука про християнські таїнства), 
літургіку та фундаментальну теологію. В останній дисципліні теорія 
знаку знайшла застосування в обґрунтуванні вірогідності християнсь-
кого Одкровення [7, c. 67–68]. 

Фундаментальна теологія прийшла на зміну католицькій апологе-
тиці у середині минулого століття. Класична, занадто раціоналістична 
і консервативна апологетика вже не відповідала вимогам часу. Можна 
сказати, що зміна концепції чуда ідеально віддзеркалила зміни в самому 
католицькому богослов’ї. Сучасна фундаментальна теологія окреслю-
ється як богословська дисципліна, яка служить обґрунтуванню вірогід-
ності Божого Об’явлення, укріпленню певності у вірі шляхом наведення 
розумних аргументів. Відповідно до цього вона розглядає проблематику 
чуда, представляючи його вже не стільки як доказ істинності Одкровен-
ня та Божого походження Католицької Церкви, але згідно з біблійним 
розумінням: як знак Божого діяння у світі для спасіння людини. М. Бло-
ндель, а за ним Л. Монден, К. Леон-Дюфур, Р. Лятурель, Ю. Кудасе-
вич і М. Русецький показують, що проблему чуда слід розглядати в 
перспективі історії спасіння, позбавляючись схоластичної концепції 
“порушень” законів природи [11, c. 283]. 
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Хоча сучасна католицька теологія і повернулася до тлумачення 
чуда в контексті Одкровення, окреслюючи його як знак, але – як заува-
жує Е. Копеч – розуміє цю категорію дещо інакше, ніж біблійні автори. 
У Біблії знак як річ-символ не пояснював зв’язку між матеріальним 
елементом знаку (предмет, слово чи жест) і елементом означеним, що 
символізувався цим знаком. Це відношення стає більш ясним, коли під 
знаком зрозуміємо акт особи, що намагається нав’язати контакт з іншою 
особою. У такому випадку знак (предмет або жест) стає символом ду-
ховної дійсності не з власної природи, але будучи актом, що виражає 
спільність між особами. Отже, чудо є знаком, завдяки якому Бог нав’я-
зує з людиною особовий контакт і виявляє йому свою спасенну волю. 
З боку Бога, ініціатора діалогу з людиною, чудо є знаком, який в ем-
піричній дійсності маніфестує і актуалізує його надприродні діяння. 
До суттєвих характеристик цього чуда-знаку належить незвичайність, 
релігійний контекст і трансцендентне походження [3, c. 653–654]. 

Незвичайність чуда-знаку полягає в тому, що він відрізняється від 
інших нормальних явищ; завдяки ж релігійному контексту стає знаком 
Бога, тобто отримує такий сенс, який має виразити незвичне явище. 
Якщо подібне явище позбавити релігійного контексту, то автоматично 
воно стане для нас незрозумілим як чудо. Аби чудо могло прислужи-
тися для об’явлення людині надприродної дійсності, між емпіричною 
незвичністю і релігійним контекстом має зберігатися стислий внутрі-
шній зв’язок. Такий зв’язок – зазначає Копеч – відсутній в апокрифах 
та легендах про діяння Ісуса й апостолів, які не ввійшли до канону 
Нового Завіту [3, c. 654]. 

Серйозним викликом для католицької теології чуда у XX ст. стала 
теорія деміфологізації Рудольфа Бультмана (1884–1976). Протестантсь-
кий богослов намагався осучаснити християнську віру на основі екзис-
тенціальної філософії, запозичуючи деякі ідеї М. Гайдеггера. Бультман 
показав суттєву різницю між біблійним (міфологічним) та сучасним 
(науковим) світоглядами. Сучасній людині дуже важко зрозуміти фо-
рму, в якій були виражені головні ідеї Євангелія. Людина XX ст., на 
думку Бультмана, більш не може серйозно сприймати біблійні сюжети, 
що описують різні надприродні явища і події, чудеса тощо. У зв’язку з 
цим необхідно очистити євангельське послання від подібних міфів і 
повернути йому властиву інтерпретацію [1, c. 76–79]. 

Заперечення історичності євангельських подій не було новою про-
блемою для церковної апологетики. Починаючи від творів С. Раймаруса, 
Е. Ренана, Д. Штрауса і Б. Бауера, католицькі богослови боронили іс-
торичну правду Біблії, а особливо захищали чудесні факти втручання 
Бога в людську історію [11, c. 140–142]. Але якщо вищезгадані теорії 
часто-густо були пов’язані з критикою християнської релігії як такої, то 
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ідеї Бультмана стосувалися переосмислення самого Об’явлення, пошуку 
нової герменевтичної парадигми. Однак, приймаючи методологію Буль-
тмана, треба неодмінно заперечити фактичну історичність величезної 
кількості чудесних явищ у текстах Нового Завіту (в Євангелії від Марка 
описи чудес становлять третину усього тексту!) [5, c. 127]. 

Сучасна доктрина Католицької Церкви не заперечує існування 
міфологічних сюжетів у біблійних текстах. Міфи, будучи своєрідним 
біблійним жанром, по-своєму є цінними для вираження певних релі-
гійних істин. Також деякі події життя Ісуса (зокрема такі чудеса, як 
розмноження хлібів, крокування по воді) бібліїсти розглядають у кон-
тексті пасхальної віри первісної Церкви. Більшість католицьких теологів 
не відкинули ідей Бультмана, але застосували їх досить обережно, згі-
дно з вченням Церкви, заперечуючи можливість універсального засто-
сування деміфологізації. Рисою католицької біблійної герменевтики є 
певний оптимізм у пошуках історичного Ісуса. Так, Ю. Кудасевич стве-
рджує можливість обґрунтування історичності деяких чудес та інших 
подій, що можна віднести до ipsissima facta Jesu, тобто таких, які дійсно 
колись існували [6, c. 113–114]. 

Висновки. Зміна концепції чуда проілюструвала певні проблеми, 
з якими зіткнулася католицька теологія у XX ст. Передусім богослови 
мусили більш критично поставитися до інтелектуальної спадщини 
святого Фоми, шукаючи нових підходів для теологічної аргументації. 
У зв’язку з цим апологетика (пізніше – фундаментальна теологія) від-
мовилася від пояснення феномену чуда у фізико-природничій площи-
ні, наголосивши на важливості контексту, в якому він виступає, тобто 
Одкровення. З іншого боку, розвиток біблійних наук дав можливість 
повернути поняттю чуда його знаковий характер, до чого також спри-
чинилося застосування семіотики та певних філософських напрямків 
минулого століття. 
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Summary 
Pal’chyk Andriy. The problem of miracles in modern Catholic theology 

(based on creativity of Polish theologians). 
The article deals with the problem of the definition of a miracle in Catho-

lic theology XX–XXI century. The research materials of Polish theologians 
(M. Rusecki, J. Kudasiewicz, K. Panasiuk, H. Seweryniak etc.) denotes the reasons 
of rejection from traditional thomistic (scientific and naturalistic) concept, and 
the factors that have influenced on the emergence of new sign (semiotic) concept 
of miracle considering the phenomenon under investigation in the context of the 
Christian Revelation. The main emphasis is made on understanding the biblical 
miracles as signs of God’s presence and goodness that appear throughout the 
history of salvation and encourage people to personal encounter with God. It is 
also mentioned that it is unnecessary to make an emphasis on the unusual nature of 
the phenomenon of the miracle in its Christian comprehension. The article also 
investigates the question of the historicity of the Gospel miracles in connection 
with the Catholic criticism of demythologization by R. Bultmann. 

Keywords: apologetics, bibliyistics, miracle, theology, modern Catholicism. 
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РОЗДІЛ 3 
КУЛЬТУРОЛОГІЯ 

 
 

УДК 811.161.2:395.7 

Людмила КУЛІШЕНКО 

МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ 
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

Стаття присвячена розгляду епістолярію українських літераторів П. Грабов-
ського та В. Стуса. На основі листів проаналізовано формули мовленнєвого ети-
кету, оскільки епістолярій українських письменників – заочна форма спілкування, 
спосіб розкриття внутрішнього “я” митця. 

Ключові слова: епістолярій, лист, мовленнєвий етикет. 

Постановка проблеми. За умов тоталітарної системи епістоляр-
на спадщина багатьох українських митців замовчувалась, оскільки ві-
дбувалася дискримінація та переслідування творчої, національно сві-
домої особистості. Одними із основних ідеалів незалежної Української 
держави є демократичні, які урівноважують приватне і суспільне, під-
вищують рівень поваги до окремої особистості. 

Аналіз актуальних досліджень. Сьогодні звернення до епістоляр-
ної спадщини відомих українців є актуальним, цілком обґрунтованим 
викликом доби та нагальною потребою україністики. Чималий інтерес 
науковців викликають дослідження листування українських письмен-
ників. Останнім часом у вітчизняному літературознавстві з’явилася низ-
ка спеціальних праць, де розглядається приватна кореспонденція В. Вин-
ниченка. Зокрема це дослідження Г. Сиваченко, В. Дудка, В. Кузьменка, 
М. Коцюбинської, Н. Крутікової, Т. Заболотної. 

Одним із напрямів сучасної української епістології є вивчення 
інтимного листування відомих особистостей як джерела знань про їх 
міжособистісні взаємини та переживання. Відомими є розвідки про ін-
тимне листування Івана Мазепи з Мотрею Кочубеївною (О. Геращенко), 
Миколи Куліша з Вірою Масловою (Н. Кузякіна), Павла Тичини та 
Лідії Папарук (С. Богдан) тощо. Гендерні особливості синтагмасинтак-
сикону епістолярію І. Франка досліджувались Л. Саліонович. 
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Етикетні одиниці епістолярію вивчають С. К. Богдан (листи Т. Ше-
вченка, Лесі Українки, К. Білокур, В. Стуса), М. Й. Білоус, Н. М. Жура-
вльова (листи українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.), 
І. Фокіна (листи П. Куліша), К. В. Ленець (листи Т. Шевченка), Е. С. Вє-
трова (епістолярій письменників ХІХ ст.). Однак дотепер відсутні 
дослідження мовленнєвого етикету листів українського поета-лірика, 
публіциста, перекладача, яскравого представника української інтелі-
генції кін. ХІХ ст. Павла Арсеновича Грабовського. 

Метою статті є розкриття особливостей епістолярної комунікації 
та мовленнєвого етикету приватного листування таких відомих митців, 
як П. Грабовський та В. Стус. Вибір об’єкта розвідки зумовлений подіб-
ністю життєвих шляхів митців та їх громадянської позиції. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на розвиток засобів 
масової комунікації (телефон, телебачення, Internet тощо) та способи 
передачі інформації, листи займають важливе місце в житті людини і 
як елемент традиції сімейного листування, і як засіб зв’язку у ділових 
відносинах. Адже лист (грец. еpistole – лист) – писаний текст, призначе-
ний для спілкування на відстані. За тематикою і змістом листи можуть 
бути найрізноманітнішими залежно від сфери їх використання та інте-
ресів адресатів. 

Проблема статусу епістолярного мовлення досліджується давно, 
однак єдності у поглядах на його місце в системі функціональних стилів 
немає. Так, деякі лінгвісти, зокрема І. Чередниченко, С. Єрмоленко, 
О. Гвоздєв та ін., не виділяють епістолярний стиль. І. Чередниченко 
кваліфікує його як різновид або писемну форму розмовно-побутового 
стилю. Прихильники іншого погляду (В. Наєр, С. Гіндін, Т. Радзієвська) 
пропонують визначити епістолярне мовлення як “міжстильове явище, 
здатне існувати на основі того або іншого функціонального стилю, або 
поза їхніми межами” [10, с. 30]. Свою думку В. Наєр аргументує так: 
епістолярна форма писемного мовлення наявна в усіх стилях мови, 
зокрема, ділове листування – в офіційно-діловому, науковий лист – 
у науковому, листування на шпальтах преси – у публіцистичному, міжо-
собистісне приватне листування – у розмовно-побутовому. Як слушно 
зауважує А. Чеберяк, “в мовному сенсі епістолярні тексти повністю 
задовольняють вимоги відповідних стилів, а у структурно-композицій-
ному – зберігають властиву їм сталу форму” [10, с. 30]. 

Основне призначення епістолярію – обслуговувати заочне, оскільки 
він є письмовою формою комунікації, спілкування людей у різних сфе-
рах життя. Специфіка листування полягає в тому, що адресант спрямо-
вує мовлення на конкретного адресата, тобто враховуються такі факто-
ри, як соціальний статус особистості, професійні, вікові та психоло-
гічні особливості. На думку Л. Саліонович, “переважно автор листів 
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переконаний, що написане ним буде прийняте адекватно, тобто йдеться 
про приватне листування до осіб, з якими у автора існують відповідні 
інтимні стосунки – дружні, приятельські тощо” [8, с. 580]. Цим епі-
столярні тексти відрізняються від творів художньої літератури, які 
спрямовані на широку читацьку аудиторію. 

Структурна організація листа має 5 основних частин: вітання, за-
воювання прихильності адресата, повідомлення, прохання, прощання. 
Як можна побачити, чільне місце належить саме етикетним формулам 
в епістолярній творчості. 

Найцікавішими у цьому сенсі є листи видатних майстрів худож-
нього слова, бо у них знайшли своє відображення етапи духовного 
зросту письменників, коло інтересів, обговорення культурних та літе-
ратурних проблем. Епістолярна творчість розкриває, з одного боку, 
внутрішній світ, мотиви творчості видатної особистості, а з іншого – 
є хронікою доби, філософським осмисленням епохи крізь призму світо-
гляду митця. Епістолярна спадщина – це специфічний інтелектуальний 
продукт, бо у ньому “одночасно постає комунікант-інформатор, носій 
стихії живої мови і майстер літературної мови та художнього слова” 
[9, с. 75]. Кореспонденції Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка, Лесі 
Українки, М. Коцюбинського, М. Грушевського, І. Франка, О. Кобилян-
ської, В. Стефаника та інших доносять до нас моральні заповіді та дух 
епохи, у якій жили й творили автори, а їх біографії служать джерелом 
знань, допомагають скласти цілісне уявлення про духовний світ героїв 
художнього твору й самого митця, створити правдиву модель його 
моральних якостей, проникнути в його творчу лабораторію. 

Одним із таких митців є Павло Арсенович Грабовський. Станов-
лення його як поета й громадянина відбувалося наприкінці XIX століття. 
То був час жорстоких і безтямних визисків національної свідомості, 
коли придушувалися найменші прояви і спроби самоусвідомлення і 
самоствердження себе як народу, час тотального витравлення всього 
українського – починаючи зі слова й закінчуючи ідеєю. Саме в цих 
умовах на історичну арену виходила молода плеяда борців за україн-
ську національну справу, представником якої, безперечно, був Павло 
Грабовський. 

Непроста доля митця відбилась у листах до І. Франка, Б. Грінченка, 
К. Панківського, М. Павлика, В. Лукича, до редакції журналу “Народ”, 
до адміністрації “Літературно-наукового вісника”. 

Тематика листів розкриває драматизм життєвого шляху поета. 
З листа до І. Франка (1891) стають відомими факти поневірянь: пере-
бування у в’язниці, засланні, обмеженість літературного спілкування, 
біль від втрати душевного друга, члена народовольської організації 
Н. К. Сигиди, туга за рідним краєм. 
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А народився Павло Арсенович Грабовський (1864–1902) у селі 
Пушкарне на Харківщині в бідній сім’ї паламаря. Вчився в Охтирській 
бурсі (1874–1879) та Харківській духовній семінарії, де самотужки ґрун-
товно знайомився з художньою класикою, таємно виявляв велике заці-
кавлення політичною літературою, тягнувся до обговорення актуальних 
суспільних проблем. За зв’язки з харківським гуртком народницької ор-
ганізації “Чорний переділ”, поширення забороненої літератури Грабов-
ський у 1882 р. був заарештований і виключений з семінарії. На початку 
1888 р. він був засуджений на п’ятирічне заслання до Сибіру. З серпня 
1889 до березня 1892 року поет перебуває в Іркутській губернській 
в’язниці і після двох судових процесів термін заслання Грабовського 
збільшився. Цей час був переломним для літературної творчості Гра-
бовського. Діставши від знайомих деякі відомості про літературне 
життя в Галичині, він зав’язує листування з І. Франком, надсилає вірші 
у галицькі часописи (перші його твори з’явилися друком у “Зорі” за 
1890 р.). Водночас поет розпочинає велику перекладацьку роботу (пере-
клад першої глави “Євгенія Онєгіна” О. Пушкіна, фрагментів “Фауста” 
Гете, віршів народовольця П. Якубовича та ін.). Оригінальні поетичні 
твори Грабовського є його найвагомішим внеском в українську літера-
туру. Проте ними не обмежувалася діяльна участь поета в літературному 
процесі 90-х рр. У галицьких виданнях друкувалися його нариси, статті, 
замітки, поетичні переклади. Чимало виступів Грабовського присвя-
чено актуальним проблемам літератури. Майже весь вільний час поета 
поглинала малооплачувана і виснажлива робота (коректором у редак-
ції, у ветеринарному управлінні, приватні уроки тощо). Роки заслання 
вкрай підірвали його здоров’я, в Тобольську він дуже хворів. Проте й 
у таких умовах Грабовський не залишає літературної роботи, готується 
видавати зібрання творів, пише нові вірші. На цей період припадає інте-
нсивне, цінне з історико-літературного погляду листування Грабовсь-
кого з Б. Грінченком. 

Незважаючи на таку відвертість окремих листів, більшість епісто-
лярного доробку не є цілком особистісним. Листування з К. Панківсь-
ким, М. Павликом, В. Лукичем має характер більшою мірою ділових, 
ніж приятельських взаємин, оскільки ці листи із чужини стали засо-
бом зв’язку з представниками тогочасної літератури. Дещо іншими, 
більш дружніми, є листи до Б. Грінченка, що можна пояснити спільні-
стю поглядів та земляцтвом. Кожне послання містило прохання або 
опублікувати власні твори чи переклади, або надіслати твори інших 
письменників. Завдяки епістолярію митець не перебував у цілковитій 
ізольованості від світу літератури. 
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Листи П. Грабовського мають узвичаєну структуру. Початок – це 
мовні етичні формули, що містять звертання, вітання. Встановлення 
контакту з адресатом, прихильності до автора листа. Основна частина – 
інформація, фактичний матеріал. Завершальна частина також має вигляд 
мовних етикетних формул із семантикою вибачень, прохань, прощань. 

Повага до адресата виражається П. Грабовським у формах звер-
тання. Так, при більш формальному звертанні використовуються такі 
словесні формули: “Шановному добродієві, пану Франкові” (до І. Фран-
ка, квітень 1981 р.); “Вельмишановний Добродію” (лист до редактора 
газети “Буковина”, травень 1895 р.); “Високоповажний Добродію” (до 
М. Павлика, грудень 1893 – січень 1894 р.). Неформальне, більш прия-
зне ставлення бачимо у таких виразах: “Любий брате” (до Б. Грінченка, 
жовтень 1897 р.); “Дорогий брате-земляче” (до Б. Грінченка, липень 
1897 р.); “Дорогий брате-друже!” (до І. Франка, лист. 1896 р.). Останній 
приклад засвідчує зміну міжособистісних взаємин з І. Франком на 
більш близькі, товариські. 

Частовживані в листах П. Грабовського прохання, що зумовлено 
відповідною комунікативною ситуацією. Здебільшого вони розмі-
щені у середині або наприкінці листа: “будьте ласкаві” (до Б. Грін-
ченка, липень 1897 р.); “коли ласка” (до Б. Грінченка, вересень 1897 р.); 
“вдійте ласку” (до К. Панківського, вер. 1897 р.); “уклінно прошу Вас” 
(до І. Франка, лютий – березень 1892 р.). 

Окрім цього, листування митця містить висловлювання подяки: 
“велике Вам спасибі” (до К. Панківського, вер. 1897 р.); “велика Вам 
дяка” (до К. Панківського, травень 1894 р.). Характерними є також 
такі конструкції мовного етикету, як вибачення: “прошу вибачити” 
(до М. Павлика, лютий 1894 р.) та “вибачте” (до М. Павлика, червень 
1894 р.). Свідченням поваги є наступні побажання: “Бувайте здорові” 
(до К. Панківського, вересень-жовтень 1897 р.); “Бувайте щасливі, усьо-
го Вам бажаю доброго” (до В. Лукича, квітень 1894 р.). 

На завершення листів автор вживає фраземи: “Щиро поважаю-
чий Вас Павло Граб” та “Ваш щирий П. Граб” (до В. Лукича, серпень 
1893 р.); “З великим поважанням Павло Грабовський” (до редакції жур-
налу “Народ”, червень 1893 р.); “Стискаю Вашу руку, Павло Граб” (до 
І. Франка, лютий 1894 р.). Цікавими є підписи Павла Арсеновича, біль-
шість з яких псевдоніми. Це і Панько та Г. А. Панько (до І. Франка, ли-
пень 1891 р.), П. Журба (до І. Франка, серпень-жовтень 1891 р), Павло 
Граб (до М. Павлика, грудень 1893 – січень 1894 р.). Важливо зазна-
чити, що літератор часто використовував постскриптуми – приписки 
до закінченого і підписаного листа. Особливістю є вживання фразеологі-
змів та емоційно забарвленої лексики: “байдиків не б’ю” (до Б. Грінчен-
ка, вересень 1897 р.); “кидаються мені самому на очі” (до І. Франка, 
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лютий-березень 1892 р.); “боліло моє серце” (до М. Павлика, червень 
1894 р.); “Якщо цензура пустить мого Хому, після чортячого парла, між 
добрі люди” та “…сяку-таку жупанину – хоч дешевеньку” (до Б. Грін-
ченка, вересень 1897 р.). 

Отже, до загальних рис епістолярію П. Грабовського можна від-
нести наступні ознаки: прикметники дорогий, любий, які виконують 
роль етикетних означень і разом з лексемами добродій, пан, друг, земляк, 
утворюють дружні та дружньо-шанобливі звертальні формули; оди-
ниці етикету, в яких уживаються слова з коренем ласк-, що є демон-
страцією щирості та доброзичливості; морфема добр- робить наголос на 
одному з найзагальніших понять моральної свідомості – добру. У цілому 
можна зауважити, що листи для П. Грабовського були чи не єдиним 
засобом встановлення контакту із середовищем українських літераторів 
кінця ХІХ ст. 

Наступним представником цього кола є український поет, перек-
ладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, один із найактив-
ніших представників українського культурного руху шістдесятників 
Василь Стус (1938–1985). Місце народження: с. Рахнівка Гайсинського 
району на Вінничині. Перші уроки поезії отримав від матері, яка спі-
вала йому українські народні пісні. У шість років пішов до школи, а в 
шістнадцять – вступив на історико-філологічний факультет Донецького 
педінституту. Вчителював у Кіровоградській області, служив у війську 
на Уралі, працював літературним редактором газети “Социалистичес-
кий Донбасс”. 1963 вступив до аспірантури Інституту літератури ім. 
Т. Шевченка АН УРСР у Києві (курс “теорія літератури”). У 1965 р. 
одружився, народився син Дмитро. 

Василь Стус належав до т. зв. “шістдесятників” – опозиційно на-
лаштованих представників творчої молоді, які активно боролися за 
відродження національної культури, протестували проти реставрації 
сталінізму, обмежень свободи слова. 1972 р. Стус був заарештований і 
звинувачений у проведенні антирадянської агітації і пропаганди, а 
згодом засуджений Київським обласним судом до 5 років таборів суво-
рого режиму і 3 років заслання. Після закінчення строку в концтаборі 
Стуса 1977 вислали в с. Матросове Магаданської області, де він пра-
цював до 1979 на золотих копальнях. 

Повернувшись восени 1979 до Києва, приєднався до Гельсінської 
групи захисту прав людини. Незважаючи на те, що його здоров’я було 
підірване, Стус заробляв на життя, працюючи робітником на заводі. 
У травні 1980 був знову заарештований і засуджений на 10 років при-
мусових робіт і 5 років заслання. У 1985 Стуса було висунуто на здобут-
тя Нобелівської премії з літератури. 28 серпня 1985 Стуса відправили 
в карцер. На знак протесту він оголосив голодування. У ніч 3 на 4 верес-
ня його не стало. 
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Епістолярну спадщину В. Стуса можна поділити на 3 групи: листи 
відкриті, які характеризуються порушенням актуальних політичних та 
культурних проблем, листи до приятелів та листи до рідних – сина, дру-
жини, сестри тощо. Відмінність їх полягає у тематиці, структурі, мовних 
ознаках. 

У відкритих листах до Спілки письменників, Центрального Комі-
тету Компартії, Верховної Ради Стус критикував панівну систему, що 
після відлиги стала повертатися до тоталітаризму, відновлення культу 
особи та порушення прав людини, протестував проти арештів у сере-
довищі своїх колег. Особливість таких звернень на рівні мовленнєвого 
етикету в тому, що відсутні формули звертання та прощання. Зневаж-
ливе ставлення до адресатів В. Стус виражає вживанням займенника 
вас з малої літери: “Слава Богу, вам уже є кого нищити: після кри-
вавої доби сталінщини на Україні з’явилася інтелігенція” (редакторові 
“Вітчизни” Л. Дмитеркові, 1969 р.). 

Особисту позицію автор висловлює так: “Потреба здорового діа-
логу все зростає… На жаль, здорове обговорення багатьох питань за-
боронене. Щоправда, це обговорення ведеться, але в ненормальних 
умовах – або на закритих партійних засіданнях, або в самвидавівській 
літературі” (редакторові “Вітчизни” Л. Дмитеркові, 1969 р.). а далі 
знаходимо: “безцеремонне вторгнення малокомпетентних осіб в пое-
тичну робітню надовго травмує його як громадянина, письменника, 
людину” (голові Президії Верховної Ради УРСР О. П. Ляшкові, Сек-
ретареві ЦК КПУ Ф. Д. Овчаренкові, 1970), “Я певний того, що рано 
чи пізно КДБ будуть судити – як злочинну, відкрито ворожу народові 
поліційну організацію” (Я обвинувачую, 1975 р.). Поодинокими є 
прохання митця: “прошу передати моє звернення обвинувачам цієї 
злочинної організації” (1975 р.). Висловлення жалю, гіркоти, болю ві-
дображено у словах: “І через це я тужуся пригадати твоє півзабуте 
лицарське обличчя – і в очах мені стоять сльози” (Відкритий лист до 
Івана Дзюби, 1975 р.); “інші, на жаль, навіть окремі “семидесятники”, 
каються і починають співробітничати з КДБ” (Василь Стус про лікарні. 
З інтерв’ю політв’язнів мордовських таборів, 1975 р.). Наприкінці зна-
ходимо припис – Василь Стус. 

Таким чином, відкриті листи В. Стуса – публіцистичні виступи, 
що мають всезагальний інтерес, майже позбавлені етикетних формул. 

На відміну від такого епістолярію, листи до приятелів та рідних 
насичені доброзичливістю, любов’ю, повагою. У них використову-
ються такі форми звертання: “Дорогі Світлано, Юрку! Дорогі Льолю, 
Надіє, Павле!” (до приятелів, 1977 р.); “Вельмишановний Іване Мики-
товичу” (до І. Чинченка, 1978 р.), “Моя дорога, моя люба, моя далека 
сестро!” (до Христини, 1978 р.), “Дякую, моя товаришко, я отримав 
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твій лист” (до Христини, 1979 р.). У листах зустрічаємо такі етикетні 
формули: – слова подяки: “Я дуже вдячний за Ваші поштові марки та 
всякі поштівки” (до Христини, 1978 р.), “Велике спасибі Вам і за щас-
ливий квиток…” (до Ірини Корсунської, 1979 р.); “Дякую за листа для 
Євгена С.” (до приятелів, 1977 р.); – прохання: “Прошу – при нагоді – 
передайте їй великий привіт!” (до Ірини Корсунської, 1979 р.); – виба-
чення: “Не майте гніву й Ви – надто багато листів зникає” (до прияте-
лів, 1977 р.); – прощання: “З найліпшими побажаннями Василь Стус” 
(до Ірини Корсунської, 1979 р.); “Із сердечним привітом Василь”, 
(до Христини, 1979 р.); – побажання, які розміщені наприкінці листів: 
“З найкращими побажаннями” (до Христини, 1978 р.); “Бажаю щас-
тя тобі і твоїм ближнім” (до Христини, 1979 р.); “Най Вам щастить!” 
(до І. Чинченка, 1978 р.). 

Як бачимо, листування з однодумцями, близькими та рідними ро-
зкриває В. Стуса з іншого боку. Наявні етикетні формули є показни-
ками авторського ставлення – свідченням прихильності, пошани до 
адресатів. 

Висновки. Таким чином, ця розвідка дозволяє зробити наступні 
висновки: 
1) у сучасному мовознавстві існують різні погляди на епістолярій: фун-

кціональний стиль, співвіднесеність з поняттям жанр, поєднання рі-
зних жанрів та стилів; 

2) епістолярій українських письменників – заочна форма спілкування, 
спосіб розкриття внутрішнього “я” митця. У них поєднано особис-
те та суспільне: емоції, переживання індивіда та світоглядні засади, 
погляди людини свого часу; 

3) порівняльна характеристика епістолярної спадщини П. Грабовського 
та В. Стуса виявила багато спільних рис на біографічному рівні: 
обидва митці за патріотичні переконання були виключені із навчаль-
них закладів; перебували на військовій службі, працювали на журна-
лістській ниві, займалися віршуванням, перекладом та найголовніше 
пережили кілька арештів і передчасно пішли з життя; 

4) тематика листів обумовлена суспільною ізоляцією, тюремним ув’яз-
ненням. Аналіз епістолярію П. Грабовського показав, що листи адре-
совані переважно побратимам, однодумцям і, відповідно, позбавлені 
ніжності, приязні, на противагу листам В. Стуса до рідних. Їх особ-
ливість проявляється у доборі виражальних засобів, серед яких 
чільне місце належить етикетним формулам; 

5) для листування літераторів характерне: широке використання у кли-
чній (часто пестливій) формі звертань; наявність традиційних формул 
на початку і в кінці послання, а в тексті – різноманітних побажань, 
вітань; невимушеність у доборі мовних засобів; безпосередність у 
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вираженні емоцій. Відмінними є відкриті листи В. Стуса, адресовані 
Спілці письменників, Центральному Комітету Компартії тощо. 
Незважаючи на те, що є певна різниця між епістолярними дороб-

ками П. Грабовського та В. Стуса, їх об’єднує незламність духу, силь-
на воля і всепереможна любов до рідного слова та України. 
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Summary 
Kulishenko Lyudmyla. The speech etiquette of theolary Ukrainian writers. 

The article is devoted to the epistolary of the Ukrainian writers such as 
P. Grabovsky and V. Stus. The formulas of speech etiquette are analyzed on the 
letter’s material because the epistolary of the Ukrainian writers is the the corre-
spondence form of communication and the way of disclosure of internal “I” of 
the artist. The theme of letters of P. Grabovsky and V. Stus caused social isolation 
and imprisonment. Despite the fact that there is a difference between the epistolary 
works of P. Grabovsky and V. Stus they are united of the inviolable spirit strong 
will and victorious love to native words and Ukraine. 

Keywords: the epistolary, the speech etiquette, the letter. 
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Сергей НИКОЛАЕНКО 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
СУГГЕСТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Интенциональный компонент суггестивного воздействия представлен базо-
вым структурным элементом направленности личности суггестора. Когнитивный 
компонент представлен суггестивными знаниями. Процессуальный компонент в 
психологической структуре суггестивного воздействия определяется в контексте 
задачного подхода. 

Ключевые слова: системный подход, психологическая структура деятель-
ности, компоненты суггестивного воздействия. 

Постановка проблемы. Проблему психологической стуктуры 
суггестивного воздействия целесообразно рассматривать в контексте 
системного подхода к деятельности. Это обусловлено следующими 
положениями. 

С одной стороны, категория деятельности определяется как “спе-
цифически человеческая форма активного отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и 
преобразование” [12, с. 151]. В данном определении в наиболее обоб-
щенной форме заданы основные отличительные черты деятельности – 
это активное, целенаправленное, специфически человеческое отноше-
ние, которое определяется социальной природой человека. 

С другой стороны, психологическое воздействие и его разновид-
ность – суггестивное воздействие – также имеют деятельностную при-
роду. Так, психологическое воздействие трактуется В. Г. Крысько как 
“определенная активность одних людей, осуществляемая в различных 
формах и различными средствами (в том числе и непсихологическими), 
направленная на других людей и их группы с целью изменения их 
взглядов, мнений, представлений и убеждений, мотивов, установок и 
стереотипов поведения, чувств, настроений и состояний” [6, с. 142]. 

Следует подчеркнуть, что специфика психологического воздейс-
твия состоит в том, что оно разворачивается в системе “субъектно-
субъектных” отношений. Так, В. Н. Куликов указывет: “По своей сущ-
ности психологическое воздействие представляет “проникновение” 
одной личности (или группы лиц) в психику другой личности (или 
группы лиц)… Целью и результатами такого “проникновения” является 
изменение, перестройка индивидуальных или групповых психических 
явлений (взглядов, отношений, установок, состояний и т.п.) [7, с. 160]. 
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Произвольное внушение (суггесия), являясь одним из фундамента-
льных видов психологического воздействия, также имеет деятельност-
ную природу. При этом сущность суггестивного воздействия состоит 
в том, что оно формирует у суггеренда состояние сниженой сознатель-
ности и критичности при восприятии и реализации внушаемого содер-
жания, депотенциализирует целенаправленное активное его понимание, 
а также развернутый логический анализ и оценку в соотношении с 
прошлым опытом и данным состоянием субъекта. Содержанию соз-
нания суггеренда, усвоенному по механизму внушения, в дальнейшем 
присущ навязчивый характер; оно с трудом поддается осмыслению и 
коррекции, представляя собой совокупность “внушенных установок” 
[10, с. 57]. 

Таким образом, сущностные характеристики деятельности в прин-
ципе могут быть атрибутированы также и суггестивному воздействию, 
поскольку последнее имеет деятельностную природу и проявляется 
как одна из форм активного отношения суггестора к внутреннему миру 
суггеренда, содержание которого составляет целесообразное изменение 
и преобразование бессознательной сферы суггеренда в обход рефлек-
сивно-критической активности его сознания. 

Анализ актуальных исследований. В психологической науке 
сформировались условия для реализации системно-структурного подхо-
да к анализу компонентов сугестивного воздействия. Во-первых, разра-
ботаны фундаментальные принципы системного подхода в психологии 
(В. А. Барабанщиков, И. В. Блауберг, Б. Ф. Ломов, В. Н. Носуленко, 
В. Д. Шадриков, Э. Г. Юдин и др.). Во-вторых, реализован структурно-
функциональный анализ деятельности (А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, 
Ю. В. Микадзе, С. Л. Рубинштейн, Г. Н. Солнцева, Г. В. Суходольский 
и др.). В-третьих, исследованы стуктурно-функциональные особеннос-
ти психологического воздействия (Д. В. Василенко, Р. М. Грановская, 
В. Г. Зазыкин, Т. С. Кабаченко, Г. А. Ковалев, В. Н. Куликов, Е. В. Си-
доренко). В-четвертых, выявлены сущностные характеристики суг-
гестивного воздействия (Г. М. Андреева, Г. А. Гончаров, Л. П. Гримак, 
Б. Ф. Поршнев, Л. Шерток, И. Ю. Черепанова, М. Эриксон и др.). 

Целью данного исследования является обоснование психологи-
ческой структуры суггестивного воздействия. 

Изложение основного материала. Согласно Б. Ф. Ломову, ядро 
системного подхода в психологии образуют следующие шесть прин-
ципов или норм описания психических явлений. Во-первых, психиче-
ские явления рассматриваются исследователем в нескольких планах. 
Первый фиксирует взаимосвязь изучаемого явления с явлениями того 
же класса. Второй план определяет всю совокупность психических 
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явлений как относительно самостоятельную целостность (систему). 
Третий план рассматривает психические явления в их отношении к 
системам более высокого уровня. Четвертый план раскрывает психи-
ческие явления как движение микросистем, в терминах нейрональ-
ных интеграций, а психика представляется здесь как отражательная 
функция мозга. Целостное описание предполагает сочетание всех 
планов исследования. Во-вторых, психические явления многомерны 
и должны рассматриваться в разных системах координат. В-третьих, 
система психических явлений должна исследоваться как многоуровне-
вая. В-четвертых, необходимо учитывать совокупность разнопорядко-
вых качеств и свойств (материально-структурных, функциональных, 
системных), которыми обладает человек. В-пятых, целостное познание 
психического явления предполагает выделение системы детерминант. 
В-шестых, психические явления должны изучаться в их динамике и 
развитии [9]. 

Важнейшим объектом системного анализа в психологии является 
деятельность. Деятельность – динамическая система взаимодействия 
субъекта с миром, в процессе которого происходит возникновение и 
воплощение в объекте психического образа, и реализация опосредован-
ных им отношений субъекта в предметной действительности. Струк-
тура и организация деятельности начала рассматриваться в работах 
А. Н. Леонтьева. Согласно взглядам А. Н. Леонтьева, деятельность яв-
ляется сложной динамической системой, имеющей свое строение, свои 
внутренние переходы и свое развитие [8]. 

По Б. Ф. Ломову, системный анализ деятельности предполагает 
рассмотрение ее как сложного, многомерного, многоуровневого, ди-
намически развивающегося явления [9, с. 216]. При этом в изучении 
деятельности как системы необходимо различать следующие уровни: 
1) личностно-мотивационный (значимость деятельности для личности: 
деятельность рассматривается с точки зрения удовлетворения потребно-
стей личности, с точки зрения ее личностного смысла); 2) компонентно-
целевой (основные компоненты деятельности); 3) структурно-функцио-
нальный (анализ структуры, а также функциональных подсистем дея-
тельности как системы, т. е. связей между компонентами деятельности); 
4) психофизиологический уровень (изучение физиологических систем, 
задействованных в деятельности); 5) индивидуально-психологический 
уровень (изучение личности во всем многообразии систем существо-
вания – природной, социальной, физической, как субъекта деятельно-
сти) [14]. 
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М. Н. Волкова отмечает, что по отношению к любой деятельности 
может быть проведен структурный, функциональный и процессуальный 
анализ. 

Структурный анализ с необходимостью выявляет следующие стру-
ктурные компоненты деятельности как системы: 1) мотивационно-
ценностный; 2) когнитивно-информационный; 3) исполнительский 
(операционно-действенный). 

Функциональный анализ определяет набор следующих основных 
функций деятельности как системы: 1) побудительную (потребность, 
мотив, цель, объект); 2) инструментальную (предмет, условия среды, 
средства, состав); 3) контролирующую (продукт, контроль, оценка). 

Процессуальный анализ выявляет такие основные этапы (фазы, 
компоненты) процесса деятельности: 1) ориентировочный этап; 2) ис-
полнительский этап; 3) контрольно-оценочный этап [5]. 

Проанализируем более подробно особенности структурного ана-
лиза деятельности. 

Г. В. Суходольский справедливо отмечает, что “для раскрытия 
полиструктурности строения деятельностей нужна типология структур, 
основаниями и материалом для которой служат виды отношений и 
компоненты составов деятельностей” [11, с. 91]. При этом автор разли-
чает простые структуры (логические, пространственные, временные, 
стохастические) и сложные структуры (вероятностные алгоритмы, 
компоновки, сетевые графики, технологические) [11, с. 92]. 

В. Д. Шадриков указывает, что психологическая структура деяте-
льности – это “целостное единство психических компонентов и их 
всесторонних связей, которые побуждают, программируют, регули-
руют и реализуют деятельность” [14, с. 30]. При этом автор подчерки-
вает, что тот или иной компонент деятельности может быть отнесен к 
деятельности как системе в меру его участия в достижении цели. Так, 
В. Д. Шадриков пишет: “Целевая целостность с необходимостью пред-
полагает раскрытие компонентного состава системы и взаимосвязей 
отдельных компонентов, образующих данную систему, что дает пред-
ставление о структуре системы, ее внутренней организации” [14, с. 9]. 
Таким образом, структура – это объективно существующее интеграль-
ное образование, представленное компонентами и их взаимосвязями 
друг с другом. 

Рассмотрим с позиций системного подхода некоторые важнейшие 
концепции психологической структуры деятельности. 

Согласно Б. Ф. Ломову, в психологической системе деятельности 
необходимо различать следующие “образующие”: мотив, цель, плани-
рование деятельности, переработку текущей информации, оперативный 
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образ (и концептуальная модель), принятие решения, действия, проверку 
результатов и коррекцию действий. [9, с. 216]. Данное структурирование 
дало автору возможность выделить мотивационную, регуляционную и 
операционную стороны деятельности. Мотивационная сторона реализу-
ется при помощи механизмов формирования мотивов, направляющих 
деятельность. Регуляционная сторона осуществляется при помощи 
механизмов целеполагания, моделирования, принятия решений, плани-
рования, оценки результатов и коррекции деятельности. Операционная 
сторона реализуется через последовательность сменяющих друг друга 
операций (или действий) в процессе деятельности. Перечисленные 
“стороны” деятельности включаются последовательно в ходе ее выпо-
лнения и “раскрывают различные аспекты (и уровни) регулирующей 
функции психического в подготовке, организации и выполнении дея-
тельности, в ходе которой осуществляется преобразование ее предмета в 
продукт” [9, с. 216 –217]. 

Системный подход к деятельности, реализованный А. М. Волко-
вым, Ю. В. Микадзе, Г. Н. Солнцевой, ориентирован “на интегративные 
процессы, на синтез целого, и к поиску инвариантного определения 
деятельности, которое и выступит в функции исходной идеализации 
для последующего психологического анализа ее структуры и регуля-
ции” [4, с. 121]. 

Анализируя специфику инвариантной психологической структуры 
базовой системы деятельности, авторы отмечают, что “деятельности 
соответствует особая реальность, связывающая человека с внешним 
миром и представляющая собой целостность, или единство, образов 
внешней реальности и прототипов внешнего поведения” [4, с. 124]. 

В соответствии с принципами системного подхода в структурно-
функциональной модели деятельности авторами выделяются следую-
щие инвариантные компоненты: 1) интенциональный компонент, со-
держание которого составляют потребности и мотивы, выполняющие 
функцию инициации и направления активности субъекта; 2) когнити-
вный компонент, содержание которого составляет результат отражения 
внешней реальности в совокупности ее свойств; 3) операциональный 
компонент, содержание которого составляет совокупность схем орга-
низации поведения; 4) опыт, который сохраняет результаты активного 
взаимодействия субъекта с внешним миром и трансформирует связи 
функционирования деятельности в связи ее развития. 

В структуре интенционального компонента психологической стру-
ктуры деятельности А. М. Волков, Ю. В. Микадзе, Г. Н. Солнцева раз-
личают иерархию потребностей, мотивов и задач деятельности, в 
структуре когнитивного компонента – иерархию речемыслительной 
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деятельности, сенсорных и перцептивных образов окружающей дейст-
вительности, в структуре операционального компонента – иерархию 
стратегий и тактик реализации деятельности, в структуре опыта – 
систему знаний, умений и навыков. Авторы делают вывод: “Знания, 
понятия, планы и мотивы – вот то специфическое содержание, которое 
приобретает человеческая деятельность за счет социальной детермина-
ции и которое делает человека творцом своей собственной природы” 
[4, с. 132]. 

Указанные компоненты психологической структуры деятельности 
являются, по мнению указанных выше авторов, необходимыми и до-
статочными для описания деятельности как активного отношении я к 
окружающей действительности, При этом “их единство определяет 
деятельность как целостную, развивающуюся, самоорганизующуюся си-
стему, внутренняя структура которой соответствует месту деятельности 
в более широкой системе жизнеобеспечения человека” [4, с. 126–127]. 

В отечественной психологии в структуре человеческой деятельнос-
ти выделяются следующие психологические подсистемы: потребностно-
мотивационная, информационная, регуляторная, операциональная. 
Потребностно-мотивационная подсистема включает потребности и 
мотивы, которые выражаются в направленности личности. Информа-
ционная подсистема составляет информационную основу деятельности 
и предполагает обработку информации в процессе выработки и приня-
тие субъектом решений. Регуляторная подсистема включает постановку 
целей деятельности, моделирование ситуации деятельности, выработку 
программ деятельности, анализ и оценку результатов деятельности. 
Операциональная подсистема содержит психомоторные и сенсомотор-
ные операции и действия [13]. 

Таким образом, обобщая указанные выше подходы, в инвариантной 
психологической структуре деятельности можно выделить следующие 
компоненты: 1) интенциональный (ценностно-смысловой) компонент; 
2) когнитивный (когнитивно-информационный) компонент; 3) процес-
суальный (операционально-регулятивный) компонент. 

Переходя к анализу сугестивного воздействия с позиций системно-
структурного анализа деятельностности, необходимо отметить, что оно 
рассматривается как “особый вид воздействия, а именно целенаправ-
ленное, неаргументированное воздействие одного человека на другого 
или на группу. При внушении осуществляется процесс передачи ин-
формации, основанный на ее некритическом восприятии” [1, с. 161]. 

С позиций системно-деятельностного подхода к основным харак-
теристикам произвольного суггестивного воздействия можно отнести 
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следующее: 1) целенаправленность и плановость: внушающее воздей-
ствие осуществляется на основе конкретных целей и задач суггестора 
и тех условий, в которых они проводятся; 2) конкретность объекта 
внушения: внушающее воздействие эффективно в отношении строго 
определенных индивидов и групп при обязательном учете их важней-
ших социально-психологических, национальных и других особенностей; 
3) некритическое восприятие информации суггерендом: внушающее 
воздействие предполагает низкий уровень критичности и сознатель-
ности объекта, так как в отличие от убеждения внушение основывается 
не на логике и разуме человека, а на его способности воспринимать 
слова другого лица как должное, как инструкцию к действию; 4) опре-
деленность инициируемого поведения суггеренда: конечной целью 
внушающего воздействия является актуализация определенных реакций, 
поступков объекта воздействия, соответствующих целям суггестивной 
интервенции; 5) мультимодальность суггестии: целенаправленное вну-
шающее воздействие может актуализировать идеомоторную, идеосен-
сорную, обонятельную, вкусовую, зрительную, мнестическую и другие 
формы бессознательной активности суггеренда; 6) биопсихосоциаль-
ный характер внушающего воздействия: оно является биологическим 
по отношению к мозговым механизмам, психологическим по форме 
и социальным по содержанию; 7) коммуникативный характер суггес-
тивного воздействия: внушение является элементом коммуникации, 
позволяющим получить непроизвольный ответ, адресованный бессо-
знательной части психики суггеренда [1; 6; 7]. 

Проведенный выше анализ позволяет нам сформулировать сле-
дующие выводы. 
1. Сущностные характеристики деятельности могут быть атрибути-

рованы также и суггестивному воздействию, поскольку последнее 
имеет деятельностную природу и проявляется как одна из форм акти-
вного отношения суггестора к внутреннему миру суггеренда, содер-
жание которого составляет целесообразное изменение и преобразо-
вание бессознательной сферы суггеренда в обход рефлексивно-кри-
тической активности его сознания. 

2. В психологической структуре суггестивного воздействия целесооб-
разно выделять следующие инвариантные структурные компоненты, 
свойственные любой целесообразной активности: 1) интенциональ-
ный (ценностно-смысловой) компонент; 2) когнитивный (когнити-
вно-информационный) компонент; 3) процессуальный (операцио-
нально-регулятивный) компонент. 

3. Содержательные особенности компонентов структуры суггестив-
ного воздействия состоят в следующем. 
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Во-первых, интенциональный (ценностно-смысловой) компонент 
суггестивного воздействия может быть представлен базовым структур-
ным элементом направленности личности суггестора – его ценностными 
ориентациями, связанными с реализацией суггестивного воздействия. 

Во-вторых, когнитивный (когнитивно-информационный) ком-
понент может быть представлен суггестивными знаниями, фактами, 
сведениями, информацией, а также специальными знаниями по суггес-
тивному самоменеджменту, поиску нужной информации, управлению 
информационными процессами, которые направлены на достижение 
целей суггестивного воздействия. 

В-третьих, процессуальный (операционально-регулятивный) ком-
понент в психологической структуре суггестивного воздействия может 
быть адекватно выявлен в контексте задачного подхода к процессу суг-
гестивного воздействия. 

При этом в структуре процесса решения суггестивной задачи необ-
ходимо различать следующие этапы: 1) ориентировочный этап; 2) испо-
лнительский этап; 3) контрольно-оценочный этап. 

Необходимо подчеркнуть, что ориентировочный и контрольно-
оценочный этапы четко соотносятся с регулятивными действиями в 
структуре процесса решения суггестивной задачи, а исполнительский 
этап – с коммуникативными действиями в структуре процесса решения 
суггестивной задачи. 

В структуре ориентировочного этапа процесса решения суггести-
вной задачи реализуются следующие компоненты: а) постановка суге-
стивной цели в конкретной суггестивной ситуации; б) формирование 
модели субъективно значимых условий решения суггестивной задачи; 
в) выработка программы решения суггестивной задачи. 

В структуре исполнительского этапа процесса решения суггести-
вной задачи реализуются такие компоненты: а) вхождение в контакт 
внутренним миром суггеренда в его исходном состоянии; б) реализация 
программы решения суггестивной задачи по трансформации внутрен-
него мира суггеренда из исходного состояния в конечное; в) выход из 
контакта с внутренним миром суггеренда в его конечном состоянии. 

В структуре контрольно-оценочного этапа процесса решения суг-
гестивной задачи реализуются следующие компоненты: а) контроль и 
оценка реальных результатов решения суггестивной задачи; б) выявле-
ние последствий (позитивных или негативных) от достигнутого резуль-
тата решения суггестивной задачи; в) коррекция (по необходимости) 
компонентов целостного процесса решения суггестивной задачи. 
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Анотація 
Ніколаєнко Сергій. Проблема психологічної структури сугестивного 

впливу. 

Інтенціональний компонент сугестивного впливу є базовим структурним 
елементом спрямованості особистості сугестора. Когнітивний компонент 
представлений сугестивними знаннями. Процесуальний компонент у психо-
логічній структурі сугестивного впливу визначається в контексті задачного 
підходу. 

Ключові слова: системний підхід, психологічна структура діяльності, 
компоненти сугестивного впливу. 
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Summary 
Nikolaіenko Sergіi. The problem of the psychological structure of suggestive 

influence. 
Intentional (value-semantic) component suggestive influence the basics struc-

tural element suggestor orientation of the individual – its value orientations related 
to the implementation of suggestive influence. Cognitive (cognitive information) 
component presented suggestive of knowledge, facts, data, information and exper-
tise on suggestive of self-management, finding the right information, information 
management, are intended to achieve the objectives of suggestive influence. Pro-
cedure (operational and regulatory) component in the psychological structure of 
suggestive influence is defined in the context of a task-based approach to suggestive 
influence. 

Keywords: a systematic approach, the psychological structure of the com-
ponents of suggestive influence. 

УДК 159.962.7 
Сергій НІКОЛАЄНКО, Світлана НІКОЛАЄНКО 

ОСОБЛИВОСТІ 
СУГЕСТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
З ВИКОРИСТАННЯМ РЕЛАКСОПЕДІЇ 

У статті аналізуються принципи, форми, способи, методи, прийоми такої 
сугестивної технології навчання, як релаксопедія. Розглядаються також деякі 
сучасні технології релаксації, які можна використовувати в релаксопедії. 

Ключові слова: сугестивна педагогіка, сугестивна технологія, релаксопедія. 

Постановка проблеми. Головний стратегічний напрямок розвитку 
європейської та вітчизняної систем вищої освіти лежить у площині 
вирішення проблем розвитку студента, технологізації навчання. Профе-
сійні вміння студента повинні бути спрямовані не просто на контроль 
знань та вмінь студентів, а й на творчий розвиток. Тому вибір педагогіч-
ної технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємо-
дії, тактик навчання та стилю роботи викладача зі студентами. 

Сугестивна технологія, відповідно до педагогічних технологій, є 
засобом психологічного впливу на колектив, який навчається. Цей за-
сіб, керуючись тими чи іншими реакціями чи процесами в організмі 
людини, викликає ефект розширення пізнавальних і репродуктивних 
можливостей особистості, що в цілому спричиняє інтенсифікацію на-
вчального процесу, тому що сугестія – це форма емоційно-вербального 
керування різними психічними, психофізіологічними та фізіологічними 
реакціями людини. 
                                           
© Сергій Ніколаєнко, Світлана Ніколаєнко, 2012 
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Тому релаксопедія як сугестивна технологія потребує подальшого 
вивчення і використання не тільки в середніх, але й у вищих навчальних 
закладах. 

Аналіз актуальних досліджень. Фундаментальні основи сучасної 
релаксопедіїї закладено в дослідженнях І. Є. Шварца. Передумови роз-
витку релаксопедіїї спостерегаються у працях С. С. Лібіха, Б. К. Мой-
сеєва, А. С. Новоселової, Є. Г. Рєйдера, А. М. Свядоща, Б. М. Чарно-
го та ін. Подальшого розвитку релаксопедія набула у дослідженнях 
Н. В. Бланова, А. А. Вострикова, В. Й. Капмана, Г. А. Китайгородської, 
Е. Г. Костяшкіна, Т. Н. Метельницької, А. С. Садовської, Г. Н. Собор-
нова, С. С. Пальчевського та ін. 

Мета даного дослідження полягає в аналізі суттєвих характеристик 
релаксопедії як сугестивно-педагогічної технології з метою ії подальшо-
го використання у вузівському навчально-виховному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Сугестопедагогіка (від лат. sug-
gesito – навіювання) – це такий напрям у педагогіці, який цілеспрямо-
вано з навчально-виховною метою використовує засоби навіювання 
і, у свою чергу, поділяється на гіпнопедію, релаксопедію та сугесто-
педію [3]. 

Термін релаксація (від лат. relaxation – послаблення, відпочинок) у 
фізіології означає зниження тонусу скелетної мускулатури. Безпосеред-
ньо з навчальною метою вперше в 1965 році Є. Г. Рейдер та С. С. Лібіх 
використали м’язову релаксацію й аутогенне тренування і прийшли до 
висновку, що існує вплив фазових станів, викликаних аутогенним тре-
нуванням або релаксацією, на процеси запам’ятовування словесної 
інформації [4, с. 106–113]. 

У 1966 році в Пермському педагогічному інституті розпочала ро-
боту лабораторія з вивчення проблем навіювання в педагогічному 
процесі під керівництвом І. Є. Шварца, який визначає релаксопедію як 
“один із видів педагогічного впливу, в якому стан релаксації є основою 
для наступного сугестивного впливу в навчальних і виховних цілях” 
[7, c. 306]. Тим самим терміном “релаксопедія” автор підкреслює зв’язок 
сугестивно-педагогічного впливу з релаксацією. 

Релаксопедія певним чином стала відповіддю на проблеми, які 
породила гіпнопедія, яку нерідко звинувачували у перетворенні піддос-
лідних учнів і студентів у пасивну особистість, у несанкціонованому 
вторгненні в підсвідомість, у непомірності завищення собівартості на-
вчального процесу. Тому релаксопедія, в основному керуючись тими 
ж цілями, що й гіпнопедія, ставить завдання насамперед вирішити ті 
проблеми, які стримують розвиток гіпнопедичного навчання. 
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Орієнтація на прогресивну м’язову релаксацію й аутогенне тре-
нування дозволили зробити релаксопедичне навчання економічно 
виправданим, а головне – перетворило студента з об’єкта в суб’єкт 
самоудосконалення. На відміну від гіпнопедії, релаксопедія уже не 
тішить себе оманливими ілюзіями навіювання таланту, стилю певної 
діяльності, навичок майстерності тощо. Поставлені ті цілі та завдання, 
які можуть бути реальними в умовах масової педагогічної практики. 

Зважаючи на велику кількість методик психорегулюючого тре-
нування, він запропонував релаксацією називати тільки ту частину 
аутотренування, яка забезпечує введення у стан фізичного і психіч-
ного спокою, а терміном “аутотренінг” позначати самонавіювання. 
І. Є. Шварц відзначає, що “в поняття релаксації ми включаємо як м’я-
зове розслаблення, так і деякі елементи аутотренінгу у вузькому змісті 
слова. Саме психорегулююче тренування (релаксація) розглядається на-
ми як початковий компонент релаксопедичного заняття” [7, с. 308]. 

Сугестивно-педагогічна цінність стану автогенної релаксації поля-
гає в тому, що на тлі автогенного психічного й фізичного розслаблення 
значно підвищується сила навіювання й самонавіювання. Це й дає мож-
ливість використовувати саморозслаблення як своєрідний “стартовий 
майданчик” для різних педагогічних навіювань. 

З погляду цілей нашого дослідження важливо виявити природу 
того психічного стану, що викликається автогенним розслабленням 
учня і становить сутність підвищеної сугестивності в релаксопедії. 

З одного боку, І. Є. Шварц відзначає: “Релаксація являє собою 
своєрідний гіпноїдний стан (виділене мною – С. Н.), для якого харак-
терне довільне розслаблення мускулатури й вегетативного апарату, а 
також відоме звуження свідомості” [7, с. 306–307 ]. 

З іншого боку, І. Є. Шварц справедливо підкреслює, що автогенна 
релаксація – це не гіпноз: “У гіпнозі індивід пасивний, він повністю 
підлеглий гіпнотизерові. Для релаксації, на відміну від гіпнозу, харак-
терно активне самонавіювання суб’єкта” [7, с. 307]. Автор підкреслює, 
що “на кожному релаксопедичному занятті активна роль у психотре-
нінгу належить самому учневі, але сеанс проводиться за особистої 
участі педагога, що виступає як інструктор і наставник” [7, с. 308 ]. 

Так, В. С. Лобзіним і М. М. Решетніковим проведене спеціальне 
дослідження про розходження між психічними станами, які виникають, 
з одного боку, у процесі автогенного тренування (і, відповідно, авто-
генної релаксації), а з другого боку – у процесі наведення пасивного 
(класичного) гіпнозу. При цьому авторами отримані переконливі, на 
наш погляд, результати, які свідчать про те, що в умовах автогенної 
релаксації формуються наступні найважливіші прояви активного внут-
рішньоорієнтованого трансу суб’єкта. 
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За критерієм розслаблення: 1) в автогенному стані – є присутнім, 
активно тренується й підсилюється в процесі навчання від сеансу до 
сеансу, є одним з базисних елементів автотренінгу; 2) у гіпнотичному 
стані – є присутнім, пасивно заглиблюється гіпнотизером протягом 
одного сеансу. 

За критерієм контролю свідомості: 1) в автогенному стані – пси-
хічна активність; 2) у гіпнотичному стані – психічна пасивність. 

За критерієм контролю стану: 1) в автогенному стані – контроль 
внутрішній, активний, незалежний; 2) у гіпнотичному стані – контроль 
зовнішній, залежний. 

За критерієм сугестивного фактора: 1) в автогенному стані – суге-
стивний фактор внутрішній, активний; 2) у гіпнотичному стані – зовні-
шній, пасивний. 

За критерієм ставлення до змісту навіювання: 1) в автогенному 
стані – бажання досягти реалізації змісту, що самонавіюється; 2) у гіп-
нотичному стані – нерідко внутрішній опір змісту гетеронавіювання. 

За критерієм особливостей мислення: 1) в автогенному стані – 
мислення активне, цілеспрямоване, перетворююче; 2) у гіпнотичному 
стані – подавлене. 

За критерієм навичок самовпливу: 1) в автогенному стані – здо-
буваються й зберігаються на тривалий період часу; 2) у гіпнотичному 
стані – як правило, відсутні. 

За критерієм стану після сеансу: 1) в автогенному стані – психічний 
стан активно формується залежно від майбутньої діяльності; 2) у гіпно-
тичному стані – психічний стан пасивно формується сугестором, при 
цьому часто виникає сонливість, млявість, апатія [1, с. 27–28]. 

Тому, на наш погляд, є серйозні підстави говорити про те, що в 
релаксопедії в процесі автогенної релаксації в учня формується стан не 
пасивного (класичного) трансу, а навпаки, стан активного внутрішньоо-
рієнтованого трансу. 

У релаксопедії кожне заняття складається із двох етапів: на пер-
шому етапі реалізується психорегулююче тренування, у процесі якого 
досягається автогенна релаксація; на другому етапі відбувається наві-
ювання формул, спрямованих на розв’язання дидактичних або виховних 
задач [6]. 

У пошуках шляхів реалізації поставлених цілей та визначених за-
вдань релаксопедія спирається на основні принципи і закономірності 
релаксопедичного навчання. До останніх релаксопедичного навчання 
у вищій школі можна віднести такі принципи і закономірності [6]. 
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Принцип прогресивної м’язової релаксації й аутогенного трену-
вання. Прогресивна м’язова релаксація й аутогенне тренування, які є 
наслідком психічної саморегуляції, формують у релаксопедичній си-
стемі основу для засвоєння значних обсягів навчальної інформації, 
стимулюючи увагу й поліпшуючи її показники. Після регулярних релак-
сопедичних занять студент, як правило, поступово переходить від сти-
хійної її концентрації до цілеспрямованого регулювання й управління 
нею. Саморегуляція має значний вплив на відновлювальні процеси, на 
основі яких зроблено висновок про те, що засвоєння навчальної інфо-
рмації в стані релаксації не викликає ознак втоми чи перенапруження, 
а навпаки, підвищує працездатність і самопочуття студентів. 

Принцип активної і цілеспрямованої участі студента у процесі 
релаксопедичного навчання. Обумовлюється він тим, що основою будь-
якої релаксопедичної діяльності є психічна саморегуляція. Без бажання 
самовдосконалюватися, активної праці над психічною саморегуляцією, 
самостійного формування відповідних установок усі засоби релаксо-
педії певним чином втрачають свій сенс. Для релаксопедії, на відміну 
від гіпнопедії, не є важливою визначеність інформації релаксопеда 
напередодні релаксопедичного сеансу. Немає необхідності точно вка-
зувати час початку релаксопедичного сеансу. 

Принцип цілеспрямованого використання синергізму свідомих та 
парасвідомих процесів під час релаксопедичного впливу на особистість. 
Доведено, що в процесі психічної саморегуляції активізуються всі 
психічні процеси, закладені в емоційно-вольовій, мотиваційній та ін-
телектуальній сферах. Різнобічно впливаючи на психічну діяльність 
людини, психічна саморегуляція сприяє активному впливові на резервні 
можливості організму. Насамперед за рахунок використання резервів 
неусвідомленої сфери психіки вдається досягнути узгоджених взає-
мовідношень усвідомлюваних і неусвідомлюваних компонентів, що 
позитивно впливає на навчальну діяльність студента. Таким чином, 
установки та навчальна інформація, які введені в стані релаксації, реалі-
зуючись у практичній діяльності, переломлюються через сферу свідо-
мості. Тоді синергетичні відносини сфер свідомого і несвідомого стають 
необхідною умовою високопродуктивної творчої діяльності особистості. 

Принцип ненапруженого, легкого, радісного навчання. Напруже-
ність тут пояснюється станом фізичної розслабленості під час релаксо-
педичних сеансів, легкість – відсутністю втоми, враженням відпочинку. 
Радість – наслідок відчуття власних мнемічних можливостей. Засвоє-
ний на релаксопедичних заняттях навчальний матеріал вимагає своєї 
активізації на вищих рівнях – реконструктивному і творчому. Тому 
важливими є активізуючі засоби традиційної системи навчання, а це 
вже потребує певної опори на відповідні принципи останньої. 
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Особливо важливим для релаксопедії є принцип самостійності та 
активності студентів у навчанні, оскільки кожному з них потрібно 
навчитися самостійно виробляти в собі певний психофізіологічний стан. 

Принцип протипоказання людям із психічними захворюваннями. 
Релаксопедія як ні один з інших напрямів сугестопедагогіки повинна 
зважити на стан здоров’я не тільки студента, а й педагога, оскільки 
релаксопедичні заняття протипоказані людям із психічними захворю-
ваннями. 

Розглянемо головні засоби, методи та прийоми релаксопедії. Засоби 
релаксопедичного навчання діляться на психологічні, дидактичні та 
виховні. 

Психологічні засоби вимагають серйозної підготовки педагога-
релаксопеда часто під керівництвом досвідчених психотерапевтів. 
Особливу вагу тут має вміння викладача допомогти своїм підопічним 
увійти в стан релаксації, оволодіти технікою аутотренінгу, вміти визна-
чити ступінь навіювання. Необхідно виробляти в собі навички перебо-
рення казуїстичних випадків, коли той чи інший студент несподіваною 
поведінкою може загрожувати зривом усього релаксопедичного заняття. 

Дидактичні засоби релаксопедичного навчання в окремих випад-
ках вимагають певної глобалізації репродуктивного матеріалу кількох 
навчальних тем. У ході такої глобалізації, як правило, враховується те-
матичне опитування та особливості тієї чи іншої навчальної дисципліни. 

Виховні заходи передбачають підбір індивідуальних формул навію-
вання з метою викорінення шкідливих звичок у студентів, переборення 
негативізму в їхній поведінці, дотримання здорового способу життя. 

Засобом, який допомагає студентам глибше зануритися в стан рела-
ксації, є функціональна музика, яка, як правило, повинна відповідати 
структурі та цілям психорегулюючого тренування. Інструментування 
її, темп, лад, регістр мають визначатися завданнями релаксопедичного 
сеансу. 

Головні критерії для музичних творів: 1) темп – помірний для 
першої і третьої частин програми і повільний для другої; 2) регістр – се-
редній за висотою (дуже низькі й дуже високі звуки діють збуджуюче); 
3) інструментування – виключає твори, які виконуються на інстру-
ментах з незвичайними звуками, наприклад, електроінструментах. 

Методи та прийоми релаксопедії відрізняються від гіпнопедії 
своїм різноманіттям. У лабораторії І. Є. Шварца розроблено релаксо-
педичний метод навчання. Проведені дослідження засвідчили, що най-
кращий навчальний ефект забезпечується в стані чотириелементного 
психорегулюючого тренування: фізичне і психічне розслаблення, від-
чуття важкості й теплоти у правій руці. 
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Після цього основна частина заняття (60–65 хвилин) відводить-
ся на засвоєння нового навчального матеріалу. Кожна інформаційна 
одиниця повторюється тричі в різному інтонаційному оформленні. 
Спочатку із запитальною інтонацією, потім – з м’якою, ліричною, а 
після цього – з імперативною. Велике значення має промовляння сту-
дентами слів пошепки. Останні 5–10 хвилин релаксопедичного заняття 
займає виведення їх зі стану релаксації та вправи, які активізують засво-
єний навчальний матеріал. 

Б. М. Чарний практикував проведення частини релаксопедич-
ного заняття з відкритими очима: спочатку студенти ввійшли у стан 
релаксації із закритими очима, отримували установки на міцне за-
пам’ятовування навчальної інформації. Після цього вводилася така 
формула: “Я буду рахувати до трьох. На рахунок “три” ви відкриєте очі. 
Уся увага на дошку (або екран). Запам’ятовуємо все, що там записано 
або намальовано. Повторюємо: “У мене відмінна пам’ять. Легко запа-
м’ятовую. Я зосереджуюсь на запам’ятовуванні” [5, c. 89–97]. 

Студенти розплющували очі, викладач послідовно коментував 
усю записану інформацію, повторюючи кожну 2–3 рази. Після цього 
студенти знову заплющували очі, отримуючи установки на активне 
застосування матеріалу упродовж повторення і під час здачі екзамену. 
Після цього проводився вихід зі стану релаксації. 

Упродовж експериментального пошуку апробувалися такі варіанти 
методів психічної саморегуляції з відкритими очима: 1) психічна са-
морегуляція за умови, коли очі розплющені й погляд упродовж усього 
сеансу фіксується на одній точці; 2) психічна саморегуляція з відкри-
тими очима за умови впливу словесних формул, які створюють уяву 
одноманітного руху; 3) психічна саморегуляція з відкритими очима за 
умови стимулювання одноманітного руху всіма студентами групи. 

Найсприятливішим виявився останній варіант. Для оволодіння цією 
методикою підготовчі заняття зі студентами починаються з розповіді 
про сутність і можливості саморегуляції. Завдання такого заняття – про-
будити бажання займатися психічною саморегуляцією з метою поліп-
шити свої навчальні досягнення. 

У наступні дні проводяться 2–3 сеанси психічної саморегуляції із 
закритими очима за традиційною чотириелементною методикою: фі-
зичний і психічний спокій, права рука важка і гаряча. 

Після цього можна переходити до засвоєння нового варіанта психі-
чної саморегуляції. Розпочинати його потрібно з перевірки навіюваності 
студентів. 

Головна особливість цієї методики полягає в тому, що тут прямі 
формули розслабленості, важкості й тепла замінюються образними 
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уявленнями з підкріпленням монотонного руху. У цілому забезпечу-
ється занурення студентів у заданий стан в умовах, коли очі відкриті. 
Це розкриває нові можливості для розв’язання педагогічних завдань. 
Студенти бачать один одного і викладача, бачать наочні посібники, 
читають пропоновану інформацію на дошці чи екрані (дисплеї) і при 
цьому перебувають у стані релаксації. Такі заняття успішно проходять 
тоді, коли студенти навчаються з бажанням і вірою в успіх, що так по-
трібно для вимог, які визначаються вимогами європейських освітян-
ських стандартів, закладених в ECTS. 

Необхідно підкреслити, що навчальний матеріал, введений у стані 
релаксації, повинен знайти свою реалізацію на традиційних заняттях. 
Заняття з психічної саморегуляції не замінюють традиційних, а лише 
доповнюють їх. 

Дещо іншу методику проведення релаксопедичного заняття запро-
понував Б. К. Мойсеєв, в основу якої було покладено графічне оформ-
лення засвоєного матеріалу. Структура релаксопедичного заняття за 
цією методикою має такий вигляд: 1) аудіовізуальне ознайомлення з 
новим навчальним матеріалом; 2) повторення навчального матеріалу 
за викладачем; 3) уведення в стан релаксації; 4) записування нового 
матеріалу в конспекти; 5) активізація засвоєного в стані фізичного і 
психічного розслаблення [2]. 

Запис у конспект чи робочий зошит повинен бути не просто меха-
нічним списуванням нової інформації. Студентам необхідно постарати-
ся пригадати написане, не дивлячись на дошку чи екран. Тільки після 
того, як усі інформаційні одиниці записані, студенти можуть звірити 
написане з оригіналом і за умови необхідності внести відповідні корек-
тиви. 

Така методика забезпечує оптимальне співвідношення слухової 
пам’яті (під час сприйняття навчального матеріалу) із зорово-моторною 
(під час промовляння навчального матеріалу) і руховою (під час відт-
ворення сприйнятої навчальної інформації у письмовій формі). 

Контроль та оцінка знань результатів релаксопедичних занять 
проводиться упродовж усього навчального року (семестру) і завершу-
ється підбиттям загальних підсумків. 

Особлива роль контролю повинна бути під час проведення релак-
сопедичних сеансів. Після їх закінчення необхідно в усній чи письмовій 
формі провести перевірку засвоєння нового навчального репродукти-
вного матеріалу. Доцільно таку перевірку проводити у вигляді предмет-
ного диктанту. 

Однак оцінку творчого рівня засвоєних на релаксопедичному се-
ансі нових знань необхідно проводити на наступних заняттях. Бажано, 
щоб такі заняття відбувалися в інтерактивній чи ігровій формі. 
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У структурі релаксопедичного заняття розрізняються такі етапи: 
1. Попереднє ознайомлення з новим інформаційним матеріалом. Усві-

домлення цього матеріалу студентами, формування образу інфор-
маційного матеріалу в зорових і слухових зв’язках. Застосування 
наочності (10–15 хвилин). 

2. Уведення студентів у стан релаксації (5–7 хвилин). 
3. Релаксопедичне засвоєння нової інформації. Використання різно-

манітного інтонаційного забарвлення заучуваного матеріалу для 
створення стійких звукомоторних образів. Бажано, щоб студенти 
з тією ж самою інформацією пошепки повторювали інформацію 
(20–25 хвилин). 

4. Завершення релаксопедичного сеансу формулюваннями: “Я вірю 
в себе!”, “Я запам’ятаю навчальний матеріал!”, “Я відчуваю себе 
бадьорим і свіжим!” 

5. Виведення зі стану релаксації. Виконання творчих завдань, які ак-
туалізують застосування нової інформації. Можлива письмова ро-
бота з метою перевірки якості засвоєного матеріалу (5–10 хвилин). 

6. Перерва між академічними годинами (5 хвилин). 
7. Проведення другої половини заняття з використанням інтерактив-

них та креативних технологій навчання. 
Висновки. Отже, на основі огляду основних навчальних релак-

сопедичних форм можна зробити висновок, що для їхнього проведен-
ня педагогу потрібно на базі глибоких теоретичних знань набути склад-
них практичних навичок у визначенні ступеня навіюваності студентів, 
організації та проведенні сеансів психічної саморегуляції, демонстрації 
різноманітних психологічних дослідів. Для того, щоб стати наставни-
ком для бажаючих самовдосконалитися, потрібно насамперед наполе-
гливо попрацювати над самим собою. 
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Summary 
Nikolaіenko Sergіi, Nikolaіenko Svіtlana. Features suggestive of learning 

technologies with relaksopediya. 

The article analyzes the principles, forms, techniques, methods, techniques 
such suggestive technologies of learning as relaksopediya. Analyzes some modern 
technology suggestive of relaxation, which can be used relaksopedii. During relax 
pedagogycal learning in higher education should include the following principles 
and patterns: the principle of progressive muscle relaxation and autogenic training, 
principles of active and purposeful participation of students during relaksopedych-
noho learning principle of purposeful use of synergies and unconscious processes 
during relax pedagogycal influence on personality principle fatigue, easy, joyful 
learning, the principle of independence and activity of students in learning. 

Keywords: pedagogy suggestive, suggestive technology, relaksopediya. 

УДК 378.3:811 

Larisa OTROSCHENKO 

INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT 
IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

In the article different approaches to the concept “intercultural competence” are 
considered. On the basis of thorough analysis of many scientists’ and practitioners’ 
theoretical and practical aspects studies, complex phenomenon “intercultural competence” 
structure is presented. The author also identifies intercultural competence development 
resources in the system of higher education and pays special attention to the key building 
blocks of intercultural competence, and namely to attitudes, knowledge and awareness, 
action and skills. The author gives separate characteristics of knowledge required for 
intercultural competence formation and development, identifying possible ways of its 
gaining in the higher education system. 

Keywords: intercultural competence, higher education, skills, knowledge, attitude, 
awareness, development. 

Problem Statement. At the beginning of the twenty-first century 
world’s institutions of higher education face many challenges including the 
tasks of remaining intellectually and culturally viable in a quickly changing 
world, preparing students to compete in the global labor market and interact 
with people from other ethnic, religious, cultural, national and geographic 
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groups. No doubt, internationalization and globalization of higher educa-
tion have become the possible response to such challenges. In this context 
learning foreign languages and intercultural competence possessing are of 
great importance. 

Previous research. The first thing that needs to be said is that inter-
cultural competence helps understanding others and achieving ambitious 
goals. Obviously intercultural competence possessing is a relatively new 
requirement for many jobs in recent years and stems from the mass globali-
zation of business. 

Theoretical and practical aspects of intercultural competence have been 
studied by many scientists and practitioners (J. Bennet, J. Beneke, J. Blohm, 
M. Byram, G, Chen, D. Deardorff, A. Fantini, A. Fenner, S. Fowler, E. Hall, 
M. Hammer, G. Hofstede, D. Jameson, Lundgren, J. Koester, U. Meyer, 
J. Neuliep, R. Paige, J. Schuch, W. Starosta, A. Thomas, R. Wiseman, 
I. Zaleskienė and others). One should note here that concept “intercultural 
competence” has become an academic field of study since 1950’s. Edward 
T. Hall, a social anthropologist, is considered the father of intercultural 
competence. We should point out that at that time it was called cross-cultural 
competence. What is more, these two terms are still widely used as syno-
nyms. It should be pointed out that intercultural competence was included 
to the general competences of the Common European Framework (Council 
of Europe, 2001). 

The aim of the paper. The aim of this article is to define different ap-
proaches to the concept “intercultural competence”, present its structure 
and identify its development resources in the higher education system. 

Main body. Famous investigator of this subject Janet Bennett defines 
this notion as a set of cognitive, affective and behavioral skills and charac-
teristics that support effective and appropriate interaction in a variety of 
cultural contexts. In her opinion, to the cultural skills refer cultural self-
awareness, culture as general knowledge, culture as specific knowledge and 
interaction analysis. As for affective skills, they are: curiosity, cognitive 
flexibility, motivation and open-mindedness. Janet Bennett relates to the 
behavioral skills relation building skills, listening, problem solving, empathy 
and information gathering skills [1, p. 2]. J. Neuliep broadens this integrated 
notion to four dimensions: knowledge component (how much one knows 
about the culture of others), affective (one’s motivation to interact with others 
from different cultures), psychomotor (the actual enactment of the knowledge 
and affective components), and includs a fourth contextual component (sit-
uational features in which intercultural communication takes place) [7, 
p. 23]. In addition, K. Jokikokko presents four dimensions as building blocks 
of intercultural competence. These are attitudes, knowledge and awareness, 
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action and skills [11, p. 101]. Thus, we may say that these four above-menti-
oned categories are components of a complex phenomenon “intercultural 
competence”. 

L. Parmenter, associate professor of Waseda University defines 
knowledge required for intercultural competence. The first is knowledge 
about social groups and cultures in one’s own country and in the countries 
of one’s interlocutors. Not all this knowledge needs to come from foreign 
language classes. Such knowledge is also gained from social studies classes, 
the media, friends and family and so on. However, material treated in for-
eign language classes should help to develop this knowledge, and students 
should be encouraged to relate this knowledge to knowledge of their own 
culture. The second type of knowledge is knowledge of the processes of in-
teraction at societal and individual levels. This knowledge is essential for 
intercultural competence; if students speak perfect grammatically correct 
English but have no knowledge of the processes of interaction, then com-
munication will be a failure [8, p. 2]. 

In her turn I. Zaleskienė views intercultural competence as the ability 
of successful communication with other cultures [10, p. 60]. A. Fantini 
adds that it involves the ability to establish and maintain relationships, 
communicate with minimal loss or distortion, collaborate in order to accom-
plish something of mutual interest or need [5, p. 31]. 

According to German scientist Joachim Schuch concept “intercultural 
competence” is: 
 readiness and ability to imagine itself in the thinking and feeling of oth-

er people (empathy); 
 ability to be able to look at circumstances from several perspectives 

from the point of view of the majority as well as from the point of view 
of a minority (multiperspectivity); 

 readiness to deal with the own perception critically (self-reflection): 
 courage to stand uncertainties (ambiguity tolerance); 
 ability to adapt itself to the situation and surroundings (flexibility); 
 openness for new knowledge and perceptions (open-mindedness); 
 communication and conflict ability [9]. 

G. Chen and W. Starosta define intercultural communication compe-
tence as the ability to effectively and appropriately execute communication 
behaviors that negotiate each other’s cultural identity or identities in a cul-
turally diverse environment [2, p. 28]. They outline three key components 
of intercultural competence: intercultural sensitivity (affective process), in-
tercultural awareness (cognitive process), and in+tercultural adroitness (be-
havioral process), defined as verbal and nonverbal skills needed to act 
effectively in intercultural interactions. In their opinion, the confusion and 
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ambiguity that exist in the literature regarding the distinctions between the 
three components and further note that two other concepts commonly applied 
to communication competence are those of effectiveness and appropriateness. 

Coordinator of the Duke-UNC Rotary Center for International Studies 
in Peace and Conflict Resolution Darla K. Deardorff points out that the 
most applicable definition of the intercultural competence is knowledge of 
others; knowledge of self; skills to interpret and relate; skills to discover 
and/or to interact; valuing others’ values, beliefs, and behaviors; and rela-
tivizing one’s self [4, p. 14]. 

We completely agree with A. Fenner, who points out that intercultural 
competence is not an automatic result of learning and gaining knowledge 
about a foreign language culture but requires an attempted effort to direct 
the foreign language teaching/learning process accordingly [6]. 

Experts believe that intercultural competence can exist already at a 
young age or be developed or improved later with no end point. Moreover, 
it needs purposeful efforts towards its development lifelong. 

Darla K. Deardorff presents characteristics of interculturally compe-
tent faculties. In her opinion, they are those who: 
 understand the complexity of intercultural competence; 
 design their courses to go beyond knowledge transmission and address 

intercultural learning as an outcome; 
 can successfully teach students from a wide variety of backgrounds; 
 are well prepared to provide feedback to students in their intercultural 

journeys. 
According to her, examples of events and activities faculty may par-

ticipate in to build intercultural competence include: university-initiated 
conferences, workshops and symposia; national and international confer-
ences at which intercultural competence is addressed; special intercultural 
competence-focused faculty professional development opportunity [3, p. 38]. 

A thorough analysis of scientific works devoted to this subject allowed 
us to define possible ways of intercultural competence development for the 
students of high school. Doubtless, they are: 
 work on international projects; 
 taking part in students’ exchange programs; 
 study and practice abroad; 
 developing linguistic competence; 
 purposefully aimed foreign languages learning process (integrating culture 

into language learning); 
 intercultural experience; 
 intercultural competence training; 
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 cultivating curiosity and cognitive flexibility; 
 political and cultural tolerance development; 
 foreign guests inviting; 
 students’ cultural awareness growth through teaching methods (ice-

breakers, case studies, class quizzes, role-plays, pair and group work, in-
teractive games, intercultural games, simulations, training exercises, 
cultural capsules, cultural assimilators etc.) and materials (culture-based 
tasks) adaptation; 

 cooperative learning approach usage; 
 educational use of media and the Internet. 

It is clear that these factors can greatly enhance students’ intercultural 
knowledge, skills, attitudes and awareness. They can be valuable and moti-
vating tools for promoting intercultural competence in the system of higher 
education and for intercultural awareness development. 

Conclusions. As a conclusion we can say that intercultural competence, 
having dimensions of knowledge, attitudes, abilities and skills, is generally 
defined as the capability of successful communication with other cultures. 
Students of high school who want to carry out intercultural interactions 
constructively must be equipped with this set of dimensions to be able to 
understand and deal with the dynamics of cultural differences. It is obvious 
that students should receive cultural awareness training within high school 
as well. Such kind of training enables students to manage affectively their 
emotional reactions and to minimize the risk of stress, anxiety and uncer-
tainty. 
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Анотація 
Отрощенко Лариса. Розвиток міжкультурної компетентності в 

системі вищої освіти. 
У статті розглянуто різні підходи до концепту “міжкультурна ком-

петентність; представлено її структуру; окреслено шляхи її розвитку у 
системі вищої освіти. 

Ключові слова: міжкультурна компетентність, вища освіта, навички, 
знання, ставлення, обізнаність, розвиток. 

УДК 75.056:792.09 
Сергій ПОБОЖІЙ 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ГЕРОЇЧНОГО ЕПОСУ 
В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ТА СЦЕНОГРАФІЇ 

У статті простежуються основні етапи ілюстрування давньоруської писем-
ної пам’ятки “Слово о полку Ігоревім”. Проводиться аналіз дискусійних статей 
щодо оформлення сцени українськими художниками театру. Наголошується 
актуальність конструктивізму в українському театральному мистецтві. 

Ключові слова: А. Петрицький, конструктивізм, “Слово о полку Ігоревім”, 
сценографія, театр. 

Постановка проблеми. Знаходження візуального образу літера-
турного твору в різноманітних видах мистецтва завжди було актуаль-
ним завданням у художній культурі. Значний інтерес, а разом з тим і 
надзвичайну складність для митця мають героїчні стародавні епоси. 
Художник, беручись за ілюстрування сценографії подібної писемної 
пам’ятки, стикається з тим, щоб дотримуватися історичної правдопо-
дібності або створювати авторську версію, спираючись на власне про-
читання. Надзвичайний інтерес у цьому питанні становить “Слово о 
полку Ігоревім” з огляду на його інтерпретацію у театральній сценог-
рафії під впливом ідей конструктивізму у 20-х рр. ХХ ст. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема візуалізації літерату-
рного твору у різних видах мистецтва виявилася актуальною у ХХ ст. 
Огляд значної кількості творів мистецтва на тему героїчного епосу 
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“Слово о полку Ігоревім” за 500 років здійснено у статті “Пам’ятці да-
вньоруської культури – 800 років” [2, с. 50–59]. Об’єктом дослідження 
автора стали твори графіки, живопису, декоративного мистецтва та теа-
трального мистецтва. Відмічаючи декорації та костюми Ф. Федоровсь-
кого у постановці опери “Князь Ігор” (1934), автор публікації оминає 
роботу А. Петрицького на українській сцені. Костюми до опери “Князь 
Ігор” у виконанні А. Петрицького зазнали позитивної оцінки в акаде-
мічному виданні [6, с. 160]. Український дослідник В. Павлов відмічає 
вміння А. Петрицького “/…/ органічно поєднати виразність конструкцій 
і мову живопису, використовуючи пластичні можливості сценічного 
простору /…/ [12, с. 131]. Стислий огляд творчого шляху А. Петри-
цького здійснено Д. Горбачовим у вступній статті у книзі спогадів про 
художника [1, с. 3–8.]. Матеріали меморіального значення містяться у 
збірнику “Живі традиції” [5]. Цікаві думки з приводу ролі і місця націо-
нального костюму в театральній сценографії А. Петрицького висловила 
О. Красильникова, підкреслюючи, що саме в костюмі “переконливо 
знайшли свій концентровано-образний вияв характерні складові націо-
нальної ментальності” [8, с. 16]. 

Мета дослідження полягає в простеженні основних етапів ілюс-
трування літературної пам’ятки “Слово о полку Ігоревім” та принципів 
театральної сценографії конструктивізму та їх втілення А. Петрицьким в 
оформленні опери “Князь Ігор”. 

Виклад основного матеріалу. Традиції ілюстрування давньору-
ської літературної пам’ятки “Слово о полку Ігоревім” сягають епохи 
Середньовіччя. Окремі ілюстрації, в яких відображено похід князя Ігоря, 
зустрічаються у Радзивілівському літописі ХV ст. У свою чергу, вони 
мали більш ранні образотворчі прототипи, на які орієнтувалися серед-
ньовічні майстри. Після публікації “Слова” на початку ХІХ ст. з’яв-
ляються й перші спроби його осмислення та прочитання за допомогою 
образотворчих засобів. У класичному розумінні цього слова ілюстрації 
до “Слова” з’являються в середині ХІХ ст. Одним з перших інтерпре-
таторів цієї пам’ятки став угорський художник М. Зічі, твори якого, як 
і А. Шарлеманя та І. Панова, вирізнялися академічним і романтичним 
спрямуванням. 

Наступний сплеск інтересу до “Слова” спостерігаємо у другій по-
ловині ХІХ ст. До нього звертаються у своїх живописних і графічних 
творах В. Васнецов, Н. Дмитрієв-Оренбургський, В. і К. Маковські, 
Н. Каразін, В. Перов. Поступово митці відходять від показу батальних 
сцен, зосереджуючи увагу на настроєвих чинниках, функції яких втілю-
ються в основному в пейзажі. 

Помітні зміни в образотворчій інтерпретації “Слова” відбуваються 
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. У цей час посилюються тенденції 
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пошуку національного стилю, що знайшов вияв і в зближенні видів 
мистецтв, їхньому синтезі. До теми походу князя Ігоря зверталися у 
своїй творчості І. Горюшкін-Сорокопудов (1907), І. Малютін (1913), 
М. Козес (1910), Т. Петрусевич (1900). Образи “Слова” приваблювали 
й художників – “мирискусников” (І. Білібін, О. Бенуа, М. Добужинсь-
кий). Представник молодшої генерації “мирискусников” – Г. Нарбут, 
будучи учнем Глухівської гімназії, створює композицію на тему давньо-
руської пам’ятки. Оригінальні композиції на тему “Слова” створили 
українські художники І. Падалка (1928) та А. Ждаха. 

Мистецтво авангарду надало оригінальні образотворчі інтерпре-
тації цієї пам’ятки, зокрема Н. Гончарова в ілюстраціях до німецького 
видання “Слова” [13, с. 141–159]. Розвитку театрального художнього 
оформлення cприяла також опера О. Бородіна “Князь Ігор”, якій суди-
лося довге сценічне життя. Від початку задуму до прем’єри опери у 
1890 р. – відстань майже у двадцять років. За цей час композитор пе-
режив і захоплення сюжетом музичного твору (підказаного критиком 
В. Стасовим), і розчарування в опері як музичній формі. О. Бородін 
залишив головні сюжетні вузли першоджерела – “Слова о полку Іго-
ревім”. Проте він увів нові дійові особи – Володимира Галицького, 
скоморохів, невільниць, ратників та ін. Розбіжність лібрето та літера-
турної пам’ятки свідчили про прагнення композитора вступити в діалог 
з автором “Слова”, підсилити героїчний пафос твору, розкрити мону-
ментальні побутові сцени, передати психологічні аспекти головних 
героїв музичного твору. 

Беручи за основу пісню, арію, О. Бородін звертався до усної на-
родної творчості, підкреслюючи тим самим фольклорну основу твору. 
Але вільне поводження автора з текстом “Слова” спиралося на ґрун-
товне знання літописів і творів, з яких він черпав історичні відомості. 
На енциклопедичні знання композитора щодо “Слова” указував кри-
тик В. Стасов. Один з авторів повідомляв про те, що композитор “по-
бував неподалік від Путивля” [7, с. 5]. Не виключено, що О. Бородін 
був і в самому місті, адже Путивль виступає в опері як “знакове” місто. 
Саме тут, на міській площі, розпочинається дія прологу. Звідти Ігоря 
проводжала Ярославна, там же сумувала за ним (знаменитий плач 
Ярославни). У Путивлі мав намір правити один з героїв опери – князь 
Володимир Галицький. У цьому місті відбувається й остання, четверта 
дія опери. Якщо композитор так ретельно студіював документальні 
джерела, то цілком ймовірно, що він мав на власні очі ознайомитися з 
легендарним літописним містом. 

Поряд з музикою і лібрето значну роль в опері виконувало й сцені-
чне декораційне оформлення. Першим художником опери “Князь Ігор” 
був М. Реріх. Очевидно, що праця над цим музичним твором була 
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співзвучна настрою митця та його зверненням у своїй творчості до 
старовини. Саме у ті часи, на думку художника, люди були гармоній-
ними натурами на противагу сучасній цивілізації. Театральні декорації 
М. Реріха були дуже співзвучні до його станкових робіт. Це були ніби 
картини за мотивами театрально-сценічних творів, а в його творчості 
відбилися тенденції станковізму в театральному живописі. Для антре-
призи С. Дягилєва М. Реріх оформив “Половецькі пляски” (1909), а 
незабаром – і всю оперу (1914). 

У перші десятиліття ХХ ст. світове театрально-декораційне мис-
тецтво зазнає кардинальних змін. Поступово закріпилося розуміння 
спектаклю як цілісного мистецького організму. Новатори сцени вели 
боротьбу з академічними традиціями. Останні спиралися в основному 
на натуралістичні методи відтворення сценічної дії на сцені. Але вже 
на початку ХХ ст. спостерігалися спроби пошуку сценічного еквіва-
лента символістським та неоромантичним явищам у драмі. Помітні 
зрушення відбувалися паралельно зі змінами нового підходу до теат-
рального спектаклю у творчості таких новаторів сцени, як В. Мейєр-
хольд, О. Таїров, Є. Вахтангов. Починаючи з середини 20-х рр. ХХ ст. 
театральний експеримент був тісно пов’язаний з конструктивізмом. 
Театральна дія сприймалася у синтезі традиційної форми спектаклю 
та масового дійства, інколи – за допомогою інших видів мистецтв (кіно, 
графіка, фотографія). Одночасно змінюється й сам тип художника-
творця. 

Значне місце у формуванні нових засобів театральної виразності і 
сценографії належить конструктивізму – одній із течій авангардного 
мистецтва ХХ ст. Пошук нових елементів, організація життя на сцені 
відбувалися за допомогою сценічних засобів виробництва. Художники-
конструктивісти підходили до творчості максимально з раціоналістичної 
точки зору, відкидаючи романтичний, суб’єктивний підхід. Об’єктив-
ними елементами композиції конструктивісти вважали коло, конус, 
циліндр, куб, шар. Вступаючи один з одним у сполучення, ці геомет-
ричні фігури завжди залишають об’єктивну характеристику. Виявля-
ючи у зовнішній формі конструкцію об’єкта, конструктивісти зводили 
композицію до простої естетичної конструкції, в якій головне місце 
відводилося гармонізації форми. На думку конструктивістів, важливу 
роль у створенні композиції відігравало також протиставлення діаго-
налей та горизонталей. 

Суголосні думки висловлює український художник О. Богомазов 
у доповіді “Основні завдання розвитку в Україні”, де пропонує виді-
лити ядро – основні конструктивні елементи та другорядні елементи. 
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Отже, підсумовує митець, “три основні елементи існування мистецтва – 
вольовий імпульс, навколишнє середовище з його динамічними силами і 
матеріал” [16, с. 408]. 

Концептуальні засади конструктивізму співпадали з поняттям ко-
лективного, що ототожнювалося з революційними ідеями. З ними асо-
ціювалося мистецтво пролетарського майбутнього. З початку 20-х рр. 
ХХ ст. ідеї конструктивізму знайшли відображення у творчості Н. Аль-
тмана, В. Татліна, Е. Лисицького, К. Малевича, О. Родченка. Мистецтво 
відмовилося від інтуїтивного способу пізнання дійсності, надаючи пере-
вагу раціональному началу. Відхід від натуралізму в театрі потребував 
нових засобів вираження, які б виявляли та підкреслювали тектонічні, 
функціональні та просторові функції матеріалу. Конструктивізм мав 
теоретиків і прихильників, які тлумачили концепцію нового стилю 
широкому загалу. Зокрема в одній статті автор пояснював основний 
принцип конструктивізму, в основі просторової думки якого знаходило-
ся площинно-живописне уявлення. Мінімальною одиницею такого жи-
вописного уявлення вважалася рівно пофарбована поверхня [14, с. 16]. 
Подібний підхід використав В. Татлін у декораціях до спектаклю “Зан-
гезі” (1923), поставленого за мотивами “сверхповести” В. Хлєбнікова. 

Прийоми авангардного станкового живопису переносяться на 
підмостки театральної сцени. Одним із перших, хто започаткував у те-
атральній сценографії кубізм, була Олександра Екстер, його принципи 
відстоювала Любов Попова. У костюмах і театральних декораціях во-
на виявляла в геометричних формах конструктивну основу об’єктів. 
Спочатку це було зроблено у спектаклі “Ромео і Джульєтта” (постано-
вка А.Таїрова у Московському камерному театрі, 1920 р.), а потім у 
“Великодушному рогоносці” у постановці В. Мейєрхольда (1922). 
П’єсу Кроммелінка “Великодушний рогоносець” переклав у 20-ті рр. 
ХХ ст. історик театру, мистецтвознавець і поет, уродженець Путив-
ля І. Аксьонов (1884–1935). Невдовзі вона з’явилася у постановці 
Вс. Мейєрхольда, і, на думку деяких дослідників, саме наш земляк зумів 
передати відомому режисеру своє захоплення змістовною та форма-
льною конструкцією цього сміливого фарсу. І. Аксьонов виступив та-
кож на диспуті з приводу цього спектаклю, який було організовано 
асоціацією діячів революційного мистецтва. У статтях і виступах 
історик театру відстоював принципи театрального конструктивізму, 
головним ідеологом якого він вбачав Л. Попову. Високо оцінюючи її 
творчість, І. Аксьонов також оцінив і значення конструктивізму, конце-
птуальні засади якого втілилися незабаром в архітектурі та дизайні. 

Опера “Князь Ігор” побачила світ на українській сцені у перший 
театральний сезон 1925 р. в столичному театрі опери в Харкові. По-
становку “Князя Ігоря” було здійснено в оформленні українського 
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художника Анатолія Галактіоновича Петрицького (1895–1968). Митець 
повернувся до Харкова з Москви, де він навчався у ВХУТЕМАСі. Вже 
на той час А. Петрицький пробував свої сили у сценографії. Слід від-
мітити його ескізи костюмів до ексцентричного танку К. Голейзовсь-
кого (Московський камерний балет, 1922). Вже в них було відчутне 
тяжіння до створення костюмів у дусі конструктивізму, в яких відда-
валася перевага підкресленої геометричності форм. Проте запрова-
дження нових форм у сценографії викликало неоднозначну реакцію як 
серед глядачів, так і серед театральних критиків. 

А як же самі митці сприймали нові зміни у театрі? У дискусійній 
статті про оформлення сцени український художник театру В. Меллер 
зазначав про необхідність радикальних змін у театрі, які він вбачав у 
новій формі організації сценічного простору. На думку сценографа: 
“Оформлення сцени і вбрання повинні бути строго координовані з ро-
ботою режисури” [10, с. 164]. У статті “Сучасність потребує майстра”, 
вміщену в часописі “Барикади театру” (1924 р., № 2–3), цей же автор ро-
змірковував над тим, яку роль відігравав художник у театрі попередніх 
часів і яку місію він повинен виконувати в сучасному театрі. На думку 
автора, це повинен бути насамперед “майстер, озброєний знанням”. 
Якщо у старому театрі художник був ремісником, в умовному – диле-
тантом, то у сучасному він повинен стати майстром. 

Ці ж думки він продовжував розвивати у статті “Співпостановни-
ки”, надруковану в журналі “Театр і драматургія” (1935, № 7, с. 37–38). 
Наскрізь проникнута революційними гаслами, стаття відбивала динамі-
ку процесів, які відбулися у період з 1924 по 1935 р. В. Меллер закликав 
до пошуку нових засобів формування художнього образу на сцені. Од-
ним із дійових компонентів вистави повинен стати колір. Даниною моді 
тих часів була також активна участь глядача у підготовці вистав, їхнє 
обговорення, а інколи – і втручання у творчий процес. 

Свої думки з приводу театральної сценографії висловив художник 
О. Хвостенко-Хвостов у низці статей, опублікованих упродовж 30-х рр. 
ХХ ст. Аналізуючи свою працю над “Царевою нареченою” М. Рим-
ського-Корсакова, він мав уникнути натуралізму і так званої “театра-
льщини”. Це призвело художника до висновку про те, що потрібно 
надати “правдиві, реалістичні картини минулого, створити заразом 
емоційно насичене оформлення і тим піднести ідейну суть художнього 
образу спектаклю” [5, с. 101]. 

У роботі над оперою художники зіткнулися з тим, що ця музична 
форма має настільки специфічну природу (брак динаміки, статичність 
артистів), яку дуже важко зруйнувати і перевтілити на сучасний ма-
нер. З точки зору О. Хвостенка-Хвостова, цінність опери як музичного 
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явища визначає характер декораційного оформлення вистави. Так у ро-
боті над оперою Р. Вагнера “Лоенгрін” він мав намір подати її як народ-
ний концерт, театралізоване свято, уникаючи при цьому містичності. 

Оформлюючи “Князя Ігоря”, художник поділяв думки компози-
тора щодо монументальної форми опери. Ось чому феєричність бар-
вистих костюмів поєдналася із загальним кольоровим вираженням 
музичного дійства, що разом становило синтез з музикою. Для українсь-
кої сцени подібний підхід до оформлення виявився повною несподіван-
кою. За визнанням тодішньої критики “автор сценічного оформлення 
костюмів перевернув усі відомі до цього часу уявлення про декорати-
вне тло цієї опери” [4, с. 26]. Водночас критика відзначала й те, як 
вдало митець знайшов і відтворив форми стародавніх храмів і теремів, 
створив яскраві колоритні костюми. Деякі критики відмічали, що “ре-
жисерська вистава була виражена слабо...” [11, с. 42]. 

Новий сценічний варіант “Князя Ігоря” (1929) було здійснено ре-
жисером і балетмейстером М. Фореггером. Будучи у 1924–1929 рр. 
головним режисером Харківського театру опери та балету, він поста-
вив оперу “Князь Ігор” (1929) та балет “Футболісти” (1930) разом з 
А. Петрицьким. Їх оформлення характеризувалося конструктивістським 
підходом. Віднайдена художником мова декораційного оформлення у 
вигляді стилізованих старовинних фресок ніби повторювалася у рухах 
та позах хору. Форми дерев’яної та білокам’яної архітектури виразно ви-
глядали на тлі чорного оксамиту задника сцени, а сувору стриманість 
колориту декорацій художник вдало поєднав з яскравими костюмами, в 
яких було підкреслено фактуру матеріалу. 

Костюми до опери “Князь Ігор”, створені українським художни-
ком, відзначалися правдивістю. Про органічний зв’язок з мистецькою 
традицією свідчило й те, що художник творчо використав деякі мотиви 
фрескового живопису Софії Київської [6, с. 160]. 

Костюми героїв опери в аркуші “Скула та Єрошка” (1929, Націо-
нальний художній музей, Київ) вирішено у підкреслено геометричному 
стилі з поєднанням паралельних площин червоного, чорного і білого 
кольорів. Зауважимо, що подібну колористичну гаму активно викори-
стовували у своїй творчості К. Малевич і В. Барт. Цікаво, що в цей 
же час, у 1928 р., ілюстрації до “Слова” створив український митець 
І. Падалка в техніці акварелі. З метою розв’язання просторових колорис-
тичних завдань художник також спирався на традиції давньоруських 
майстрів. 

Творчість А. Петрицького в галузі станкового живопису та сце-
нографії відразу привернула увагу критиків. Визнаючи за ним само-
бутність, підкреслюючи яскравість його таланту, в його творчості 
відмічалися глибокі коріння народного українського мистецтва та 
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елементи ексцентризму та екзотики [9, с. 54]. Автор статті відмічав 
суттєву особливість мистецького доробку А. Петрицького: поєднання в 
його творчості традицій української класичної культури, а також кра-
щих досягнень європейського образотворчого мистецтва. Уся творчість 
митця, на думку С. Марголіна, є театральною, ось чому кожна виста-
ва “це зачіпка для Петрицького, щоб шукати нових співвідношень між 
фарбами й архітектурними лініями” [9, с. 55]. 

Розповідаючи на сторінках газети “Пролетарська правда” (1927 р., 
12 жовтня) про свою роботу над художнім оформленням опери 
М. Лисенка “Тарас Бульба”, А. Петрицький вказував, що завдання 
сучасного театру – “/…/ це є дія, музика і співи” [5, с. 87]. Концептуаль-
ною з цього приводу слід вважати статтю митця “Чи потрібна кому 
опера?”, яка була вміщена у часописі “Нова генерація” (1929, № 10). 
Подаючи історичний екскурс розвитку оперного мистецтва, А. Петриць-
кий посилався на те, що опера набагато складніша за драму і “може 
дати сильнішу емоційну зарядку, такий театр розроблятиме не тільки 
побутову, психологічно-індивідуалістичну проблему, а й створювати-
ме побутовий пафос, героїку, патетику. Оцей театр і є театр оперовий” 
[5, с. 89]. Художник вважав, що опера дуже потрібна новій культурі, 
адже у ній відбиватиметься пафос, свято, якого потребувало життя. 
Але до нового театру опера повинна увійти з новим репертуаром, 
спалюючи Аїд, Ігорів, Годунових, Лебедині озера “та інший мотлох”. 
Поступ нового театру зовсім не співвідносився зі старим репертуаром: 
“Треба якнайшвидше піти геть од постановок “Князя Ігоря”, “Годунова” 
і дивитись на них так, як дивиться М. М. Фореггер, що це, мовляв, 
тимчасовий баласт” [5, с. 90]. 

Створення А. Петрицьким сценографії до оперного спектаклю 
“Князь Ігор” слід вважати помітним явищем у мистецькому житті 
України 20-х рр. ХХ ст. Використані в ній засади конструктивізму пі-
дкреслювали актуальність цієї течії авангарду в українському театра-
льному мистецтві. Не заперечуючи існування опери, А. Петрицький 
ставив перед нею нові завдання, суголосні епосі. Деякі з них не були 
позбавлені вульгарного соціологізму, що відбивало основні тенденції, 
які слід розуміти у контексті ідейної боротьби тих часів. 

Висновки. Отже, проблема візуальної інтерпретації пам’ятки ста-
родавньої писемності “Слово о полку Ігоревім” набувала більшого 
поширення, починаючи з ХІХ ст. Значна часова відстань між митцем і 
літературним твором стає не перешкодою, а навпаки, сприяє появі 
якнайбільшої кількості мистецьких творів. Патріотичні ідеї “Слова”, 
його образний світ стають невід’ємною часткою національної самосві-
домості, а список імен митців, які зверталися до цієї писемної пам’ятки, 
є невичерпним. 
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Summary 
Pobozhii Sergii. Some aspects of heroic epic visualization in visual arts 

and scenography. 
The main stages of ancient Russian document “The Tale of Igor’s Raid” 

are observed in the article. The pictorial interpretation of “The Tale of Igor’s 
Raid” in the late nineteenth – early twentieth century are featured. Emphasis is 
made on the search for a national identity, which found its expression in the con-
vergence arts. The role of the German edition of “Words” in the illustrations 
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N. Goncharova. The development of theatrical decoration of Borodin’s opera 
“Prince Igor”. Attention is paid to the artist’s first opera “Prince Igor” Roerich 
in the context of his appeal to antiquity. It is noted that the avant-garde tech-
niques of easel painting is transferred to stage theatrical scene. The analysis of 
controversial articles on the design stage of the theater Ukrainian artists is 
made. Stage variants of opera performance “Prince Igor” and the principles of 
theater constructionism script writing are analyzed. The relevance of construc-
tivism in Ukrainian theater is stressed. 

Keywords: A. Petritsky, constructionism, “The Tale of Igor’s Raid”, scenog-
raphy, theater. 
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Галина САЛТЫК 

ВКЛАД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 
КУРСКОГО КРАЯ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье представлен обзор научных публикаций курских ученых – историков, 
культурологов, филологов и краеведов, в которых исследуются различные проблемы 
культурного развития Курского края – одного из крупнейших регионов России. 

Ключевые слова: культура, историко-культурные процессы, народная, худо-
жественная и православная культура, духовно-нравственное воспитание, интел-
лигенция. 

Постановка проблемы. За последние годы в нашей стране кар-
динально изменилось отношение к культуре, пониманию ее важности 
и роли в современном обществе, признание ее в качестве одного из важ-
нейших ресурсов социально-экономического развития страны. Сегодня 
уже многие понимают, что в современном мире все в большей степени 
наука и искусство, а не ресурсы и производительные силы, определяют 
могущество и будущее государства. Вполне очевидно, что развитие 
экономики, обороны, здравоохранения, науки – в равной степени за-
висит от уровня культуры и образования людей, работающих в этих 
сферах. “Культура есть та совокупность технических и психологичес-
ких навыков, в которых отложилась и кристаллизовалась в каждой 
нации вековая работа ее интеллигенции… культура – это чернозем, 
на котором расцветают интеллигентские цветки”, – писал известный 
историк и политик П. Н. Милюков. Он указывал на то, что именно 
“интеллигенция каждой нации не только идет впереди своей массы, 
но отражает на себе ее уровень культурности” [1]. 

                                           
© Галина Салтык, 2012 
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Анализ актуальных исследований. Исследования отдельных 
аспектов деятельности интеллигенции Курского края впервые появились 
в 90-е годы ХХ в. [2] Они нашли отражение в ряде работ, географичес-
кие границы которых охватывали Центрально-Черноземный регион 

1
11. 

Среди курских ученых одними из первых к этой теме обратились 
В. П. Чаплыгин и З. Д. Ильина [3]. Выявлению роли интеллигенции 
в политической истории региона посвятили свои работы В. М. Кузьмина 
и Г. А. Салтык [4]. Ценным, на наш взгляд, является словарь С. П. Ща-
велева, в котором содержатся биографии более чем 230 ученых и крае-
ведов гуманитарного профиля (историков, археологов, антропологов, 
этнографов, лингвистов, фольклористов, литературоведов и др.), пи-
сателей, публицистов, живописцев и архитекторов, внесших тот или 
иной вклад в изучение далекого прошлого Курского края. Автором 
также проанализированы их основные научные труды, даны итоговые 
оценки творчества [5]. 

Вместе с тем комплексного исследования, в котором анализируется 
научно-исследовательская деятельность интеллигенции по сохранению 
и приумножению культурно-исторического наследия Курского края, 
не проводилось. 

Цель статьи – представить историографический обзор основных 
публикаций ученых и краеведов по истории и культуре Курщины. По-
этому в данной статье и пойдет речь о научно-исследовательской дея-
тельности ученых Курской области, которые на протяжении многих 
лет не только сохраняют, но и приумножают культурно-историческое 
наследие соловьиного края. 

Изложение основного материала. Социокультурная миссия ин-
теллигенции необычайно сложна и разнообразна. Она охватывает 
различные сферы культуры – от нравственной и художественной до по-
литической. Прежде всего – это образование и просвещение, художест-
венное творчество и идейная борьба. Одной из функций интеллигенции 
является хранение и трансляция, упорядочивание и распространение 
культурных ресурсов, удержание норм и ценностей, исторической 
памяти. Без обеспечения такой функции невозможно ни сохранение 
общества, ни его адаптация к изменяющимся условиям. Именно эта 
ответственность ложится на плечи самой многочисленной группы 

                                           
111 Центрально-Черноземная область – административно-территориальная единица РСФСР в 1928–
1934. В нее входили территории бывших Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний. 
В настоящее время под названием Центрально-Черноземная область, или Центрально-Черноземный 
район, или Центрально-Черноземная полоса подразумевают Центрально-Черноземный экономический 
район. Назван район по преобладающему типу почвы – чернозему. Этот район является частью 
Евразийской зоны черноземов, находящейся в России. 
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интеллигенции – учителей, библиотечных и музейных работников, рес-
тавраторов, архивистов, научно-педагогических работников и т.д. 
Во многом благодаря их стараниям удается сохранить и приумножить 
культурно-исторические традиции отдельных регионов страны. 

Огромный спектр проблем, связанных с развитием культуры Кур-
ского края, представлен на рубеже ХХ–ХХІ вв., прежде всего коллек-
тивными сборниками, материалами научно-практических конференций, 
монографическими исследованиями, статьями [6]. Среди них особый 
интерес вызывают работы, посвященные восстановлению первобыт-
ной культуры древних народов, населявших территорию, входящую 
ныне в состав Курской области. Прежде всего, хотелось бы отметить 
“Очерки истории Курского края” А. В. Зорина, Г. Ю. Стародубцева, 
А. Г. Шпилева и О. А. Щегловой, в которых на основании письменных 
источников и результатов археологических исследований рассматрива-
ются историко-культурные процессы и события от эпохи каменного века 
до позднего средневековья, происходившие на территории Посемья [7]. 

Авторами ряда научных работ о повседневной жизни славян, на-
селявших в ХI–ХIII вв. территории междуречья Сейма и Псла, являются 
историки и археологи В. В. Енукова [8] и О. Н. Енуков [9]. Так, под 
руководством доктора исторических наук В. В. Енукова в Курске сфор-
мировалась школа молодых археологов, участвовавших в раскопках 
на территории области. Ему также принадлежит идея создания первых 
в городе специализированных на археологии научно-практических 
центров – областного музея древностей, а затем научной лаборатории 
при Курском государственном университете, заложивших современную 
основу для поиска, изучения и охраны исторических памятников Кур-
ского края. 

Археологическому изучению южнорусского края посвящены та-
кже исследования С. П. Щавелева. Интерес представляет статья, в ко-
торой уточняются страницы биографии преподобного игумена Киево-
Печерского монастыря Феодосия Печерского, с именем которого свя-
зано первое письменное упоминание города Курска в 1032 году 

2
12 [10]. 

Отрадно отметить, что курские ученые внесли существенный 
вклад в изучение православной культуры региона. И это не удивительно, 
так как Курский край является родиной (первой или второй) наиболее 

                                           
122 Феодосий Печерский – преподобный, игумен киево-печерский, первый учредитель иноческого 
общежития в русских монастырях. Свидетельством о его жизни является “Житие…”, написанное в 
конце XI – начале XII вв. монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Кроме того, сведения о 
Феодосии имеются в “Повести временных лет” и в “Киево-Печерском патерике”. Согласно 
“Житию…”, Феодосий родился в г. Василеве близ Киева в богатой семье княжеского слуги. Детские 
годы провел под Курском, куда переехала его семья. 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

257 

почитаемых на Руси святых – Феодосия Печерского, преподобного 
Серафима Саровского, а также обретения иконы Божьей Матери 
“Знамение” Курская Коренная, Пряжеской иконы Божьей Матери и 
т.д. 

3
13. Появилось целое научное направление, представители которого 

посвятили свои труды истории Курской епархии, строительству памят-
ников церковной архитектуры – храмов, часовен, монастырей, духовной 
музыки, поэзии, повседневной жизни православных курян, жизнеописа-
нию преподобных Серафима Саровского, архимандрита Ипполита 
(Халина), архиепископа Дамиана и других сподвижников церкви. 
Среди них следует выделить работы Ю. А. Бугрова и В. В. Реутова, в 
которых собран уникальный материал об истории Курской епархии. 
Возрождение Рыльского Свято-Николаевского монастыря подробно 
освещено в работе Н. Чалых, Коренной пустыни – В. Лысых, И. М. Пла-
ксина, В. И. Склярука, О. Чебанова, история иконы Божьей Матери 
“Знамение” Курская Коренная – В. В. Реутова, жизнь курских святых 
и мероприятия по их канонизации показаны в исследованиях Е. В. Завь-
яловой и др. [11]. Заслуживает внимания и исследование историка 
из Санкт-Петербурга А. И. Раздорского “Архиереи Курского края 
XVII–XX вв. Краткий биографический справочник”, в котором имеются 
сведения о более чем 100 правящих викарных архиереях Курского 
края XVII–XX вв. [12]. 

Курские исследователи А. Ю. Бунин, П. Г. Чистяков, Л. А. Шук-
лина, В. Л. Юрковецкий анализируют культурно-просветительскую 
деятельность русской православной церкви в ХIХ – ХХ вв., эволюцию 
ее взаимоотношений с государством и т.д. Всестороннее изучение 
истории монастырей и монашества Курской епархии: размещение, 
классификация, управление, культура, хозяйство монастырей, а также 
численность, состав и основные направления деятельности стали пред-
метом изучения С. С. Жирова [13]. 

Становление монастырской культуры Курского края широко 
представлено в многочисленных работах доктора культурологии 
Т. Н. Арцыбашевой [14]. Особо следует отметить ее монографию “Пра-
вославный Курский край”, где в проблемно-хронологической после-
довательности показано развитие христианства, характер и динамика 
монастырской культуры, история храмового строительства и условия 
развития церковного искусства. 

Интересным, на наш взгляд, является тематический сборник “Из 
истории монастырей и храмов Курского края”, вышедший под редак-
цией А. Ю. Друговской. В книгу включены материалы по истории 

                                           
133 Коренная пустынь – место обретения в 1295 иконы Божьей Матери “Знамение” Курская Коренная, 
находящейся ныне в США. Это самая почитаемая икона в Русской Зарубежной Церкви, получившая 
наименование Одигитрия русского рассеяния. 
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монастырей и храмов Курска, Рыльска, сюжеты об их благотворите-
льной деятельности, о трагической судьбе курских священнослужителей 
в годы сталинского тоталитарного режима и др. [15]. Существенный 
вклад в изучение православной культуры Курского края вносят ежегод-
ные конференции – “Знаменские чтения”, инициатором проведения 
которых выступают Курская епархия, Курская областная администра-
ция, Курский государственный университет и Курская государственная 
академия. Их участники обсуждают проблемы, связанные с историей 
Русской Православной Церкви и ее ролью в обществе. Особое внимание 
они уделяют вопросам духовно-нравственного воспитания современной 
молодежи [16]. 

В поле зрения региональных историков попал целый комплекс 
проблем, связанных с формированием и функционированием староо-
брядческих сообществ Центрального Черноземья в последней трети 
ХVIII – начале ХХ вв. Так, А. В. Апанасенок на богатом фактическом 
материале рассматривает особенности культуры старообрядческих об-
щин, их взаимоотношения с властью и окружающим населением [17]. 

В историографии культуры Курского края важное место занима-
ют исследования народной культуры. По мнению Э. В. Быковой, к 
элементам, ее составляющим относятся: ценности, нормы, смыслы, 
идеи, обряды, ритуалы, представления, знания, верования, образ жизни, 
художественное творчество и т.д. в их знаково-символическом и пред-
метно-материальном воплощении, … сохранение и передача от одно-
го поколения к другому [18]. В этой связи хотелось бы отметить в 
первую очередь коллективное научно-популярное издание “Легенды и 
предания Курского края”, подготовленное учеными Курского госу-
дарственного университета (Л. Веретенникова, Л. Гридина, М. Звя-
гинцева и др.) и Курского областного краеведческого общества под 
руководством Ю. А. Бугрова. Оно содержит тексты исторической и 
легендарной народной прозы, собранные этнографами, фольклористами 
и краеведами в различных районах Курской области за последние по-
лтора века – с древнейших времен до Великой Отечественной войны. 
В компактных рассказах повествуется о происхождении населенных 
пунктов области и их названиях, об исторических событиях и деяте-
лях, о традиционных занятиях курян, о кладах и разбойниках... [19]. 
Примечательно, что на презентацию книги, которая состоялась на лет-
ней площадке Курского государственного университета в июле 2010 г., 
были приглашены известные фольклорные коллективы Курской обла-
сти: “Тимоню” из с. Плехово Суджанского района, хоровая капелла 
“Курск”, детский ансамбль “Ладушки”. Была организована выставка 
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изделий народных промыслов, работ студентов и преподавателей 
художественно-графического факультета университета. 

Однако большинство исследований курских ученых по народной 
культуре носит научный характер. Заслуживают внимания работы 
Т. Н. Арцыбашевой, Н. В. Бочаровой, И. В. Марченко, Н. К. Шабанова, 
Е. А. Тиняковой, О. В. Карачевцевой, Е. Г. Яковлевой и др. [20]. 

Изучению вопросов художественной культуры и архитектуры края 
посвятили свои исследования И. П. Нерубенко, Н. К. и М. Н. Шабанов, 
М. Л. Теплицкий, С. И. Федоров и др. [21]. М. М. Звягинцева, Т. В. Ко-
валева и Е. Холодова анализируют проблемы, связанные с историей 
развития дворянской усадьбы [22]. Труды М. Л. Космовской, Т. Бреж-
невой, И. Ю. Татарской, И. Г. Косихиной посвящены сохранению 
музыкальных традиций края, с которым связаны судьбы музыкан-
тов, композиторов и исполнителей – А. М. Абазы, Г. В. Свиридова, 
Н. В. Плевицкой, Н. Крыгиной и т.д. [23]. 

Существенное внимание историками края уделяется изучению раз-
личных аспектов культурно-досуговой сферы населения Курского края. 
Следует выделить работы А. С. Амоскина, А. А. Аронова, А. Ю. Друго-
вской, З. Д. Ильиной, В. В. Захарова, Л. А. Лернер, Л. А. Медведской, 
Т. Д. Прониной, М. Ю. Семенова, В. Б. Степанова, А. А. Терещенко, 
И. Д. Чепелевой, Л. В. Палий, М. Г. Мухановой и др. [24]. 

Анализ творчества русских писателей, уроженцев края – М. С. Щеп-
кина, К. Д. Воробьева, А. Фета широко представлены в работах 
Г. Л. Ачкасовой и Ю. И. Шумаковой [25]. Интересны, на наш взгляд, 
публикации А. А. Белобородовой, посвященные истории становления 
и деятельности цензурных учреждений в Курской губернии [26]. 

Большой вклад в сохранение культурного наследия региона внес-
ли работники музеев области В. В. Левченко (бывший директор Курс-
кого областного краеведческого музея), Т. А. Долженкова (Булгакова) 
(Советский районный краеведческий музей), Л. А. Кузнецова (Курс-
кий областной краеведческий музей), Л. С. Холтобина (Музей “Юные 
защитники Родины”) и др. В своих исследованиях они поднимают са-
мые разнообразные проблемы музееведения, прежде всего рассматри-
вают музей как центр культуры в российской провинции, как место 
памяти в формировании национального самосознания молодежи [27]. 

В 1990-е годы в региональной историографии появилось еще од-
но направление, представители которого всесторонне анализируют 
повседневную жизнь интеллигенции Курского края в условиях военно-
революционной повседневности начала ХХ в. и в 1930–1950-е гг. 
В многочисленных статьях и монографиях прослеживаются судьбы 
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политической элиты региона, пострадавшей в годы политических ре-
прессий. Прежде всего, это работы Б. Д. Беспарточного, В. Г. Карна-
севича, С. П. Щавелева, Г. А. Салтык, З. Д. Ильиной и др. При этом 
исследователи обращаются к такому важному историческому источни-
ку, как мемуары и воспоминания членов Курской областной Ассоциа-
ции жертв политических репрессий [28]. Ученые поднимают и такие 
проблемы, как интеллигенция и революция, народ и власть [29]. 

Разнообразна тематика исследований курских краеведов Ю. А. Бу-
грова, Ю. Озерова, В. Степанова, М. С. Лагутича, В. В. Потапова и др. 
Это и восстановление биографий деятелей культуры, история театра и 
кинематографа, населенных пунктов и архитектурных памятников и 
т.д. [30]. 

В последнее время курские ученые все больше внимания стали 
уделять изучению международного сотрудничества приграничных ре-
гионов [31]. Теоретическое осмысление перспективных направлений 
взаимодействия и противоречивых проблем приграничного сотрудни-
чества в рамках Еврорегиона “Ярославна” (Сумская и Курская области) 
нашло отражение в материалах Международной научно-практической 
конференции, состоявшейся в Курском государственном университете 
19–20 сентября 2011 г. [32]. Примечательно, что крупнейшей комму-
никационной артерией, способствующей развитию региональных свя-
зей и международных контактов, экономических и культурных связей 
России и стран СНГ, является Курская Коренская (Коренная ярмарка). 
История ее становления и развития представлена обширной историог-
рафией [33]. 

Еще одним важным направлением в региональной историографии 
являются исследования о становлении и развитии образования в Курс-
ком крае. Хотелось бы отметить работы А. В. Третьякова, А. И. Черны-
шева, В. А. Харламова, Г. В. Антимоновой, А. Д. Афанасьева, А. Д. Мед-
ведева, М. С. Пекарского, Е. А Косетченковой и др. Они посвящены 
истории развития низшей сельскохозяйственной школы, женского, ре-
месленного, реального и гимназического образования в Курской губе-
рнии; государственной политике в сфере внешкольного образования; 
становлению и развитию среднего специального сельскохозяйственного 
образования в Курской области и т.д. [34]. 

Выводы. Таким образом, во многом благодаря научной и общес-
твенно-политической деятельности курских ученых и краеведов удалось 
восстановить неизвестные страницы истории культуры российской 
провинции. В целом же интеллигенция Курской области вносит весо-
мый вклад в дело сохранения культурных ценностей региона, обогащает 
нравственную атмосферу в обществе. 
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Анотація 
Салтик Г. О. Внесок інтелігенції в збереження і примноження куль-

турно-історичних традицій Курського краю: історіографічний аспект. 
У статті представлений огляд наукових публікацій курських учених – 

істориків, культурологів, філологів і краєзнавців, в яких досліджуються 
різні проблеми культурного розвитку Курського краю – одного з найбільших 
регіонів Росії. 

Ключові слова: культура, історико-культурні процеси, народна, худож-
ня і православна культура, духовно-моральне виховання, інтелігенція. 

Summary 
Saltyk Galina. The intelligentsia’s contribution into preservation and 

increase cultural and historical traditions of the Kursk region: historiography 
aspect. 

The article tells about one of the sociocultural mission of intelligentsia, 
which includes keeping, organizing and distributing of historical resources, sav-
ing the historical past. The contribution scientific intelligentsia in the saving of 
cultural-historical traditions of the region is shown on the example of the histori-
cal research of Kursk region culture as a part of the regional historiography. 
The author analyses the publications of regional ethnographers and scientists, 
such as: historians, archaeologists, culturologists, philosophers and linguists, in 
which different historical problems of one of the greatest regions of Russia are 
being researched. The achievements of the basic scientific schools are described 
and the contribution of intelligentsia in restoration of the long past of Nightingale 
region is shown. 

Keywords: culture, historical and cultural process, folk, artistic and orthodox 
culture, spiritual and moral education, intellectuals. 

УДК 342.3(477)(091) 
Анатолій ТКАЧЕНКО 

ЗАПОРІЗЬКА СІЧ 
ЯК ФЕНОМЕН ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

У пропонованому дописі мова йде про Запорізьку Січ як військово-політичну 
організацію українського козацтва, про її державність як унікальне явище в історії. 
Аналізуються її витоки, особливості формування і функціонування. Наголошується, 
що демократичні засади запорізького козацтва та самобутній державний устрій 
стали основою формування християнської козацької республіки. 

Ключові слова: Запорізька Січ, християнська козацька республіка, козацька 
держава, військово-адміністративне управління, організаційна структура Січі. 

Постановка проблеми. Складовою частиною української мента-
льності є загальноцивілізаційні морально-етичні норми, зокрема такі, 
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як свобода й демократія, у формуванні яких важливе місце належить 
державотворенню. Поєднання зазначених процесів і явищ було властиве 
Запорізькій Січі. Козацтво, яке було соціальною основою державності, 
створило могутні збройні сили, що стали однією з підвалин держави. 
Державність, яка була створена на Запорізькій Січі, була унікальним 
явищем не лише в Європейській, але й у світовій історії. Проте і до 
цього часу факт її існування викликає неоднозначні оцінки, які діаме-
трально протилежні – від її ідеалізації до фактичного заперечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає підстави ствер-
джувати, що до факту існування державності на Запорізькій Січі звер-
талися видатні вчені [3; 5; 7; 13 та ін.], намагаючись зрозуміти її 
феномен. Це й не дивно, адже козацтво, що створило цю державність, 
існувало як соціальне явище не одне століття. А козацька державність, 
також проіснувавши декілька століть, уже цим фактом викликає до 
себе жвавий інтерес і залишається ментально значущою подією в історії 
українського народу і помітним напрямом історіографії. 

Окреме місце в історіографії займає проблема щодо генези ко-
зацької держави. На думку таких істориків, як І. Крип’якевич, Н. По-
лонська-Василенко, Л. Окіншевич та ін., українська козацька держава 
(Запорізька Січ) з’явилася ще в XVI ст. В. Липинський вважав, що ко-
заччина “ставала поволі в національно чужій Речі Посполитій державою 
в державі” [3]. Ґійом Сансон (1633–†1703) – географ французького ко-
роля, відомий картами Європи і Африки, одну із мап України, видану 
в 1674 році, назвав “Vkraine Pays Des Cosaques” (“Україна – держава 
козаків”). 

Проте якщо до самого козацтва у науковій літературі ставлення в 
цілому достатньо толерантне, то до факту наявності у нього власної 
державності серед науковців єдиної думки немає. “Скептики”, звер-
таючи передусім увагу на відсутність низки ознак державності, заодно 
заперечують і факт її наявності. У польській історіографії козацтво, 
зокрема, нерідко було представлене виключно як стихійна сила, спря-
мована взагалі на руйнацію державних засад [14]. Тому для встанов-
лення істини заслуговує на увагу визначення ролі і місця козацтва у 
процесі державотворення в Україні. 

Метою даної статті є з’ясування передумов утворення державності 
на Запорізькій Січі та аналіз її складових як феномену державотворення 
на теренах України у період Середньовіччя. 

Виклад основного матеріалу. У багатовіковій історії України ва-
жливе місце належить козацтву. Ґрунтуючись на глибоких історичних 
традиціях, воно відродило перерваний іноземними загарбниками дер-
жавотворчий процес в Україні [12]. Проте при його оцінці доволі часто 
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сучасне розуміння поняття “держави” намагаються застосувати й до 
козацької. Вивчення ж державотворення в історії козацтва, передусім, 
потребує дотримання фактора часу. Неприпустимо переносити поняття і 
явища пізнішої епохи на попередню, від чого застерігав ще В. Антоно-
вич [1, с. 186]. У той же час видається необґрунтованим твердження, що 
козацтво створило повноцінну державу. У цьому контексті доречно 
вживати слово “державність”. 

Отже, Запорізька Січ стала місцем, де козацтво продовжило держа-
вницькі традиції України. Тут сформувалася нова українська (козацька) 
державність. Загальновідомо, що головними ознаками держави є існу-
вання особливої системи органів та установ, що виконують функції 
державної влади; право, що закріплює певну систему норм, санкціо-
нованих державою; певна територія, на яку поширюється юрисдикція 
даної держави. Усі ці ознаки були притаманні Січі, а специфічні істо-
ричні умови та обставини життя запорожців зумовили неповторний 
імідж козацької державності. Козацтво створило власну військово-
політичну і господарську організацію, поступово перетворюючи її у 
своєрідну державу зі значними підконтрольними територіями, багато-
тисячною армією, адміністративним апаратом, скарбницею, звичаєвим 
правом та символікою. 

Козацька державність у науковій літературі аналізується у двох 
формах – Запорізькій Січі і Гетьманській державі, яка виникла в сере-
дині XVII ст. У пропонованому матеріалі мова йтиме про державність, 
що виникла на Запорізькій Січі. Про неї прийнято говорити як про 
українську козацьку республіку [7; 10; 11], яка виникла на Наддніпря-
нщині в перші десятиліття XVI ст. Характерно, що всі державні утво-
рення до того часу, та, власне, і після утворювалися в умовах, коли 
суспільство набувало ознак цивілізованості. Очевидно тут слід поста-
вити ключове для розуміння державотворення у той час питання щодо 
ознак цивілізації у козацтва. Адже відомо, що воно формувалося на 
окраїні суспільного життя з рухливих, не конформних елементів як 
марґінальний прошарок населення. Застосування поняття “цивілізація” 
щодо козацтва за таких обставин на перший погляд видається досить 
проблематичним. Проте, з іншого боку, попри те, що козацтво було 
інкорпороване до тогочасної станової структури, останньої третини 
XVI ст. воно набирає певних організаційних форм. Протягом XVI ст. 
козаччина перетворюється на суспільну верству, а з кінця XVI ст. тут 
відбувається формування організації, державницьких структур. До кінця 
ХVІ – початку ХVІІ ст. Запорізька Січ перетворилася в оригінальну 
воєнну общину, якої не знала жодна країна світу, а до ХVІІІ ст. у ній 
почали утворюватись елементи державності [8]. 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

275 

Українське козацтво виникло в умовах, коли Україна втратила 
державність, а її землі захопили кілька держав. Виникнення військово-
політичної організації козацтва на українських землях, що входили до 
Великого князівства Литовського і де не було князівської адміністра-
ції, а також інших станів суспільства, дало можливість запорожцям 
вільно вибирати суспільно-політичний устрій. 

Передумовою створення державності в козацтва був селянський 
демократизм, на засадах якого відбувалося створення нової суспільної 
організації – козацьких громад, де всі вважалися вільними і рівними у 
користуванні землею та промисловими угіддями, мали однакові права 
на участь у самоврядуванні. На Запоріжжі не існувало ні феодальної 
власності на землю, ні кріпацтва; панувала формальна рівність між 
усіма козаками (права користування землею та іншими угіддями, бра-
ти участь у радах та ін). Освоюючи степові простори, козаки, всупереч 
панівному феодальному способові виробництва, розвивали власне го-
сподарство, що базувалося на вільнонайманій праці. Звертає на себе 
увагу і та обставина, що в суспільному устрої Запоріжжя базувалося 
на переказах, легендах та звичаях. 

До кінця ХVІ – початку ХVІІ століть Запорізька Січ перетворилася 
в оригінальну воєнну общину, якої не знала ні одна країна світу, в якій 
формувались елементи державності. Селянський демократизм посту-
пово набрав рис військово-козачого демократизму, що ґрунтувався на 
демократичних традиціях державності предків; звичаєвому праві; еле-
ментах народоправства у вигляді віча; соборності, колективізмі, гро-
мадській солідарності, суспільній власності на землю; свободолюбстві, 
потягу до рівності людей, братстві, справедливості в досить розвину-
тому общинно-громадському житті; принципах виборності владних 
органів; децентралізації політичної влади, що проявлялася в розгалуже-
ній системі місцевого самоврядування, автономізації окремих громад і 
реґіонів, їх федералізації і навіть конфедералізації; поєднанні монар-
хічних і аристократичних форм правління. 

За формою правління це була демократична республіка, яка най-
більше відповідала світоглядним засадам козацтва. Тут діяв самобутній 
державний устрій, що виключав узурпацію влади козацькою старши-
ною, передбачаючи щорічні звіти та перевибори всіх посадових осіб. 
Усіх їх козацтво сприймало винятково через призму усталених звичаїв 
та традицій. Демократизм Січі проявлявся у тому, що козацтво було 
джерелом влади; принципі рівності козацтва на Січовій Раді; устрої 
Січі, формуванні куренів і поділі земель; виборності органів влади й 
управління. У пізніші часи демократичні традиції козацтва були дещо 
обмежені зростанням значення козацької старшини. 
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Демократичні засади запорізького козацтва стали основою фор-
мування християнської козацької республіки. У той час, коли у країнах 
Європи панували монархії, у козацтва існувала республіканська форма 
правління та всі основні, характерні для республіки елементи самос-
тійного державного устрою [9]. На Запоріжжі існувала республікансь-
ка форма правління, оскільки функціонувала козацька рада; існував 
відповідний військовий і адміністративний устрій та судочинство. 
Важливою характеристикою державності була виборна система орга-
нів управління. Контроль за їх діяльністю здійснювала козацька рада. 
Запорізька Січ мала ознаки державності, власну територію і військо, 
яке охороняло її кордони, свій уряд, який виконував законодавчі, ви-
конавчі та судові функції, свою символіку (прапор і герб), скарбницю. 

З усього видно, що на Січі існувала своєрідна держава, яка в умовах 
панування середньовічних монархій була демократичною республікою. 
Її особливістю було те, що за своїм характером вона була військово-
демократичною республікою, яка найбільше відповідала потребам 
козацтва в тогочасних умовах існування. Особливістю ж державної 
системи було те, що народилася вона із військової організації, тому 
державні органи, адміністративно-територіальна система, посади були 
як військовими одиницями, так і державними. 

Варто, на нашу думку, звернути увагу на те, що козацтво навряд 
чи знало Полібія та його концепцію про “найліпшу” форму держави з 
відповідним поділом влад. Мова йде про поєднання рис царства, арис-
тократії та демократії. Однак, як це не дивно, на Січі існували ознаки 
монархії, оскільки на чолі стояв кошовий отаман; аристократії, бо існу-
вала Рада військової старшини; демократії, що підтверджує наявність 
Січової Ради. 

З іншого боку, в козачому самоврядуванні майже за два століття до 
появи концепції Монтеск’є можна виокремити елементи розвинутої 
демократії та класичного розподілу влади: “законодавчої” – військова 
Рада; “виконавчої” – кошовий отаман, січова військова старшина; 
“судової” – військовий суддя, паланочні судді. 

Запорозька Січ значно відрізнялася від більшості тогочасних фе-
одальних держав. Замість феодального примусу, який ґрунтувався на 
закріпаченні й примусовій праці, в ній утвердилися принципи найма-
ної праці. За внутрішнім устроєм козацька держава була своєрідним 
військовим товариством. Вона мала власні збройні сили – запорізьке 
військо. Козацтво, передусім, було військовою структурою, тому його 
організація відбилась і на його державності. Отже, ми можемо конста-
тувати той факт, що якщо у середньовічній державі система управлін-
ня мала в основному цивільний характер, то у козацтва вона була з 
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яскраво вираженим військовим характером. Майже всі посадовці як 
на Січі, так і в паланках виконували військові функції. 

Військо запорізьке низове мало два поділи: військовий і територі-
альний. У другій половині XVI ст. Січ мала чітку військову організацію. 
Все запорізьке військо ділилося на курені, із яких складався адмініст-
ративний поділ у самій Січі. Військовий складався із 38 куренів. На чолі 
куреня стояв курінний отаман. Посада курінного давала право бути 
обраним кошовим. Кожен курінь мав свою корогву. Курінь збирався 
на курінну раду – “сходку”. Запорізьке військо втягувало в себе своє-
вільні маси і зв’язувало їх своєю організацією і ідеологією. 

Запорізька Січ у XVIII ст. за розмірами площі наближалася до ос-
трівної Англії. Територія Запоріжжя постійно змінювалася, кордони 
переносилися. Проте це не може стати на заваді визнання козацької 
державності, оскільки у багатьох кочових народів кордони були пос-
тійно рухливими, а існування державності все ж таки визнавалося. Те-
риторія козацької держави називалася землями Війська Запорізького або 
Вільностями Війська Запорізького й простягалася від Південного Бугу 
на заході до Кальміусу в Приазов’ї на сході. На півночі її межа проля-
гала по річці Оріль (на Лівобережжі) та верхів’ях річок Інгул та Ін-
гулець (на Правобережжі). У XVIII ст. територія Запорізької Січі 
поділялася на декілька адміністративно-територіальних одиниць, які 
називалися паланками [6]. До 1768 р. паланок було 5, після 1768 р. 
з’явилося ще три. У кінці існування Запорізької Січі було створено ще 
дві паланки. Отже, усіх їх було 10, у тому числі 7 на Лівобережжі і 3 на 
Правобережжі. Центром паланки була слобода, де містилася військова 
залога і мешкала старшина. У слободах скликалися паланочні ради. 

Організаційна структура Січі включала наступні сегменти: Зага-
льна військова Рада, яка була вищим адміністративним, законодавчим 
і судовим органом. У козацькій державі їй належала вся повнота влади, 
причому право голосу на ній мав кожен запорожець. Саме тому козаць-
ку державу визначають як республіку. Ради відбувалися двічі-тричі на 
рік: на початку січня, другого-третього дня після Великодня, 1(14) жов-
тня (на свято Покрови). У разі потреби ради могли скликатися і в ін-
ший час. 

Рішення Ради було рішенням війська і мало обов’язковий характер. 
У функції Ради входило керування всіма важливими питаннями життя 
Січі, визначення її внутрішньої і зовнішньої політики, вирішення пи-
тання миру й війни. Вона приймала й відправляла посольства, здійс-
нювала судочинство. У другій половині XVIII ст. стали скликатися 
“чорні Ради”, рішення яких було обов’язковим для старшини. 
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На загальній військовій Раді проводилися вибори військової ста-
ршини, до якої належали кошовий отаман, військовий суддя, військовий 
писар і військовий осавул. За військовою старшиною йшли військові 
службовці: військовий обозний, військовий довбиш, військовий пушкар, 
військовий тлумач, військові шафари перевозів, військовий кантаржій, 
булавничий, бунчужний, хорунжий. 

Окрім військових службовців, на Січі існувала похідна і паланкова 
старшина. До її складу входили полковник (сердюк), осавул, писар. 
Символом влади старшини були клейноди. 

Державність на Запорізькій Січі характеризувалася наявністю влас-
ного військово-адміністративного управління, виборністю військової 
старшини, судовою, військовою системою, наявністю дипломатичних 
зносин з іноземними державами. 

Важливе значення у зростанні державотворчої ролі козацтва мав 
захист ним релігійних прав українського народу. Зокрема, обороняючи 
православну церкву, козаччина об’єднувала всі верстви, які обстоюва-
ли релігійні інтереси українського народу. Взаємовплив волелюбних і 
національно-релігійних засад лежить не тільки в основі світобачення 
козаків, а є своєрідним ідеологічним фундаментом усієї будови козаць-
кої держави. Між православ’ям і козацтвом існував глибинний зв’язок, 
козацький устрій мав демократичний характер, і тому Запорозьку Січ 
цілком обґрунтовано можна назвати християнською демократичною 
республікою [5]. 

Козаччина виконувала важливу для держави охоронну функцію 
територій, що граничили зі східними деспотіями. Тому, крім захисни-
ка інтересів християнства, козацтво забезпечувало оборону кордонів. 

Запорізька Січ відігравала помітну роль у міжнародних справах. 
Зв’язки із Січчю встановили уряди Австрії, Венеції, Московщини, 
Туреччини, Молдавії, Трансільванії, Швеції, Кримського ханства, Персії 
та інших країн. Козаки воювали в Європі на боці Австрії, Франції, Іспа-
нії. Запорожці заключили воєнний союз з донським козацтвом, коорди-
нуючи з ним воєнні акції проти Кримського ханства й Османської 
імперії. Запорізька Січ активно втручалася в непрості відносини між 
Кримом і Туреччиною. 

Козацька форма державності мала свої особливості. По-перше, вона 
виникла не на етнічній, а на морально-психологічній основі. Людей 
об’єднала не сила державної влади, а духовна спорідненість [4, с. 131]. 
По-друге, Запорізька Січ була деформованим варіантом державності, 
оскільки для неї притаманним був інтенсивний розвиток військової сфе-
ри. При цьому формування могутнього війська та озброєння відбувалося 
в умовах примітивного економічного сектору, який характеризувався 
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відсутністю власної фінансової і податкової системи, грошей, міст, 
розвинутої інфраструктури [2, c. 236–237]. 

В умовах політичної нестабільності, коли централізм Української 
держави був ще тільки ідеєю, широкий демократизм, як виявилося, 
згубно вплинув на процес розбудови державності. Козацька держава 
виявилася не готовою до об’єднавчого процесу в рамках єдиної собор-
ної держави. Українському козацтву не вдалося створити рівноправне 
суспільство. Відсутнім був також інститут сім’ї. При цьому ця обста-
вина звертає до себе особливу увагу, адже те, що запорожці не допус-
кали на Січ жінок, робило її подібною до монастиря. Проте не можна 
не враховувати і того, що Січове військо було своєрідним лицарським 
орденом, що вимагав від своїх членів особливої дисципліни і самопо-
святи. 

Таким чином, Запоріжжя стало зародком нової української дер-
жавності. Козацька християнська республіка Запорізька Січ відіграла 
важливу роль в історії українського народу, насамперед у його націо-
нально-визвольній боротьбі, в розвитку Збройних сил України, в осво-
єнні та заселенні степових просторів України. Козацтво сформувало 
гнучкий механізм втілення в життя демократичних принципів державо-
творення. 
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Summary 
Tkachenko Anatoliy. Zaporоz’ka Sich as statehood phenomenon. 
In the suggested article is said about Zaporоz’ka Sich as the military and 

political organization of Ukrainian Cossacks, about its statehood as the unique 
phenomenon in the history. It is analyzed its background, the peculiarities of its 
formation and functioning. The author proves that regarding its nature Zaporоz’ka 
Sich was military-democratic republic and had all the attributes of the statehood – 
its own territory, military and administrative governance, court and military system, 
its government that carried out legislative, executive and judicial functions, its 
symbols, treasure house, diplomatic relations with foreign countries, that enables 
to single out the elements of the developed democracy and classical separation of 
power. It is stressed, that democratic foundations of Zaporоz’hya Cossacks and 
distinctive state structure became the basis of the Christian Cossacks republic 
formation. 

Keywords: Zaporоz’ka Sich, Cossacks Christian Republic, Cossack State, 
military governance, Zaporоz’ka Sich organizational structure. 

УДК 94(470) 
Павло ТОВСТУХА 

ВИТОКИ І ВИЯВИ 
БІЛЬШОВИЦЬКОГО РАДИКАЛІЗМУ 

Й НЕТЕРПИМОСТІ 
У статті йде мова про тенденцію взаємозв’язку між революційними ідеями 

в Росії в ХІХ столітті і більшовизмом на початку ХХ ст. 

Ключові слова: більшовизм, радикалізм, нетерпимість, революція, комунізм. 

Постановка проблеми. У нашого сучасника, який практично кож-
ного дня стикається з політикою, не може не виникнути запитання – 
звідки беруться такі риси, як безпринципність, цинізм, а часом і неві-
гластво у багатьох сучасних політиків? Більшість з них, як відомо, 
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сформувалися за радянських часів. Тому витоки цих негативних явищ 
слід шукати в історії вже неіснуючої країни, коли керівною і направля-
ючою силою була КПРС. Комуністична партія, у свою чергу, була пра-
вонаступницею більшовицької фракції в російській соціал-демократії, 
яка оформилась у 1903 році зусиллями В. І. Леніна і його однодумців. 
Зрозуміло, що у В. І. Леніна і більшовиків теж були свої попередники. 
У свій час спробу дослідити ідейні витоки більшовизму як явища, яке 
радикальним чином вплинуло на історію ХХ століття, зробив філософ 
М. А. Бердяєв [1]. 

При більш-менш детальному ознайомленні з історією більшовизму 
не можуть не звернути на себе увагу такі риси лівої фракції російських 
соціал-демократів, як радикалізм та нетерпимість до всіх політичних 
опонентів. При цьому ці зазначені ознаки політичної сили були при-
щеплені В. І. Леніним і були їй притаманні вже з самого зародження. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему тактики більшови-
ків і меншовиків у роки першої російської революції досліджували 
Н. П. Бабаєва, В. К. Габунія, М. Ю. Козицький, А. П. Логунов, С. В. Тют-
бюкін. 

Зважаючи на ту обставину, що за радянських часів в історіографії 
цілковито домінувало однобічно-компліментарне висвітлення діяльності 
більшовицької партії і її вождя, а після розпаду СРСР інтерес до цієї 
теми і постаті В. І. Леніна різко знизився, нам видалося слушним звер-
нути в першу чергу увагу на праці відомих західних авторів – А. Валіць-
кого [2], Н. Верта [3], Е. Карра [4]. Також нами була зроблена спроба 
здійснити тематичний аналіз ленінських публікацій періоду революції 
1905–1907 років. 

Метою статті є виявлення тісного взаємозв’язку між російськи-
ми революційними ідеями та течіями ХІХ століття і більшовизмом на 
початку ХХ століття, а також демонстрація виявів радикалізму і нетер-
пимості, характерних для більшовицької партії в період першої бур-
жуазно-демократичної революції в Росії. 

Виклад основного матеріалу. Заглибившись в історію Росії, 
М. Бердяєв побачив попередника більшовицької моралі у постаті 
В. Бєлінського: “Він говорить, що люди такі дурні, що їх силою треба 
вести до щастя. Бєлінський зізнається, що якби він був царем, він був би 
тираном в ім’я справедливості. Він схильний до диктатури. Він вірить, 
що настане час, коли не буде багатих, але не буде і бідних” [1, с. 34–35]. 
Бердяєв вважав Бєлінського центральною постаттю в історії російської 
думки і самосвідомості ХІХ століття. “Він близький до комунізму 
не лише за своєю моральною свідомістю, але і за соціальними погля-
дами” [1, с. 35]. 
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Значний вплив на російський марксизм мав і нігілізм 60-х років 
ХІХ століття, головним ідеологом якого вважається М. Писарєв. “Нігілі-
стичні основи є у Леніна, хоча він і живе в іншу епоху… Російський 
нігілізм заперечує Бога, дух, душу, норми і вищі цінності” [1, с. 37]. 
Утопічний роман Чернишевського “Що робити?” став неначе катехізи-
сом російського нігілізму, настільною книгою російської революційної 
інтелігенції. Соціалізм Чернишевського мав ще частково народниць-
кий, частково утопічний характер, але вже проявився більше за інших 
теоретиків, попередників комунізму в 60-ті роки. Це визнає засновник 
російського комунізму Плеханов у своїй книзі про Чернишевського. 
Недарма К. Маркс, щоб прочитати Чернишевського, вивчав російську 
мову [1, с. 43]. 

Значну роль у становленні більшовизму відіграло російське на-
родництво і анархізм. Народництво – це насамперед віра в російський 
народ, але під народом слід розуміти простий трудовий народ, голов-
ним чином селянство. Народники вірили в особливі шляхи розвитку 
Росії, у можливість обминути західний капіталізм, у призначення ро-
сійського народу вирішити соціальне питання краще і швидше, ніж на 
Заході [1, с. 49]. 

На переконання М. Бердяєва, серед максималістських револю-
ційних течій кінця 60-х років найбільший інтерес викликає “характер-
на російська фігура” Нечаєва. Він склав “Катехізис революціонера”, 
надзвичайно цікавий документ, єдиний у своєму роді. У ньому знайш-
ли вираження принципи “безбожної революційної аскези”. Ці прави-
ла, якими повинен був керуватися справжній революціонер, були 
настановами до його духовного життя. Нечаєвський “Катехізис рево-
люціонера” до моторошності нагадує викручену православну аскети-
ку, яка змішана з єзуїтизмом. У “Катехізисі” Нечаєва є щось містичне. 
Для нас особливо цікаве те, що Нечаєв багато в чому передбачає тип 
більшовицької організації партії, надзвичайно централізованої і дес-
потичної, в якій все йде зверху. Нечаєв хотів вкрити всю Росію таки-
ми маленькими революційними осередками із залізною дисципліною, 
для яких все дозволено для здійснення революційної мети. Він знева-
жає народні маси і хоче їх зверху вести до революції, заперечуючи 
демократію [1, с. 52]. 

М. Бердяєв досить безапеляційно стверджує: “Революціонер ро-
зірвав відносини з громадянським порядком і цивілізованим світом. 
Він живе у цьому світі, щоб його знищити. Він не повинен любити і 
науки цього світу. Він знає лише одну науку – руйнування. Для рево-
люціонера моральне все, що слугує революції. Слова, які згодом повто-
рить В. І. Ленін” [1, с. 52]. 
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Готовність Леніна знехтувати всіма докорами сумління в ім’я 
ефективності революції нагадує головну ідею “Катехізиса революціоне-
ра” Нечаєва. Однак це не повна паралель. Ленін був людиною більшого 
калібру, ніж Нечаєв; він переважав Нечаєва як своїм інтелектом, так і 
багатством революційного досвіду. На відміну від Нечаєва, він був 
здебільшого порядним в особистих стосунках, не вдавався до явних 
містифікацій і не дозволяв собі романтично демонізувати професійних 
революціонерів у стилі бланкістських змов ХІХ століття. І все ж “Кате-
хізис революціонера” Нечаєва вгадував найістотнішу характеристику 
Леніна як революціонера. Відповідно до приписів Нечаєва, Ленін був 
“заклопотаний до мозку кісток однією ідеєю, однією пристрастю – ре-
волюцією”; він ненавидів суспільну етику в усіх її проявах; револю-
ційна пристрасть обернулася для нього в почуття, яке він переживав 
щодня, яке домінувало над ним щохвилини і поєднувалося з холодним 
розрахунком [2, с. 272]. 

М. Бердяєв вважає, що російський анархізм – таке ж характерне 
породження російського духу, як нігілізм і народництво. “Це один з 
полюсів у душевній структурі російського народу. Російський народ – 
народ державний, він покірно погоджується бути матеріалом для ство-
рення великої світової держави, і він же схильний до бунту, до сваволі, 
до анархії. Російська діонісична стихія – анархічна: Стєнька Разін і 
Пугачов – характерні російські фігури, пам’ять про них збереглася в 
народі” [1, с. 53]. 

Автор звертає увагу на таке парадоксальне явище – ідеологія ана-
рхізму є переважно творінням вищого прошарку російського панства. 
Поміщики Бакунін, князь Кропоткін, граф Толстой – творці російсь-
кого і світового анархізму. Причому центральною постаттю Бердяєв 
вважає Бакуніна, який був, на його думку, фантастичним породженням 
російського панства. У Бакуніна був присутній дуже сильний слов’янсь-
кий елемент. Його революційний месіанізм був месіанізмом російсько-
слов’янським. Він вірив, що світова пожежа буде запалена російським 
народом і слов’янством. І в цьому російському революційному месіа-
нізмі він був посередником комуністів. Бакунін ідеалізує розбійницьку 
разінську, пугачовську стихію в російському народові. У перший мо-
мент революції більшовики дуже скористалися цією стихією, всупереч 
усім марксистським теоріям [1, с. 54–55]. 

Більш ніж хто інший, на думку Бердяєва, П. Ткачов повинен бути 
визнаний попередником Леніна. Він ще в 70-х роках ХІХ століття 
видавав за кордоном революційний орган “Набат”, який був вира-
женням самої крайньої революційної течії, а також першим заговорив 
про К. Маркса. Ткачов також першим протиставив тому російсько-
му використанню марксизму, яке вважало потрібним у Росії розвиток 
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капіталізму, буржуазну революцію, конституції та ін., точку зору, дуже 
близьку до російського більшовизму. Тут уже позначається тип роз-
ходження у поглядах, який згодом проявився між Леніним та Плеха-
новим. Ткачов не хоче допустити перетворення російської держави в 
конституційну і буржуазну. Попередник Леніна також не був демок-
ратом. Він установлював владу меншості над більшістю. Ткачов на-
самперед був соціалістом, але його соціалізм не демократичного типу, 
і він у цьому був схожим на Леніна і комуністів. Ткачов як і Ленін був 
теоретиком революції. Головна його ідея – захоплення влади револю-
ційного меншістю. Для цього треба дезорганізувати існуючу владу 
шляхом терору. Народ, на думку Ткачова, завжди готовий до револю-
ції, а тому він лише матеріал, котрим користується революційна мен-
шість. Він був одним із небагатьох російських революціонерів мину-
лого, майже єдиний, який думав про владу, про її завоювання і її 
організацію. Він хотів, щоб революційна соціалістична партія стала 
урядом. І в цьому він дуже схожий на Леніна. Революційний соціалі-
стичний уряд він уявляв собі досить деспотичним. Руйнація всього 
минулого в разі перемоги Ткачова була б ще більш нещадною, ніж при 
Леніні. Але час для цього ще не настав, і ідеї Ткачова не мали особливої 
популярності в російському революційному середовищі [1, с. 58–59]. 

Вже у 80-х роках ХІХ ст. гостру полеміку з Ткачовим розпочинає 
засновник російського марксизму і соціал-демократії Г. В. Плеханов. 
Це один із головних мотивів його книги “Наши разногласия”. М. Бер-
дяєв слушно зауважує, що полеміка Плеханова з Ткачовим викликає 
великий інтерес з тієї причини, що вона звучить зовсім так, неначе 
Плеханов полемізує з Леніним і більшовиками, в той час як їх ще вза-
галі не існувало. Плеханов повстає, головним чином, проти ідеї захоп-
лення влади революційною соціалістичною партією. Він вважає таке 
захоплення влади найбільшим нещастям, бо воно загрожує прийдеш-
ньою реакцією. Плеханов, як згодом і всі марксисти-меншовики, не 
бажає визнати особливих шляхів розвитку Росії і можливість оригіна-
льної революції в Росії. І в цьому він, зрозуміло, помилився. Ткачов, 
як вважає М. Бердяєв, мав більшу рацію. Він, подібно до Леніна, роз-
робляв теорію соціалістичної революції для Росії. І правота Ткачова 
не була правотою народництва, проти марксизму, а історичною право-
тою більшовиків проти меншовиків, Леніна проти Плеханова [1, с. 60]. 

Вже на початку революційної діяльності Ленін був переконаний, 
що володарі справжніх знань не можуть піддаватися думці темної біль-
шості. Він виходив із того, що марксизм має монополію на справжнє 
наукове знання. У ленінській теорії ідея централізованої і дисципліно-
ваної партії як знаряддя революції займала вирішальне місце. 

Після розколу РСДРП у 1903 р. на дві фракції – більшовицьку і 
меншовицьку – Ленін розпочав завзяту ідеологічну боротьбу проти 
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меншовиків. Він не тільки не намагався захищатися від звинувачення 
з боку меншовиків в якобінстві, а навпаки, щиро визнав, що він дійсно 
“соціал-демократичний якобінець”, рішучий прихильник формалістсь-
ких, “бюрократичних” організаційних принципів. Ленінська концепція 
партії була пов’язана з марксо-енгельсівським уявленням про комуніс-
тичне суспільство як про “одну велику фабрику” [2, с. 267]. 

Радикальні зрушення в революційному русі на теренах Російсь-
кої імперії відбулися на початку ХХ століття. Досить проникливо ха-
рактеризував політичну ситуацію в країні напередодні революції 
1905–1907 років французький посол М. Бомпар. У своїх донесеннях до 
Парижа він зокрема наголошував, що в Росії здійснюються політичні 
вбивства, відбуваються страйки, селянські бунти, нові верстви насе-
лення, які охоплені ідеями радикалізму та оновленого народництва, 
перетворилися в опозицію до держави [3, с. 29]. 

Революція в 1905 році створила в Росії і її соціал-демократичному 
русі абсолютно нову атмосферу. Вона змусила як більшовиків, так і 
меншовиків гостро відчути свою організаційну слабкість, відірваність 
від широких народних мас, непідготовленість до широкого політичного 
діалогу з іншими демократичними силами. Революційний вихор, який 
дуже швидко радикалізував старі соціал-демократичні схеми, додавав 
марксистам упевненості в собі, породив надію на швидкий крах само-
державства. 

Більшовицький радикалізм знайшов своє вираження в рішеннях 
ІІІ з’їзду РСДРП, який відбувся у квітні 1905 року в Лондоні. У своїх 
рішеннях з’їзд керувався ленінською характеристикою революції як 
буржуазно-демократичної, в якій головною рушійною силою, гегемоном 
виступає робітничий клас. Ідея гегемонії пролетаріату стала вихідним 
положенням при вирішенні питання про збройне повстання. Характерно, 
що більшовики до кінця революції зберігали гасло збройного повстання, 
хоча умови, які склалися в країні, вже повністю виключали проведення 
подібних акцій. 

У питаннях тактики, на думку Леніна, дозволялося все тією мірою, 
в якій це сприяло інтересам партії. Якщо він і відкидав якісь засоби, 
наприклад, індивідуальний терор, то робив це з огляду на їхні наслід-
ки, а не тому, що мав щодо них принципові застереження. Коли змі-
нювалися обставини, він завжди був готовий без найменших докорів 
сумління рекомендувати такі засоби боротьби, які раніше рішучим 
чином засуджував. Так, наприклад, у 1905 році чвертьвікова традиція 
принципового відхрещування російських марксистів від індивідуально-
го тероризму не завадила йому рекомендувати такі методи, як вбивство 
шпиків, поліцейських і чорносотенців, висаджування в повітря їхніх 
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квартир. Він навіть рекомендував кидати з дахів каміння у військо та 
поливати солдатів окропом [2, с. 272]. 

Справу революції Ленін ототожнював виключно зі своєю власною 
партією, а інші марксистські партії він міг зараховувати до найлюті-
ших ворогів. Не підлягало ані найменшому сумніву, що на випадок 
розколу РСДРП право захищати справу революції належатиме виключ-
но леніністам. Меншовиків Ленін вважав розкольниками, а це, на його 
думку, давало право застосовувати проти них усі засоби боротьби, 
включаючи і свідомий обман робітників. Стан сучасної науки дозво-
ляє визнати зв’язки Леніна з російським якобінством як цілком дове-
дений і цілком очевидний факт, а аналіз його текстів свідчить, що його 
концепція завдань і методів боротьби партії пролетаріату вирізнялася 
тоталітаризмом [2, с. 273]. 

Зроблений нами тематичний аналіз ленінських публікацій періоду 
першої російської революції дає досить цікаві результати. Більш ніж у 
100 публікаціях (приблизно у кожній третій) тією чи іншою мірою 
присутній аналіз тактики, діяльності і характерних рис меншовизму. 
При цьому майже половина таких публікацій вийшла на останньому 
етапі революції (серпень 1906 р. – червень 1907 р.), коли перевага 
меншовицької тактики стала очевидною. Характерно, що в шістна-
дцяти номерах виборзького “Пролетария” (1907 р.), який фактично 
був центральним органом більшовиків, було надруковано 20 статей, 
де викривався “тактичний опортунізм” меншовиків. Серед публікацій 
лідера більшовиків у цей період частіше з’являлися лише статті антика-
детського спрямування. 

Важливо відзначити, що Ленін умів поєднувати схвалення бо-
ротьби за політичну свободу, яку протягом революції очолювала 
найвпливовіша партія Росії – конституційні демократи, з глибокою і 
неприхованою ворожістю до лібералів. Він вважав їх органічною скла-
довою частиною привілейованих класів, щодо яких революціонери не 
повинні мати ані найменших ілюзій. Це відповідало традиції російсь-
кого популізму – від Чернишевського до “Народної волі” [2, с. 256]. 

Особливо нищівній критиці з боку більшовицьких публіцистів 
піддавалася діяльність Плеханова, який лишався вірним думці, що ме-
тою російської буржуазно-демократичної революції має бути переда-
ча влади в руки ліберальної буржуазії. Згідно з нашими підрахунками, 
Ленін більше ніж у 20 своїх публікаціях піддавав різкій критиці його 
погляди. Наприкінці 1906 року Ленін безапеляційно стверджував, що 
Плеханов як політичний вождь російських соціал-демократів, як так-
тик “виявився нижче за всяку критику”, що його опортунізм “пошко-
див російським соціал-демократичним робітникам у сто разів більше, 
ніж опортунізм Бернштейна – німецьким” [5, с. 210]. Слід зауважити, 
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що Плеханов досить болісно сприйняв критику на свою адресу з боку 
більшовицької преси. У грудневому номері меншовицького журналу 
“Современная жизнь” за 1906 рік він стверджував, що якби на одному 
з більшовицьких зібрань виступили Маркс і Енгельс, “то їх засвистали 
б за їхню поміркованість” і оголосили б “кадетоподібними марксис-
тами”, а під сердиту руку і просто “кадетами” [7, с. 251]. 

Аналіз більшовицької преси періоду ІІ Державної Думи перекон-
ливо засвідчує, що боротьба проти “меншовицького опортунізму” була 
висунута на перший план. Так, наприклад, 6 із 8 ленінських публіка-
цій у легальній більшовицькій газеті “Новый луч” були спрямовані на 
викриття меншовицької тактики підтримки кадетів у перші дні парла-
ментської діяльності. Вже перший крок меншовиків – голосування за 
кадетського голову Думи – Ленін розцінював як допомогу лібералам з 
боку соціал-демократії у штучному відтворенні кадетської гегемонії 
в лівій Думі [6, с. 35]. Надалі будь-який “хибний крок” меншовиків 
піддавався детальному аналізу з його боку. Всього діяльності соціал-
демократів у ІІ Думі було присвячено 30 ленінських статей. 

Ще більш непримиренну боротьбу, ніж з “кадетофільськими” на-
строями меншовиків, більшовицька преса вела проти ліберальної бу-
ржуазії і партії кадетів як її виразника. Зрозуміло, що тон тут задавав 
сам В. І. Ленін. Тільки на шпальтах “Пролетария” було надруковано 
26 ленінських матеріалів (практично по одному у кожному номері) 
з критикою ліберальної буржуазії. Якщо в першодумський період 
(квітень – липень 1906 р.) на шпальтах легальних більшовицьких газет 
“Волна”, “Вперед” і “Эхо” “опортунізм” меншовиків Ленін критикує 
у 12 своїх публікаціях, то “антинародну політику партії народної 
свободи” – більш, ніж у 40 матеріалах. Крім того, десятки статей 
антикадетського спрямування були написані більшовицькими пуб-
ліцистами – В. Воровським, І. Скворцовим-Степановим, В. Карпін-
ським та ін. За підрахунками істориків, у 1905–1907 роках вийшло 
158 більшовицьких листівок, у тому числі 8 ленінських, присвячених 
викриттю класової сутності кадетської партії. 85 таких листівок були 
надруковані в період виборчої кампанії і діяльності І Думи і 49 – у 
другодумський період [8, с. 77, 84, 85]. 

Характерно, що Ленін вів непримиренну боротьбу не тільки з 
кадетами, меншовиками та іншими політичними конкурентами, а й 
усіма своїми опонентами в середині фракції, і якщо більшовикам протя-
гом першої російської революції вдалося зберегти єдність і залишитися 
організаційною групою, то цим вони були повністю зобов’язані ціле-
спрямованості і наполегливості однієї людини [4, с. 60]. Справжнє 
новаторство Леніна полягало у створенні “партії нового типу”, партії 
тоталітарної, яка підпорядковує всю свою діяльність реалізації тоталі-
тарної утопії. 
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Висновки. Як видно, екстремізм поглядів Леніна не був якоюсь 
індивідуальною операцією. Він глибоко коренився в традиції російсько-
го народництва, яку репрезентував серед інших його брат Олександр. 
Легкість, з якою вождь більшовиків використав народницьку традицію 
стрімких атак на “буржуазну свободу”, свідчить, що його сприйняття 
світу завдячувало спадщині російського популізму набагато більше, 
аніж він сам вважав. 
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Summary 
Tоvstuha Pavlo. Origins and expressions of Bolshevik’s radicalism and 

intolerance. 
The article refers to the tendency of the relationship between revolutionary 

ideas in Russia in the nineteenth century and Bolshevism in the early twentieth 
century. The article refers to the tendency of the relationship between revolution-
ary ideas in Russia in the nineteenth century and Bolshevism in the early twentieth 
century. Hereditary nature of negative trends in contemporary political life of 
Ukraine, such as opportunism, cynicism, intolerance of political opponents, and 
sometimes ignorance is argued in the paper. It is shown that origins of these 
negative phenomena could be found in history of the USSR, when the leading and 
guiding force was the Communist Party. The Communist Party, in turn, was the 
successor of the Bolsheviks’ wing of the Russian Social-Democracy, which was 
formed in 1903, with efforts of Lenin and his associates from the left faction of 
the Social Democrats. It is noted that these signs of political power has been 
characteristical for the communist movement since its very inception. 

Кeywords: Bolshevism, radicalism, intolerance, revolution, communism. 
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УДК 94(477)“1941/1945” 

Віктор ТРОЯН 

ШТРАФНІ ФОРМУВАННЯ 
У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ: 

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 
Автор розглядає маловідомі до недавнього часу сторінки історії – створення 

та діяльність штрафних формувань. На основі раніше проведених досліджень на 
цю тему автор показує реальну картину створення, поповнення і застосування 
штрафних формувань на фронтах війни. 

Ключові слова: загороджувальний загін, штрафний батальйон, штрафна 
рота, постійний склад, змінний склад, військовий трибунал. 

Постановка проблеми. 70 років тому, 28 липня 1942 року НКО, 
Верховний головнокомандувач Й. В. Сталін підписав наказ № 227, ві-
домий як “Ні кроку назад!” 

На літо–осінь 1942 року бойова ініціатива знову перейшла до 
німців. Прорахунки, допущені Ставкою ВГК і командуванням ряду 
фронтів в оцінці ситуації, призвели до нових поразок радянських військ 
у Криму, під Харковом, на південній ділянці радянсько-німецького 
фронту. Ворог просунувся на глибину 500–650 км, вийшов до Волги і 
Головного Кавказького хребта. Загальні безповоротні втрати радянських 
Збройних сил становили 2 млн. 64 тис. чоловік. Разом з пораненими 
досягли 4,3 млн. чоловік. Втрати озброєння становили: 10 300 танків, 
близько 40 тис. гармат і мінометів, більше 7 тис. літаків [11, с. 92]. 

Уперше після початку війни Сталін наважився сказати правду 
про реальний стан на фронтах, про те, що “відступати і надалі – озна-
чає загинути і втратити нашу Батьківщину” [3, с.74]. Головну причину 
подібного він побачив у відсутності дисципліни в діючій армії. І одним з 
найважливіших каральних заходів наказ № 227 визначив впровадження 
у Червоній армії штрафних формувань. 

Але в наказі № 227 нічого не сказано про те, хто ж дійсно винен у 
поразках Червоної армії влітку 1942 року. На думку Сталіна, винні 
були “панікери”. Так, певною мірою вони негативно впливали на хід 
бойових дій. Але справжнім винуватцем невдач була Ставка ВГК, і в 
першу чергу Сталін. Винні і члени Ставки, які не змогли, а частина і 
не хотіла відстояти свою думку перед Верховним головнокомандувачем. 

Аналіз актуальних досліджень. Створені ще в роки братовбивчої 
громадянської війни штрафні формування стали масовим явищем у 
період Великої Вітчизняної війни, коли штрафників було десятки тисяч. 

                                           
© Віктор Троян, 2012 
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Їх бойове застосування до цього часу залишається однією із самих 
темних, спірних і маловивчених сторінок історії – жодна інша тема не 
породила стільки міфів, чуток і легенд. 

Одні з них романтизують образ приреченого на загибель бійця, і 
тому він нічого не боїться, і зброю йому потрібно здобути в рукопаш-
ному бою з озброєним, але морально слабкішим ворогом, не готовим 
до такої відчайдушної рішучості. Інші описують жахи нелюдського 
ставлення до солдат і офіцерів, яких за проступки і порушення статуту, 
часто ненавмисні і навіть незначні, а то і просто з антипатії начальників, 
перетворювали в гарматне м’ясо і відправляли на смерть практично 
без шансів вижити. Безумовно, в усіх цих міфах є достатня міра істини. 

Що ж було правдою, а що додумано і фальсифіковано? Звернемося 
до документів, спогадів воєначальників і самих штрафників. 

Тема штрафних формувань у Радянському Союзі була забороне-
на, тому отримати архівні документи з цієї тематики було практично 
неможливо. Навіть енциклопедичні видання нічого про них не повідом-
ляють. Лише в енциклопедії “Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр.” 
(видання 1985 р.) є інформація: “Штрафна частина – спеціальне війсь-
кове формування для відбування покарання за карні і військові злочини, 
скоєні у воєнний період. Застосовувалися на найбільш небезпечних 
ділянках бойових дій” [7, с. 123]. 

Підвищена зацікавленість штрафними формуваннями з’явилася в 
другій половині 80-х років XX століття. І не тільки тому, що в 1988 році 
вперше з моменту підписання наказ № 227 був повністю надрукова-
ний. Перебудова і гласність дозволили звернути увагу на “білі плями” 
історії. 

Переважна більшість публікацій на тему штрафних формувань 
належить російським вченим. Ці публікації можна розподілити на такі 
групи: 
 енциклопедичні видання. Це шостий том “Военной энциклопедии” 

(2002 р.); восьмий том “Военной энциклопедии” (2004 р.); 
 документальні видання, які спеціально не присвячені штрафним фо-

рмуванням, але в них є дані про їх створення та діяльність. Це збірки 
документів і матеріалів: директиви і накази командування періоду 
громадянської війни, накази НКО СРСР 1941–1945 рр., документи 
і матеріали про визволення Ленінграда, Курська, Сталінграда, Бер-
ліна, щоденники і листи солдат РККА і вермахта, агентурні повідом-
лення, протоколи допитів; 

 спогади учасників війни, у тому числі і тих, хто командував штраф-
ними формуваннями, і тих, хто воював у їх складі; 
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 публікації, безпосередньо присвячені штрафним формуванням. 
Це насамперед фундаментальне дослідження Володимира Оттовича 
Дайнеса “Штрафбаты и заградотряды Красной Армии” [4]. Воно 
базується на архівних матеріалах, численних свідченнях ветеранів, 
відтворює реальну картину створення, поповнення і бойового за-
стосування штрафних формувань на фронтах Великої Вітчизняної 
війни; 

 праці зарубіжних дослідників і письменників; 
Аналіз цих груп публікацій показує, що вони мають широкий 

спектр думок стосовно створення і використання загороджувальних 
загонів і штрафних формувань, при цьому часто діаметрально проти-
лежних. 

Мета статті – на основі виданої літератури розглянути хід ство-
рення і застосування штрафних формувань на фронтах діючої армії в 
роки Великої Вітчизняної війни. 

Виклад основного матеріалу. Потрібно відмітити, що “піонерами” 
у справі створення штрафних підрозділів у тій страшній війні були 
гітлерівці. 

Так, радянські штрафбати створювалися на зразок німецьких, 
але як не парадоксально це чути, по своїй суті були набагато гуман-
нішими. До речі, автор сценарію документального фільму “Штрафбат” 
Е. Володарський стверджує, що в гітлерівських військах штрафників 
не було [2, с. 123]. У книзі А. Васильченка “Штрафбаты Гитлера. Живые 
мертвецы вермахта” розглядається історія створення і використання 
штрафних підрозділів вермахту. Автор стверджує, що практика штра-
фних батальйонів була запозичена Сталіним у Німеччини [7, с. 38]. 

Досвід створення подібного роду формувань був і в Червоної армії, 
але в 1942 році було простіше показати, що ворог першим розпочав їх 
створення. Ідеологія того часу не дозволяла заплямуватити Червону 
армію – потрібен був приклад ворога, щоб виправдати власні рішення 
про створення подібних підрозділів. Усього за період війни через 
штрафні формування пройшло біля 80 тис. чоловік. 

Наказ НКО № 227 вимагав військовим радам фронтів, їх коман-
дувачам “сформувати в межах фронту від одного до трьох (виходячи з 
ситуації) штрафних батальйонів (по 800 чоловік), куди направляти 
середніх і старших командирів і відповідних політпрацівників всіх 
родів військ за порушення дисципліни через боягузтво та нестійкість. 
Поставити їх на найбільш важкі ділянки фронту, щоб дати їм мож-
ливість змити кров’ю свої злочини перед Батьківщиною”. У межах 
армії формувалося від п’яти до десяти штрафних рот чисельністю 
150–200 чоловік кожна, куди з тих же підстав направлялися рядові 
бійці й молодші командири. 
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Першим радянським виправним підрозділом стала армійська окре-
ма штрафна рота 42-ї армії Ленінградського фронту, сформована за три 
дні до появи цього наказу, – 25.07.1942. Вона проіснувала менше трьох 
місяців – 10 жовтня 1942 року після повного знищення особового складу 
рота була розформована. 

Нарком також наказав сформувати в межах кожної армії три-п’ять 
добре озброєних загороджувальних загонів (до 200 чоловік у кожному), 
поставити їх у безпосередньому тилу нестійких дивізій і зобов’язати 
“у випадку паніки, відступу без наказу частин дивізії – розстрілювати 
на місці панікерів і боягузів і тим допомогти чесним бійцям виконати 
свій обов’язок перед Батьківщиною”. При цьому слід зазначити ще один 
маловідомий факт: Червона армія була обтяжена середнім, старшим і 
вищим комадно-начальницьким складом. Іншими словами, у Червоній 
армії один офіцер перепадав на 6 солдатів і сержантів, тоді як в анг-
лійській армії цей показник дорівнюв 1:15, японській – 1:19, у фран-
цузькій 1:22, а у вермахті – 1:29. Якщо врахувати, що досить велика 
частина офіцерів проходила через штрафбати, то стане зрозумілою одна 
з причин нестачі офіцерів у роки війни. У 1942 в діючій армії було 
48 армій, – тобто в середньому 192 загони, у 1943 – 260, 1944 – 224 заго-
роджувальних загонів [1, с. 173]. 

Ця практика знайшла емоційне відображення в знаменитій пісні 
відомого барда В. Висоцького “Штрафні батальйони”: 

 
“Всего лишь час дают на артобстрел. 
Всего лишь час пехоте передышки. 
Всего лишь час до самых главных дел: 
Кому – до ордена, ну, а кому – до “вышки”. 

За этот час не пишем ни строки. 
Молись богам войны – артиллеристам! 
Ведь мы ж не просто так, мы – штрафники. 
Нам не писать: “Считайте коммунистом”. 

…Считает враг – морально мы слабы – 
За ним и лес, и города сожжены, 
Вы лучше лес рубите на гробы – 
В прорыв идут штрафные батальоны! 

Вот шесть ноль-ноль, и вот сейчас – обстрел. 
Ну, бог войны! давай – без передышки! 
Всего лишь час до самых главных дел: 
Кому – до ордена, а большинству – до “вышки” [6]. 
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Проте щодо наказу НКО № 227 існує чимало думок і оцінок. 
Наприклад: 

1. Маршал Радянського Союзу А. М. Василевський говорить, що 
це був найсильніший документ воєнного часу за патріотичним змістом, 
за рівнем емоційного сприйняття. Так, була різкість і категоричність 
оцінок наказу, але їх виправдовувала дуже сувора реальність. У наказі 
нас приваблював соціальний і моральний зміст. Читаючи його, ми всі 
задумалися, чи всі сили віддаємо на боротьбу [8, с. 209]. 

2. Маршал Радянського Союзу А. Г. Жуков щодо цього наказу 
писав: “Місцями у військах з’являлися панічні настрої і порушення 
військової дисципліни. Прагнучи позбавитися морального падіння 
військ, Сталін і видав цей наказ”. 

Як бачимо, в мемуарах Жукова наказ № 227 оцінюється позитив-
но. Але вже у 1956 році, тобто після смерті Сталіна, він говорить, що 
Сталін безпідставно звинувачує населення нашої країни у боягузтві, 
оскільки війська ще до того, як був виданий наказ, були здатні не ли-
ше оборонятися, але і завдавати серйозних поразок ворогу. Таким на-
казом Сталін незаслужено принизив бойові і моральні якості солдатів, 
офіцерів і генералів. Жуков вважає, що це було зроблено з метою відвес-
ти від себе провину і гнів народу за непідготовленість і допущені поми-
лки в управлінні військами від Ставки до дивізії включно [7, с. 286]. 

Зрозуміло, що на той час, коли Жуков і Василевський готували до 
видання свої мемуари, в умовах жорсткої цензури було не прийнято 
негативно оцінювати дії вищого керівництва. 

Поряд з позитивними оцінками наказу № 227 були і негативні. 
Червоноармієць 2-го батальйону 22-ї МСБР Касатонов сказав, що на-
казів пишуть багато, але якщо не вистачає сил, пиши хоч ще декілька – 
все одно нічого не допоможе. Червоноармієць 80-го артполку Колотило: 
“Не вірю в наказ. Як минулого року тікали від німців, так і тепер будемо 
тікати за Волгу і на Урал” [10, с. 111]. 

Стосовно штрафних частин, створених за наказом Наркома обо-
рони № 227, то вони не мали нічого спільного з виправними установами, 
а являли собою звичайні стрілецькі частини, життя й повсякденна дія-
льність яких у повному обсязі відповідали вимогам статутів Збройних 
сил. Принципова різниця полягала в тому, що особовий склад окремих 
штрафних батальйонів (ОШБ) і рот (ОШР) поділявся на постійний 
(командно-начальницький склад) і змінний (власне штрафники). Коман-
дири призначалися на посади у звичайному порядку, отримуючи порів-
няно з офіцерами лінійних частин пільги по нарахуванні загальної 
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вислуги років, вислуги у військовому званні, а також підвищену платню 
в грошах. 

І. Н. Третьяков – командир штрафної роти згадує: “Які пільги були 
у мене: платня – 1 100 рублів, 5 % – вислуги, 20 % – польових. Всього – 
1 375 рублів. Командир звичайної стрілецької роти отримував 750 руб-
лів; за один рік і три місяці двічі підвищували у званні” [10, с. 58]. 

Кадрові військовослужбовці нібито були беззастережно чисті перед 
законом. Більше того, вони підбиралися, як зажадав нарком оборони, 
з-поміж вольових і тих, хто найбільше прославив себе в боях, команди-
рів і політпрацівників. Командир і комісар батальйону користувалися 
стосовно штрафників дисциплінарною владою командира і комісара 
дивізії, командир і комісар роти – владою командира й комісара полку. 

Змінники направлялися в штрафні частини на строк від одного до 
трьох місяців або за наказом відповідного командира (таким правом 
були наділені командири дивізій і окремих бригад і вище відносно 
офіцерів, командири полків і вище – стосовно рядового й сержантсь-
кого складу), або військовим трибуналом, якщо були засуджені з від-
строчкою виконання вироку до закінчення бойових дій. У ході війни 
до них приєднувалися особи, звільнені з виправних колоній і таборів, 
а також засуджені, як правило, за нетяжкі злочини. За неповними дани-
ми, за роки війни виправні табори і колонії НКВС достроково звільнили 
й відправили в діючу армію близько 1 млн. чоловік [9]. Правда, лише 
деяка частина з них потрапляла у штрафні формування, більшість 
поповнили звичайні лінійні частини. 

Таким чином, офіцери за порушення дисципліни (від молодшого 
лейтенанта до полковника включно) направлялися в штрафні баталь-
йони, рядовий і сержантський склад – у штрафні роти. Колишні офі-
цери потрапляли у штрафні роти тільки в тому випадку, якщо згідно з 
вироком військового трибуналу вони були позбавлені військового 
звання. Усі ж військовослужбовці змінного складу, незалежно від того, 
яке військове звання вони мали до відправки у штрафну частину, вою-
вали на правах штрафних рядових. 

Ось що являв собою змінний склад 8-го ОШБ Сталінградського 
(Донського) фронту відразу після його укомплектування: колишній 
начальник штабу дивізії, начальник штабу танкової бригади, начальник 
політвідділу стрілецької бригади, військові комісари дивізії, танкової 
й стрілецької бригад, 12 командирів полків і п’ять командирів баталь-
йонів, 40 командирів рот і батарей, начальник шпиталю, райвоєнком, 
начальник військторгу, секретар військового трибуналу і навіть коли-
шній оперуповноважений відділу НКВС [9]. 
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Причини, через які люди потрапляли у штрафні частини, були рі-
зноманітні: дезертирство, паніка і боягузтво на полі бою, втеча, пере-
ховування, хуліганські дії, втрата секретних документів, невиконання 
військового завдання. 

Нерідко можна почути, що знаходження військовослужбовця у 
штрафній частині означало вірну загибель. Так, небезпека загинути 
була в штрафника велика, але все-таки не стовідсоткова. Людина мала 
шанс зберегти життя й при цьому ще й відзначитись. Сама можливість 
вибору означала дуже багато. А як могла скластися доля військовос-
лужбовця, який ухилився від бою, не підкорився наказу командира, а 
якщо він – дезертир? Закони воєнного часу передбачали за більшість 
військових злочинів розстріл, у кращому разі – тривале ув’язнення. 
А в штрафника була можливість залишитися живим і повернути собі 
чесне ім’я. 

За неповні три роки (штрафні частини існували аж до кінця війни) 
налічувалося 65 ОШБ і 1048 ОШР, причому їх кількість не була постій-
ною і вже з 1943 р. стала зменшуватися. 

Відповідно до архівних звітно-статистичних документів Генера-
льного штабу Збройних сил СРСР у штрафні частини було направлено 
427 910 чоловік змінного складу, що становило 2,7 % у 1943 році і до 
1,3 % у 1945 р., що не дає підстави говорити про їх вагомий внесок у 
Перемогу [9]. 

Завершує історію радянських штрафних підрозділів 32-га армій-
ська штрафна рота 1-ї Ударної армії, розформованої 6 червня 1945 року. 

Оскільки штрафні формування були по своїй суті звичайними 
стрілецькими частинами, бойова діяльність і організація служби в них 
регулювалися загальновійськовими статутами. Немає нічого, що спо-
ріднювало б їх з установами виправного характеру. “Виправлялися” 
вони лише одним – неодмінною участю в бойових діях. 

Звичайно, тактичні можливості штрафних підрозділів були прос-
тими, оскільки вони являли собою стрілецькі формування і мали легке 
озброєння. Їх використовували в інтересах з’єднань і частин, яким во-
ни тимчасово надавалися: штрафний батальйон – стрілецькій дивізії, 
рота – стрілецькому полку. 

Навіть будучи укомплектованими, штрафні підрозділи рідко дія-
ли в повному складі. Як правило, їх ділили на групи, які окремо нада-
валися тій або іншій стрілецькій частині, що також звужувало і без 
того їх скромні тактичні можливості. Проте при відповідній підготовці й 
вмілому командуванні вони успішно вирішували нехай часткові, але 
важливі бойові завдання – проривали ворожу оборону, штурмували 
опорні й населені пункти, вели розвідку боєм і т.д. 
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Штрафники, безумовно, гостріше, ніж бійці лінійних частин, від-
чували необхідність виконати наказ командування, незважаючи ні на 
які обставини. Додатковий стимул до активних дій очевидний: щоб 
розраховувати на реабілітацію, одного перебування на передовій лінії 
для них було недостатньо, потрібно було активно показати самопоже-
ртву, героїзм, спокутувати провину, як вимагав наказ № 227 – кров’ю. 
Усіх загиблих у боях штрафників посмертно реалібітували, судимість 
(якщо вони були направлені у штрафну частину військовим трибуна-
лом) знімалася. Їхнім сім’ям призначалася пенсія. Ті ж штрафники, 
кому пощастило залишитися в живих, звільнялися за трьох обставин: 
достроково – у разі поранення, достроково – за бойові успіхи, після 
закінчення призначеного терміну [5]. 

Висновки. Аналізуючи все вищесказане, стає зрозуміло, що ця 
тема має ще багато загадок і відкрита для нових досліджень. Не існує 
однозначних думок ні щодо наказу № 227, ні щодо діяльності загоро-
джувальних і штрафних формувань. Ми маємо безліч різноманітних фа-
ктів і свідчень, ставлення до яких, мабуть, у кожного буде індивідуальне. 
Як би там не було, це той багатозначущий факт у нашій історії, який вже 
відбувся, і змінити, на жаль, ми вже нічого не зможемо. А говоримо 
ми про це для того, щоб не дай Боже, нічого подібного ніколи не повто-
рилося, щоб всі розуміли, що найцінніше – це людське життя. 
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Summary 
Тroyan Victor. Punitive formation during the Great Patriotic War: moral-

psychological aspects. 
The author examines the not popular till recent time pages of history – crea-

tion and activity of the penalty forming. Founded as early as years of civil war, 
these parts became the mass phenomenon in the years of Great Patriotic war. 
Their battle appendix to present time remains one of dark, debatable, insuffi-
ciently known pages of history to present time. The theme of the penalty forming 
bore the enormous amount of myths, rumours and legends: “condemned to death 
from penalty forming”, “barrages detachments that shoot it”, “fields covered by 
troupes” et cetera. On the basis of earlier undertaken research on this theme, the 
author shows the real picture of creation, addition and application of the penalty 
forming on fronts of war. 

Keywords: barrage detachment, penalty battalion, penalty company, per-
manent staff, variable staff, military tribunal. 

УДК 159.9:35.08 
Ганна УЛУНОВА 

ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

ЯК ІНВАРІАНТ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
Стаття присвячена психологічній культурі державних службовців як інва-

ріанту професійної культури. На основі компетентісного підходу до професійної 
культури визначаються інваріанти професійної психологічної культури державних 
службовців. 

Ключові слова: професійна культура, професійна психологічна культура, інва-
ріанти професійної психологічної культури. 

Постановка проблеми. Модернізація державної служби є актуа-
льним завданням українського суспільства. У запеклих дискусіях ви-
значаються її напрямки та строки, механізми реалізації та критерії 
оцінки. При наявності розбіжностей у поглядах з означених питань усі 
причетні до даного процесу збігаються в одному: метою модернізації 
державної служби є підвищення ефективності професійної діяльності 
державних службовців, що неможливо без покращення професійної 
культури чиновників. Розвиток професійної культури, у свою чергу, 
відбуватиметься за умови прогресивної динаміки усіх її інваріантів, у 
тому числі й психологічної культури. 

Аналіз актуальних досліджень. Усі дослідження, присвячені да-
ній тематиці, можна умовно поділити на дві групи. До першої належать 
роботи С. В. Алієвої, Н. Г. Багдасарьян, Г. А. Балла, В. Г. Ігнатова, 
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А. І. Кравченка, Н. С. Сидоренко та ін., предметом яких є професійна 
культура взагалі та професійна культура державних службовців зокрема. 

До другої групи досліджень належать роботи Б. З. Зельдович, 
Л. О. Нестеренко, І. В. Савельєвої, О. Ф. Скакун, О. М. Столяренка, 
Р. М. Фатихової та ін., присвячені психологічній культурі взагалі та 
психологічній культурі державних службовців зокрема. 

Аналіз робіт означених авторів доводить, що, по-перше, нез’ясова-
ним залишається зв’язок професійної та психологічної культури фа-
хівця, а по-друге, невизначеною є специфіка психологічної культури 
державних службовців. Розв’язанню означених наукових проблем прис-
вячена дана стаття, метою якої є визначення специфіки психологічної 
культури як інваріанта професійної культури державних службовців. 

Виклад основного матеріалу. Поширеним є напрям, згідно з 
яким психологічна культура розглядається як обов’язкова складова 
(інваріанта) загальної та професійної культури особистості. Так, за 
О. І. Мотковим, загальна культура життєдіяльності особистості скла-
дається з шести видів процесуально-особистісних культур людини: 
моральної, естетичної, фізичної, пізнавально-творчої, загальногармо-
нізуючої та психологічної. І. О. Зимня розглядає психологічну культуру 
особистості як складову загальної культури особистості. Дослідниця 
вважає психологічну культуру ядром загальної культури людини, що є 
її внутрішнім планом або контуром: “культура стосунків, культура ін-
телектуальної діяльності і культура саморегуляції – утворюють внут-
рішній, інтелектульно-афективно-вольовий, ціннісно-смисловий план 
загальної культури людини [2, с. 19]. Л. С. Колмогорова вважає зага-
льну психологічну культуру складовою частиною базової культури 
особистості як системної характеристики людини. О. С. Газман важ-
ливою ланкою базової культури називає культуру життєвого самовизна-
чення, яка містить у собі культуру ставлення людини до суспільства, 
до себе, свого здоров’я, способу життя, власних талантів, вільного часу, 
говорячи таким чином про психологічну культуру. 

За Г. А. Баллом, риси психологічної культури також знаходять 
яскраве вираження у професійній культурі представників тієї або іншої 
професії. Так, за І. В. Савельєвою, інваріантом будь-якої форми культу-
ри, у тому числі й професійної, є психологічна культура. При цьому 
“професійна культура є способом перетворення професійної реально-
сті, а психологічна культура – способом перетворення себе як особис-
тості і своїх стосунків з іншими” [7, c. 1]. Л. О. Нестеренко розглядає 
психологічну культуру державного службовця як складову підсистему 
професійної та загальної культури управлінця. В. І. Кузін професійну 
культуру журналіста розглядає як поєднання загальної культури осо-
бистості із психологічною, соціальною і правовою компетентністю. 
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Таким чином, психологічна культура є інваріантом загальної ку-
льтури особистості та професійної культури. 

У таблиці 1 наведено сутнісні ознаки психологічної культури як 
інваріанта професійної культури з точки зору різних дослідників. 

 
Таблиця 1 – Сутнісні ознаки психологічної культури  

як інваріанта професійної культури особистості 

Автор  Професійна 
діяльність Сутнісні ознаки професійної психологічної культури 

Р. М. Фатихова Вчитель Міра прийняття вчителем педагогічних цінностей і орієнтації 
на вільну міжособистісну взаємодію, у якій реалізуються 
суб’єкт-суб’єктні відносини, формуються і виявляються особистісно 
своєрідні властивості партнерів 

О. В. Єрьомкіна Вчитель Ціннісно-смислова позиція особистості вчителя, що ґрунтується 
на яскраво вираженій потребі в самопізнанні й пізнанні інших 
людей 

В. П. Вовк Вчитель Це міра й спосіб творчої самореалізації фахівця 
в різних видах професійної діяльності й спілкування, 
спрямованих на психологічний саморозвиток, самопізнання 
й самовдосконалення та на засвоєння, передачу й створення 
професійних цінностей і ефективність кінцевого результату 
виконаної роботи 

Н. В. Чепелєва Вчитель Наявність педагогічного мислення, яке базується на системі 
теоретичних знань із педагогіки, загальної, вікової та педагогічної 
психології й виявляється в здатності використовувати ці знання, 
оперувати ними в практичній діяльності 

В. М. Гусак Соціальний 
працівник 

Складне структурне утворення, що базується на свідомому 
засвоєнні, безперервному розвитку та використанні цілісної 
системи спеціальних психологічних знань, вмінь та навичок, 
цінностей, професійно важливих якостей, а також здібностей 
до самоуправління, самоосвіти впродовж життя 

О. А. Кривицька Психолог Інтегративне новоутворення особистості, яке включає 
взаємозв’язані психологічні властивості, виступає ядром 
структури професійно-важливих якостей, виконує 
ціннісно-регулятивну функцію психіки в професійній діяльності 
і забезпечує високий рівень її успішності, а також саморозвиток 
і самореалізацію особистості в професії 

О. Ф. Скакун Юрист Система психологічних властивостей, що формуються в процесі 
раціонального взаємозв’язку особистості юриста, і вимог, 
які висуваються професією 

І. В. Савельєва Майбутній 
юрист 

Специфічний спосіб організації і перетворення студентом себе, 
свого внутрішнього світу і взаємодії з професійною сферою 

Л. О. Нестеренко Державний 
службовець 

Готовність державного службовця постійно й ґрунтовно 
оволодівати знаннями з психології та психологічного 
консультування, психодіагностики, що в подальшому 
реалізується в уміннях та навичках застосовувати психологічні 
знання й особистий досвід для вирішення конкретних 
професійних завдань у процесі управлінської діяльності 
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На основі аналізу численних визначень професійної психологіч-
ної культури, що містяться в науковій літературі, ми пропонуємо кла-
сифікувати підходи до визначення поняття “професійна психологічна 
культура” за такими критеріями. За критерієм суб’єкта культури вио-
кремлюється професійна психологічна культура соціуму (як сукуп-
ність явищ творчості і досягнень у функціонуванні психологічного 
співтовариства вчених і психологів-практиків) та професійна психо-
логічна культура особистості (як складне психологічне утворення осо-
бистості). За критерієм особливостей об’єктів виділяються внутрішня 
професійна психологічна культура (як чинник психологічного здоров’я 
та саморозвитку фахівця) та зовнішня професійна психологічна куль-
тура (як чинник ефективної професійної взаємодії особистості). 

Професійну психологічну культуру професійної групи ми розу-
міємо як якісні характеристики використання професійною групою 
психологічних знань й особистого досвіду, набутих у результаті ці-
леспрямованої психологічної підготовки, для вирішення конкретних 
професійних завдань, зумовлених специфікою діяльності. Професійну 
психологічну культуру особистості ми визначаємо як комплексне 
динамічне особистісне утворення професіонала, яке зумовлює прогре-
сивні показники психічного розвитку фахівця відповідно до вимог його 
професії. 

Подібні визначення психологічної культури фахівця та психоло-
гічної культури професійної групи можуть бути використані стосовно 
представників будь-якої професії. З’ясуємо специфіку психологіч-
ної культури державних службовців. Для реалізації даного завдання, 
на нашу думку, доцільним є застосування компетентісного підходу. 
За Н. С. Сидоренко, компетентісний зміст професійної культури пер-
соналу полягає у визначенні поняття “професійна компетентність” не 
через традиційні знання, уміння, навички, а з урахуванням вимог до 
професійної культури державного службовця, вказуючи на залежність 
рівня їх досягнення від професійного досвіду [8, с. 114]. Крім того, ком-
петентнісний підхід до професійної психологічної культури дозволяє 
визначити інваріанти професійної психологічної культури державних 
службовців на основі переліку їх компетенцій. 

Враховуючи, що професійна психологічна культура є інваріантом 
професійної культури, визначення структури професійної психологічної 
культури повинно відбуватися із врахуванням структури професійної 
культури. Зупинимося на складових професійної культури особистості. 

І. І. Зарецька у структурі професійної культури виділяє два блоки: 
професійно-організаційний (знання, уміння, досвід, майстерність) і 
соціально-моральний (ціннісні орієнтації, морально-вольові якості, 
що визначають ставлення до предмета, процесу, суб’єктів, засобів і 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

301 

результатів діяльності). Позиція І. І. Зарецької стосовно значущості 
для професійної культури соціально-моральних якостей особистості 
підтримується й іншими дослідниками. Так, В. В. Тушева розглядає 
цінності як один із основних компонентів професійної культури май-
бутнього вчителя. За П. А. Амбаровою, професійна культура офіцера 
складається з когнітивного блоку, утвореного професійними знання-
ми, вміннями та навичками, які авторка поділяє на загальнопрофесійні 
та вузькоспеціальні, поведінкового блоку, змістом якого є норми, регу-
люючі професійну діяльність, та професійних цінностей, тобто чесності, 
вірності, відповідальності тощо. 

Більш розгалуженою є структура професійної культури держслу-
жбовця митниці, розроблена М. М. Кузьміновим. Дослідник традиційно 
виокремлює когнітивний (знання про професійну етику, культурні 
норми і вимоги) та діяльнісний (нормативно-операційний) компоне-
нти, проте далі йде новаторським шляхом, включаючи до структури 
професійної культури наступні компоненти: мотиваційний (позити-
вне ставлення до професійної діяльності, професійні установки, інте-
реси); гностичний (володіння способами і прийомами, необхідними 
для розуміння сенсу культурних норм і вимог), емоційно-вольовий 
(здібність до співпереживання, здатність відчувати задоволеність від 
роботи, ініціативність, довільність, відповідальність); рефлексивно-
оціночний (самооцінка себе як здібного до саморозвитку), змістовний 
(наочно-пізнавальний). 

А. Й. Капська у професійно-етичній культурі соціального працівни-
ка виокремлює: аксіологічний компонент (професійна культура як про-
цес створення, збереження і засвоєння професійно-етичних цінностей); 
регулятивний компонент (професійна культура як система професійно-
етичних якостей, які є регулятором соціально-педагогічних відносин); 
нормативний компонент (професійна культура як сукупність профе-
сійних норм, відносин і стандартів поведінки); виховний компонент 
(професійна культура як чинник, що формує моральну культуру учас-
ника професійної взаємодії). Зауважимо, що ціннісний компонент ви-
окремлюється у структурі різних видів культури більшістю дослідників. 

Загальновизнані структурні елементи є притаманними і профе-
сійній психологічній культурі. Так, О. В. Єрьомкіна психологічну куль-
туру вчителя розглядає в єдності мотиваційно-ціннісних (смислових), 
когнітивних, рефлексивних та поведінкових сфер особистості педагога. 
Усі чотири компоненти було розглянуто нами вище. В. П. Вовк вважає, 
що до складових психологічної культури вчителя належать: психологіч-
ні знання, уміння й навички, професійні здібності, психологічні якості, 
психологічна компетентність. 
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Таким чином, професійна культура та професійна психологічна 
культура мають переважно аналогічні структурні особливості. Когніти-
вний, інструментальний та ціннісно-смисловий компоненти є базовими 
для структури як професійної культури, так і професійної психологіч-
ної культури. Саме з когнітивним та інструментальним аспектами 
професійної культури співвідноситься професійна компетентність. 

Профілі компетентності державних службовців, розроблені україн-
ськими дослідниками, мають таку структуру: ключові компетенції, 
компетенції посади та компетенції професійного завдання. Ключові 
компетенції – це компетенції надіндивідуального рівня, необхідні всім 
працівникам для успішної роботи на будь-якій посаді (усвідомлення 
цінностей організації, її стратегічної місії, підтримка корпоративної 
культури тощо). Компетенції посади або функціональні компетенції – 
це характеристики, які є спільними для групи посад певного управлін-
ського рівня і характеризують необхідні для працівника знання, уміння, 
навички. Компетенції професійного завдання – це характеристики, які 
стосуються специфіки роботи залежно від фахової спеціалізації і забез-
печують спрямованість професійної діяльності на досягнення вимірю-
ваних результатів. 

Визначення інваріантів професійної культури державних службов-
ців потребувало б їх співвіднесення з усіма видами компетенцій держав-
них службовців. Професійна психологічна культура ж співвідноситься 
з ключовими компетенціями, які є психологічними складниками про-
фесійної компетентності [5]. 

В Україні Центром сприяння інституційному розвитку державної 
служби спільно з фахівцями Центру психології персоналу Комісії з 
питань державної служби Канади на базі Львівського регіонального 
інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України проводилися дослідження, спря-
мовані на розробку профілів компетентності для керівників державної 
служби. У результаті експерименту було виділено п’ять найбільш ва-
жливих ключових компетенцій професійної компетентності державних 
службовців групи посад “керівник”. В. Р. Міляєвою на основі власних 
досліджень зроблено висновки, що визначені ключові компетенції є 
спільними для державних службовців групи посад “керівник” та “спе-
ціаліст”. 

Ключовими професійними компетенціями державних службовців 
ми вважаємо такі: 
 компетенції у спілкуванні та соціальній взаємодії; 
 управлінські компетенції: стратегії діяльності; 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

303 

 інтелектуальні компетенції: аналітичне мислення, бачення майбут-
нього; 

 компетенції інноваційної діяльності: креативне мислення. 
Під компетенціями державних службовців у спілкуванні та соціа-

льній взаємодії ми розуміємо компетенції, пов’язані з комунікацією 
(комунікативні навички, знання та дотримання традицій, етикету, во-
лодіння технікою ведення переговорів, ділове листування тощо) та з 
людськими взаєминами (здатність будувати зв’язки та відносини з 
людьми, включаючи міжособистісні стосунки тощо). 

Управлінські компетенції державних службовців виявляються у 
стратегіях діяльності (бачення вигоди в тих чи інших ідеях, формулю-
вання стратегії, розуміння організації, здатність досягати цілей тощо). 

Інтелектуальні компетенції державних службовців представлені 
аналітичним мисленням (уміння аналізувати та інтегрувати великі об-
сяги інформації, логічно міркувати, знаходити докази, давати пояснення 
тощо) та баченням майбутнього (стратегічна перспектива та цілеспря-
мованість, здатність до прогнозування, бачення та схвалення перспек-
тив розвитку тощо), адже аналітичність та прогностичні здібності є 
окремими складовими інтелекту. 

У компетенціях інноваційної діяльності державних службовців 
ми розглядаємо креативне мислення (використання творчих підходів 
та нових технологій у процесі прийняття управлінських рішень тощо). 

У таблиці 2 наведені інваріанти професійної психологічної куль-
тури державних службовців, визначені на основі переліку їх ключових 
професійних компетенцій. 

 
Таблиця 2 – Співвідношення інваріантів професійної культури 

державних службовців з відповідними компетенціями державних 
службовців 

Професійна 
компетенція 
державних 
службовців 

Професійна культура 
державних 
службовців 

Зміст інваріанта професійної культури 
державних службовців 

Компетенції 
у спілкуванні 
та соціальній 
взаємодії 

Культура професійного 
спілкування державних 
службовців 

Поліструктурна інтегральна динамічна якість, 
що визначає здатність до ефективного спілкування 
з колегами та громадянами [9] 

Управлінські 
компетенції 

Управлінська культура 
державних службовців 

Сукупність цінностей, норм, точок зору та ідей 
державного службовця, що виражаються в стилі, 
методах мотивації співробітників, організації праці, 
а також у сукупності норм і правил виконавців [1] 
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Продовження таблиці 2 

Професійна 
компетенція 
державних 
службовців 

Професійна культура 
державних 
службовців 

Зміст інваріанта професійної культури 
державних службовців 

Інтелектуальні 
компетенції  

Інтелектуальна культура 
державних службовців 

Сукупність властивостей особистості державного 
службовця, які набуваються в діяльності і забезпечують 
раціональні способи пізнання минулого, сьогодення 
та майбутнього [3] 

Компетенції 
інноваційної 
діяльності 

Інноваційна культура 
державних службовців  

Це знання, уміння і досвід цілеспрямованої підготовки, 
комплексного впровадження і всебічного засвоєння 
нового в сфері державного управління при збереженні 
в системі динамічної єдності старого, сучасного 
і нового [6] 

 
Звичайно, компетентісний підхід до професійної психологічної 

культури може застосовуватися при визначені інваріантів професійної 
культури фахівця будь-якої галузі. 

Н. М. Колісніченко підкреслює, що “компетентнісний підхід до 
підготовки з державного управління передбачає, що є певні “ключові” 
компетенції, які повинен демонструвати ефективний посадовець, а 
програми підготовки повинні включати формування та розвиток цих 
компетенцій” [4, с. 5]. Розвиваючи думку Н. М. Колісніченко на осно-
ві компетентісного підходу до професійної психологічної культури, 
вважаємо за необхідне говорити про розвиток у державних службовців у 
процесі професіогенезу інваріантів професійної психологічної культури, 
визначених на основі переліку компетенцій державних службовців. 

Висновки. Професійна психологічна культура є інваріантом про-
фесійної культури особистості та групи, що зумовлює її змістовні та 
структурні особливості. Визначення специфіки професійної психологіч-
ної культури державних службовців вимагає застосування компетен-
тісного підходу. Профілі компетентності державних службовців, роз-
роблені українськими дослідниками, мають таку структуру: ключові 
компетенції, компетенції посади та компетенції професійного за-
вдання. Професійна психологічна культура співвідноситься з клю-
човими компетенціями, які є психологічними складниками професійної 
компетентності. Компетенції у спілкуванні та соціальній взаємодії 
співвідносяться з культурою професійного спілкування, управлінські 
компетенції – з управлінською культурою, інтелектуальні компетенції – 
з інтелектуальною культурою, компетенції інноваційної діяльності – 
з інноваційною культурою. Компетентнісний підхід до професійної 
психологічної культури може застосовуватися при визначені інваріантів 
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професійної культури фахівця будь-якої галузі. Підвищення у держав-
них службовців професійної психологічної культури повинно відбувати-
ся через розвиток усіх інваріантів професійної психологічної культури, 
визначених на основі переліку компетенцій державних службовців. 
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Summary 
Ulunova Anna. The psychological culture of civil servants as an invariant 

of the professional culture. 
This article deals with the psychological culture of civil servants as an in-

variant of the professional culture of civil servants. On the basis of competence 
approach to the professional culture the invariants of professional psychological 
culture of public servants are determined. Competence in communication relate 
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to the culture of professional communication, managerial competence – man-
agement culture, intellectual competence – with intellectual culture, competence of 
innovation activity – innovation culture. Increase of civil servants professional psy-
chological culture must be done through the development of all the invariants of 
the professional psychological culture, defined on the basis of the list of compe-
tences of civil servants. 

Keywords: professional culture, psychological professional culture, invariant 
of psychological professional culture. 

УДК 75.021 
Александр ШИЛО 

КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ 
И УСЛОВНОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИКОНОПИСИ 
Статья есть исследованием связей мировоззренческих представлений о реаль-

ности, которые были наработаны в средневековых теологии и философии, и 
условностями пластического языка в иконописи, которые составили каноническую 
художественную систему средневековья. 

Ключевые слова: иконопись, обратная перспектива, каноническая художест-
венная система. 

Постановка проблемы. В связке “концепция реальности – образ 
мира – тип знания” традиционно за среднее звено было ответственно 
искусство. В своем историческом развитии эта связка выглядит следу-
ющим образом: для античности это “Космос – скульптурная пластика – 
натурфилософия”; для средних веков – “Бог – иконопись – схоластика”; 
для Нового времени – “чувственно воспринимаемый мир – иллюзор-
ность прямой перспективы – рационализм”. Эпоха высоких компью-
терных технологий еще не оформила соответствующей триады, но 
уже определила пространство антропологических проблем, ею порож-
даемых. 

Образ мира, создаваемый искусством, закрепляется в произведени-
ях системой условностей пластического языка. Она, с одной стороны, 
оказывается небезразличной по отношению к той концепции реально-
сти, образ которой воспроизводит, с другой же, создает ту “оптику”, с 
помощью которой эта реальность воспринимается интеллектуальным 
опытом. 

Анализ актуальных исследований. Отдельные фрагменты про-
блемы анализировали такие исследователи, как А. Я. Гуревич, С. М. Да-
ниэль, А. М. Кантор, А. В. Кураев, В. Н. Лазарев, Б. В. Раушенбах, 
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Н. К. Рерих, Е. Н. Трубецкой, Б. А. Успенский, П. А. Флоренский и др. 
Однако, несмотря на очевидную результативность их работы, многие 
вопросы специфики языка церковного искусства, его посреднической 
роли между материальным и идеальным миром остались вне поля 
зрения ученых. 

Целью статьи является изучение связей мировоззренческих пред-
ставлений о реальности в философии и условностями пластического 
языка в средневековом иконописном каноне. 

Изложение основного материала. Под условностью изобрази-
тельного языка, как правило, понимают систему деформаций, неизбе-
жных при создании двумерного изображения трехмерного объекта. 
Такая система либо складывается исторически и выступает частью 
более общей художественной традиции, либо создается художником 
специально для решения отдельной творческой задачи. Если в первом 
случае закономерности ее складывания имеют надындивидуальный – 
и в этом смысле объективный – характер, то во втором они латентны, 
хотя это не значит, что они отсутствуют. Вместе с тем для постижения 
этих закономерностей необходимы определенные условия. Б. А. Успен-
ский, много сделавший для изучения условностей изобразительного 
языка канонической художественной деятельности, отмечает: “<...> 
вообще деформации <...> могут восприниматься как таковые только с 
точки зрения <...> иных <...> художественных норм, но не с точки 
зрения того языка художественных приемов, которыми пользовался 
живописец” [10, c. 4]. 

Из этого верного и методологически весьма перспективного за-
мечания следует несколько выводов, существенных для дальнейшего 
изложения. 

Во-первых, любая художественная система оказывается связана с 
деформациями в изображении исходного объекта – натуры. Проблема 
здесь состоит не в том, более или менее она деформирована, а в том, в 
какой степени сознательны эти деформации, т.е. в какой степени и ху-
дожник, и зритель отдают себе отчет в том, что имеют дело с некой 
системой условностей изображения, а не с изображенным объектом 
“как таковым”, и делают ли они эти условности предметом специально-
го эстетического освоения или нет, пренебрегая ими и стремясь мак-
симально уменьшить их опосредующую роль в процессе как создания, 
так и восприятия пластического образа. 

Во-вторых, говоря о деформации натуры, речь фактически идет о 
несходстве двух нормативных систем – художника и зрителя, – но никак 
не о том, что натура как-то искажена в произведении, поскольку, как 
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было только что отмечено, произведение всегда и неизбежно есть 
искажение натуры. При этом одна из нормативных систем принима-
ется “нормальной”, сама собою разумеющейся, то есть такой, условно-
сти выразительных возможностей которой признаны минимальными. 
Отсюда минимальными признаются и ее “искажающие” влияния на 
изображение, и “искажения” эти не замечаются и не обсуждаются, а 
само изображение признается адекватным натуре, то есть таким, кото-
рое способно замещать натуру в сознании воспринимающего. Соответс-
твенно, другая нормативная система рассматривается с точки зрения 
нарушения норм первой, то есть тех эксцессов, которые не позволяют 
устанавливать в сознании замещения между натурой и ее изображением. 

Как правило, в современном обыденном сознании в силу ряда ис-
торических и культурных причин в качестве такой “нормальной” систе-
мы выступает та художественная традиция, которая сложилась в эпоху 
Возрождения и Нового времени. Причем она выступает не в своих ис-
торически данных, противоречивых и отнюдь не единых формах, в 
которых происходило реальное развитие европейского искусства конца 
XV–XIX вв., а в неких обобщенных типологических характеристиках, 
устанавливающих генетическую связанность искусства этого времени 
при всех частных его противоречиях, несовпадениях и даже взаимоо-
трицаниях. К таким обобщенным типологическим характеристикам 
относятся в первую очередь: прямая и воздушная перспектива, свето-
тональная моделировка объемов и пространства, принцип колорита, 
т.е. соподчиненности цветовых характеристик натуры в живописи, и др. 

Отсюда, в-третьих, исследователь условностей пластического языка 
той или иной нормативной художественной системы оказывается вы-
нужденным сопоставлять исследуемую систему с “нормальной”, неза-
висимо от того, какую именно художественную традицию он будет 
использовать в качестве этой последней. 

Такое сопоставление, давая обильный материал для изучения фо-
рмальных приемов изобразительного искусства тех или иных эпох и 
мастеров, таит в себе существенные трудности и проблемы тогда, когда 
вопросы исследования упираются в социально-культурные и деятельно-
стные закономерности складывания той или иной нормативной систе-
мы в художественной деятельности, выяснение которых и выступает 
целью этой статьи. 

Так, в цитированной выше работе Б. А. Успенский отмечает, что, 
зная систему деформаций, обусловленных языком древней живописи, 
возможно реконструировать по изображению реальные формы: “<...> 
Перед художником стоит задача передать реальное трех- или четыре-
хмерное пространство на двумерную плоскость картины; выяснить 
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проблемы этой передачи (а также степень адекватности изображенно-
го мира изображаемому, что может быть проверено возможностью 
обратной реконструкции реального пространства) и составляет задачу 
исследования” [10, с. 5]. 

Но уже сама постановка задачи констатирует, что исследователь 
априори убежден, что перед средневековым художником действите-
льно стояла задача “передать реальное трех- или четырехмерное про-
странство на двумерную плоскость картины”. Так понятая задача 
живописца отождествляется с убежденностью исследователя в том, что 
художник добивался “степени адекватности изображенного мира изо-
бражаемому”, что деформации, таким образом, применялись к реальным 
формам намеренно, более того, что они имеют специальный смысл 
и представляют собой определенную систему, причем систему, для 
средневекового сознания естественную, используемую художником и 
зрителем автоматически и не мешающую за условным пластическим 
языком воспринимать в изображении реальные формы. Само это отож-
дествление демонстрирует, что исследователь не различает современные 
и средневековые представления о реальном пространстве и соответст-
вующих методах его воспроизведения в изображении. 

Вместе с тем известно, что метод работы средневекового масте-
ра несколько отличался от метода работы современного художника. 
В. Н. Лазарев отмечает, что до конца XIV в. средневековые мастера не 
работали непосредственно с натуры, а пользовались “образцами”, кото-
рые объединялись в “книги образцов”, подлинники, представлявшие 
более или менее систематическую сводку иконографических типов и 
художественных приемов. Работая по памяти, средневековый мастер 
воспоминания передавал в своем произведении не в чистом, а в прет-
воренном виде, вплетая их в традиционную иконографическую систе-
му [5, с. 205]. 

Тем самым обнаруживается, что средневековый художник решал 
совершенно иную задачу, чем та, которую, исходя из сегодняшних 
представлений о работе художника, приписывает ему Б. А. Успенский. 
Он не воспроизводил “реальное (т.е. визуально воспринимаемое – А. Ш.) 
пространство”, а воссоздавал образец, то есть заведомо работал с двуме-
рным изображением, которое переносилось на двумерную же плоскость. 

Другой вопрос, как возникал этот образец, и почему мы обнару-
живаем, несмотря на работу “по образцу”, столь большое разнообразие 
предметных форм в средневековых изображениях, причем часто форм 
бытовых, наблюденных житейски, и явно “не образцовых”. С другой 
стороны, почему, даже изображая эти наблюденные формы, художник 
не следует своему чувственному опыту, чтобы достичь “адекватности 
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изображенного мира изображаемому”, но и в этом случае обращается 
к навыкам работы “по образцу” и воспроизводит его иконографические 
схемы? 

Ведь оптическая природа восприятия “реального пространства” 
у него не отличалась от современной, а опыт прямой перспективы, 
как известно, был знаком европейцам еще со времен античной клас-
сики [2; 3]. Значит, нельзя говорить об автоматизме восприятия дефор-
маций средневековым художником и зрителем. 

Тем самым намеренность деформаций имела какой-то более глу-
бокий смысл, чем просто следование формальным закономерностям 
обратной перспективы, “<...> древний художник, отступавший от норм 
линейной перспективы, не только не стремился скрыть эти отступления 
(что сплошь и рядом наблюдается в искусстве Возрождения и Нового 
времени [2] – А. Ш.), но, напротив, очень часто как бы сознательно их 
подчеркивал <...>” [10, с. 10]. 

Но почему? 
Исследователь оставляет этот вопрос без ответа. Вместе с тем 

именно он представляется важнейшим, если обсуждать “обратную перс-
пективу” и всю традицию средневекового изображения не в оппозиции 
“прямая – обратная перспектива”, т.е. абстрактно противопоставляя 
“нормальную” (с современной точки зрения) и “условную” норматив-
ные системы, а пытаясь выяснить операциональный смысл использо-
вания в канонической художественной деятельности именно этого 
условного изобразительного языка. 

В самом деле, почему именно данный тип условности оказался 
присущим каноническому средневековому изображению? Ведь извес-
тно, что к средним векам уже были выработаны (и сведения о них по-
лучили достаточное распространение в европейском мире) различные 
системы условных приемов изображения. Таким образом, веер возмо-
жностей для реализации задач, стоящих перед средневековой изобрази-
тельностью, был достаточно велик. Однако избрана была совершенно 
определенная система, условно называемая “обратной перспективой”. 
И средневековый художник не выбирал ее из ряда других, столь же 
абстрактных и безразличных к изображаемому миру, но решал свои 
собственную особую задачу воссоздания в изображении конкретного 
образа этого мира. 

Какова же эта задача? 
О ее исторической постановке пишет о. А. Кураев: “<...> чтобы 

лучше понять неразрывность связи иконографической формы с ее со-
держанием, заметим, что первоначально этой связи вообще не было” 
[4, с. 243], раннехристианское искусство не стремилось придать форме 



Збірник наукових праць. 2012. Випуск 3  

311 

своих произведений какого-либо соответствия с их специфическим 
религиозным содержанием. Вплоть до VIII века христианское искусство 
пользуется в основном античными формами. И лишь в связи с иконо-
борческим кризисом VIII–IX веков вырабатываются основные особен-
ности иконы, адекватные уже ее собственному, а не античному видению 
мира и человека. Только начиная с VIII века – с иконоборческого кри-
зиса – “<...> язык иконы формировался вполне сознательно, хотя соз-
нательность эта выступала не как “планомерность”, а реализовалась как 
поиск форм, соответствующих внутреннему (религиозному – А. Ш.) 
опыту иконописца” [4, с. 243]. 

Обычный разговор об оппозиции обратной и прямой перспекти-
вы неизбежно связан с модернизацией: само рассуждение об этой оп-
позиции и выведение из нее преимуществ обратной перспективы для 
решения задач иконописи возможно только апостериорно из опыта 
возрожденческого и поствозрожденческого индивидуализма. Средне-
вековый же иконописец, разумеется, был лишен возможности такого 
выбора. Значит, выбор этот, вполне сознательный, хотя и не “плано-
мерный”, делался исходя не из мировоззренческих спекуляций, или, по 
крайней мере, не только из них, но и по каким-то еще – и не менее 
фундаментальным! – основаниям. 

Б. А. Успенский справедливо указывает, что в изучении языка 
древней живописи “<...> важнее всего <...> – рассмотрение проблемы 
передачи пространства и времени в древней картине” [10, с. 5]. Но здесь 
следует иметь в виду, что сами пространственно-временные отношения 
в древнем и современном искусстве выступают в двух достаточно авто-
номных ипостасях. С одной стороны, пространство и время остаются 
наиболее абстрактным категориальным выражением протяженности и 
длительности, и в этом смысле любая изобразительная условность явля-
ется моделью этих отношений сущего мира; с другой же, – пространство 
и время оказываются предельно конкретным и смыслонаполненным 
воплощением этих отношений, приводящим умозрительные отвлечен-
ные построения в план чувственности и очевидности. Но и чувствен-
ность, и очевидность выступают здесь не столько как самоценность, 
сколько как средство воплощения конкретного предмета изображения. 

Здесь наблюдается альтернатива. 
Верным – истинным – можно считать то, что мы априори знаем 

об изображаемом пространстве, но не видим непосредственно (или 
видим как-то иначе: так, в прямой перспективе параллельные линии 
кажутся сходящимися в точку, хотя заранее известно, что на самом 
деле это не так). Другая же возможность состоит в том, чтобы считать 
верным то, что воспринимается непосредственно, и сообразно этому 
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выстраивать умозрительное знание о реальном пространстве и пред-
метах, расположенных в нем. Именно этот путь оказался присущим 
средневековому каноническому искусству. Собственно, деятельност-
ная суть изобразительного канона в том и состоит, что он фиксирует эти 
выработанные традицией деятельностные шаги-операции построения 
формы и закрепляет их в образцах или прорисях подлинников. 

Образцы или прориси подлинников – это не конечный результат 
деятельности. Конечное изображение в этом случае получилось в ре-
зультате последовательного совершения технологических операций 
деятельности. Поэтому в канонической системе изображения не копи-
руют друг друга, хотя их происхождение от одного образца может быть 
очевидно [5, с. 206–207], поскольку именно он изображением воссоз-
дается. 

И здесь намечается парадокс: именно ориентированная на дви-
жение от очевидности к умозрению система дает столь отличные от 
очевидности результаты. Видимо, речь должна идти не столько о смыс-
ле увиденного средневековым художником, сколько о смысле изобра-
женного, воссозданного. 

А. Кураев отмечает: “<...> отказ иконы видеть в человеке самодо-
статочный центр изображаемого мира (что характерно для оптико-
геометрических и мировоззренческих обоснований прямой перспективы 
эпохи Возрождения и Нового времени – А. Ш.) имеет свое обоснование 
в специфике средневекового понимания реализма. Средневековый ху-
дожник смотрит на вещь “subspecie aeternitatis”, отказываясь от пере-
дачи собственной субъективности ее восприятия. <...> Иконописец 
<...>, имея точку зрения и отсчета не в себе, всегда ориентирован не 
на психологический, а на онтологический реализм” [4, с. 249–250]. 
И далее он отмечает, что “христианская антропология предполагает, что 
спасенный (“святой”, освященный) человек – это преображенный чело-
век. Ничто в человеческой природе (духовно-материальной) не подле-
жит упразднению в “новой жизни”, но ничто не может войти туда, не 
преобразившись, не очистившись и не просветлившись – ни разум, ни 
сердце, ни воля... Этого спасенного, то есть всецело преображенного 
человека и пишет икона. <...> Икона противоречила реалиям “мира 
сего” – но именно поэтому становилась проповедью, обличением, 
увещеванием, призывом <...>” [4, с. 257–258]. 

В приведенных отрывках представляются зафиксированными ос-
новные позиции, позволяющие приблизиться к ответам на поставленные 
выше вопросы. Итак, деформации объектов реального мира, столь 
наглядно наблюдаемые в иконе, имеют не столько оптико-геометри-
ческую или математическую, сколько смысловую природу. В их основе 
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лежит “онтологический” реализм, то есть стремление наиболее полно 
и точно воссоздать в изображении как внешние черты явления, так и 
его суть, прежде всего сакральную суть. При этом художник стремится 
максимально уменьшить, в идеале и вовсе избавиться от собственной 
субъективной позиции в воссоздании этой сути, что достигается по-
ниманием преображенного характера изображаемого им явления. 
Но при этом – вспомним, что иконописание понималось как служение 
и подвижничество [8, с. 17], – преображается и он сам. Таким обра-
зом, двигаясь от очевидности к умозрению, художник стремится в 
своем изображении эту очевидность, визионерство преодолеть, и пре-
одолевает ее в напряженном интеллектуализме своего труда, ибо, по 
П. А. Флоренскому, “иконописец выражает христианскую онтологию, 
не припоминая ее учение, а философствуя своей кистью <...>. Ико-
нопись есть метафизика” [14, с. 115, 122]. 

Исследуя семиотику иконы, Б. А. Успенский выделяет ряд внеш-
не воспринимаемых формальных закономерностей. К ним в первую 
очередь относится “<...> система обратной перспективы, которая ис-
ходит из меняющейся точки зрения (множественности зрительских 
позиций) и таким образом связана с последующим суммированием 
зрительного впечатления (в то время, как прямая перспектива исходит 
из фиксированной зрительской позиции)” [10, с. 13]. 

Суммирование пространственных отношений проявляется в сов-
мещении видов объекта на плоскости и есть результат движения зрите-
льской позиции вокруг объекта; суммирование временных отношений – 
так называемые “кручения”, подробно разобранные П. А. Флоренским 
[13, с. 261–266], – есть результат движения самого объекта [10, с. 19]. 
В то же время суммируется взгляд зрителя изнутри картинной плос-
кости – формы второго плана – и внешний взгляд – формы первого 
плана [10, с. 19]. 

Видимо, можно утверждать, что возникающие при этом искаже-
ния и деформации играли содержательную роль и смыслом своим 
имели именно преображение изображаемого мира, о котором речь 
шла выше. Именно с их помощью достигалось преодоление визионер-
ской очевидности, позволявшее переводить изображение из ряда кон-
статаций бытового опыта в ряд метафизических размышлений о сути 
изображенного явления. Таким образом, содержательность достигаемых 
деформаций устанавливала границу между миром житейских очевид-
ностей и миром духовного созерцания, видения и ведения. Тем самым 
разделялись, разграничивались бытовое пространство, в котором нахо-
дился зритель, и изображенное метафизическое пространство сакраль-
ного события. 
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Природа этого пространства иная, чем бытового пространства, хотя 
их нельзя противопоставлять как изображенное и реальное. Это было 
бы неверно, поскольку для средневекового сознания изображенное 
метафизическое пространство и есть пространство реальное [1, с. 63]. 

В этом плане нельзя согласиться с утверждением Б. А. Успенского, 
что “<...> перед художником стоит задача переорганизовать видимое 
пространство” [10, с. 17], соотнося при этом “мир жизни и мир картины” 
[11, с. 195]. Проблема здесь видится в том, что изображенный на иконе 
мир и есть метафизически реальный мир – “как он есть на самом деле”. 

Именно так его мыслили и иконописец, и его зритель. Так к нему 
и надо относиться, говоря об условностях фиксирующего его пласти-
ческого языка: “<...> пафос средневекового человека – утверждение 
реальности в себе и вне себя, и потому – объективность. Субъективи-
зму нового человека свойствен иллюзионизм; напротив, нет ничего 
столь далекого от намерений и мыслей человека средневекового <...>, 
как творчество подобий и жизнь среди подобий <...>. Понятно отсюда, 
что предпосылками реалистического жизнепонимания были и всегда 
будут: есть реальности, то есть есть центры бытия, некоторые сгустки 
бытия, подлежащие своим законам, и потому имеющие каждый свою 
форму, по сему ничто существующее не может рассматриваться как 
безразличный пассивный материал для заполнения каких бы то ни 
было схем, а тем более считаться со схемой эвклидо-кантовского про-
странства; и потому формы должны постигаться по своей жизни, че-
рез себя изображаться, согласно постижению, а не в ракурсах заранее 
распределенной перспективы. И, наконец, самое пространство – не 
одно только равномерное бесструктурное место, не простая графа, а 
само – своеобразная реальность, насквозь организованная, нигде не 
безразличная, имеющая внутреннюю упорядоченность и строение”, – 
подчеркивает П. А. Флоренский [12, с. 59–60]. 

Другое дело, что этот упорядоченный, организованный и осмыс-
ленный мир “как он есть на самом деле” нам в нашем созерцании дан 
визионерски. Поэтому изображения и объекты – их денотаты – в ико-
не соотносятся как раз непосредственно как соответствующие друг 
другу. В то же время для нашего зрения их надо соотносить с опреде-
ленными опосредующими их знаковыми формами, которые обеспечи-
вают иллюзорность изображения, соответствующего повседневному 
визионерскому опыту. Именно для преодоления этого последнего ока-
зывается необходимой в пластике иконы сложно устроенная деятель-
ностная система, явленная поверхностному взгляду в “искажениях”. 
Эти искажения не столько “привязывают” изображение к окружаю-
щему – бытовому – миру, сколько преодолевают этот последний. 
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В этом плане соотносятся между собой не мир жизни и мир кар-
тины, как это полагает Б. А. Успенский [11, с. 195], а мир реальный 
“как он есть на самом деле”, мир картины и мир, “как мы его воспри-
нимаем в обыденной жизни”. В идеале, к которому стремится иконо-
писец, мир реальный и мир картины должны совпасть, но для этого и 
необходимо преодолеть очевидности мира “как мы его воспринимаем 
в жизни”. Это – момент принципиальный, поскольку мир реальный не 
зависит от отдельной точки зрения какого-либо лица, тогда как мир, 
воспринимаемый в жизни, только через нее и дан. 

Таким образом, в деятельностном плане проблема достоверности 
изображения переводится в способ проецирования реального мира на 
плоскость картины. Но если учесть, что реальный и визуально восп-
ринимаемый миры не считаются в условиях средневекового миросо-
зерцания тождественными, то понятно, что проблема упиралась не 
только и не столько в математические и геометрические закономерности 
обратной и прямой перспективы [6; 7], сколько в сам способ работы с 
различными проекциями и совмещения их. 

Здесь вновь возникает ряд спорных моментов. 
Как “вырезался” тот фрагмент реальности, который изображался? 

Как определялся размер картинной плоскости? Ибо, памятуя, что 
иконное пространство есть пространство смысловое, а не абстрактное, 
трудно представить, что картинная плоскость была случайной по своей 
форме. 

Что касается сегментации изображаемого мира, то, видимо, такой 
вопрос перед иконописцем в принципе не стоял. Икона – это не фраг-
мент реальности, а вся реальность изображаемого мира в его конкретно 
явленной форме. Разумеется, это трудно себе представить современ-
ному мышлению, оперирующему абстрактными пространственными 
представлениями. Однако жизненный уклад и прежде всего религиоз-
ный опыт давал средневековому сознанию опору для подобного умоз-
рения: “<...> когда православный человек молится перед иконой, его 
взгляд, обращенный с молитвой к ней, скользит по ее поверхности, не 
входя внутрь <...>” [4, с. 247]. Именно отказ видеть в иконе изображен-
ный фрагмент пространства парадоксально превращает ее пространст-
венные построения в образ всего пространства, во всей его полноте и 
конкретности. 

Поэтому проблемы “кадра” в иконописи нет. Если мысленно пос-
тавить в ряд различные произведения мастеров Нового времени, то 
легко обнаружится, что на всех них изображено одно и то же, лишь 
по-разному оформленное и организованное пространство с различны-
ми сценами в нем. Практика “живых картин”, столь распространенная 
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в опыте домашних спектаклей и в любительском театре XIX века, 
убедительно подтверждает это наблюдение. 

Но если поставить в ряд иконы, то всякий раз мы будем иметь 
дело с новым, другим, отдельным, конкретным пространством этой 
данной иконы, этого изображения, не продолжающимся и не повторя-
ющимся в других иконах. Оно здесь же, в этом изображении, завершено. 
Более того, в силу конкретности восприятия пространства средневе-
ковым сознанием семантическая нагруженность бытового пространс-
тва жизни – протяженность, глубина, границы и т.п. – и пространства 
иконы были принципиально различны. 

Икона по своей физической сути – аналог храмовой стены, фрески. 
Отдельная доска иконы – знак стены храма [9, с. 233–234; 14, с. 132]. 

Тем самым пространство, изображенное на иконе, изначально 
плоскостно. Третье измерение появляется лишь в храмовом ансамбле. 
И это особое – не физическое, не оптическое, не геометрическое, а, 
если можно так выразиться, “этическое” измерение, задающее особые 
пространственные отношения между иконой и молящимися: это одно 
пространство – молитвы, а не два разных, находящихся в отношениях 
соответствия. Поэтому, например, в сценах явления [11, с. 214] все 
лица, окружающие являющегося, принципиально могут быть обращены 
к зрителю, а не к центральному изображенному событию. Они состав-
ляют вокруг него полукруг – часть круга, вторую половину которого 
образуют, соответственно, живые люди, предстоящие перед иконой. 

Выводы. Именно два обозначенных обстоятельства – с одной сто-
роны, характер понимания пространства в иконном изображении как 
плоскости и, с другой, способ организации и восприятия этой плоскости, 
зафиксированный в совмещении проекций изображения, – позволяют, 
как представляется, понять деятельностную природу условностей плас-
тического языка в канонической художественной системе. 
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Анотація 
Шило Олександр. Концепція реальності та умовності пластичної 

мови у середньовічному іконописі. 
Стаття є дослідженням зв’язку світоглядних уявлень про реальність, 

які були напрацьовані у середньовічних теології і філософії, та умовностями 
пластичної мови у іконописі, що склали канонічну художню систему серед-
ньовіччя. 

Ключові слова: іконопис, зворотна перспектива, канонічна художня 
система. 

Summary 
Shilo Alexander. A conception of a reality and the conventions of the 

plastic language in the medieval icon. 
The article is research of a tie of the world outlook ideas about a reality 

which were worked in the medieval theology and philosophy and the conventions 
of the plastic language in the icon which formed the canon art system of the Middle 
Ages. On the example of the works of outstanding scholars of the Orthodox 
Church painting the paper reveals their key approaches to the study of the specif-
ics of ancient and modern iconography. Focuses is made on characteristics of the 
concepts of time, space, inverse perspective, plot, dynamics, and other characteris-
tics of iconographic canon. The content of categories of length, depth, border 
and other concepts that characterize the perception of space medieval mind, which 
is reflected in the iconography are presented. 

Keywords: icons, reverse perspective, the canon art system. 
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УДК 378 

Maria JANUSZEWSKA-WARYCH 

BOLOGNA PROCESS. HOPES AND CONCERNS 
In this article references have been made to selected aspects of creating a uniform 

and harmonious all-European system of higher education, which is the Bologna Process. 
A characterization of the National Qualification Framework has been performed in the 
context of effects of learning: knowledge, skills and competences. Critical remarks coming 
from the Polish academic society concerning the idea of Bologna Process have also been 
touched upon. 

Keywords: higher education, the Bologna process, the academic community, 
Qualifications, training. 

Problem statement. The Bologna Declaration [3] is the basis for the 
all-European process of creation of a harmonious higher education system. 
It was signed June 19th, 1999 by ministers responsible for higher education 
in 29 European countries. The process, called the Bologna Process, is the 
result of political decisions taken by the European Council, the Council of 
the European Union and the Council of Europe 

1
14. Its purpose is to create the 

European Higher Education Area and promote the European educational 
system in the six areas referring to: 
 the system of comprehensible and comparable professional titles/degrees 

(introduction of supplements to diplomas); 
 the system based on two educational cycles: undergraduate studies (bache-

lor’s/engineer’s degree) and postgraduate studies (master’s degree). (There 
is a small group of study programs in Poland leading to consolidated 
master’s degrees without any distinction between undergraduate and 
postgraduate levels. These programs include education in the following 
profiles: medical program, medicine and dentistry, medical analysis, 
pharmacy, law, canon law, psychology, veterinary medicine, profession-
al acting, art restoration, directing, photography, and cinematography) 
[17]; 

 credit points system as ECTS system (European Credit Transfer System) 
applied in the students exchange Erasmus program; 

 higher mobility of students, teachers and administrative staff; 

                                           
© Maria Januszewska-Warych, 2012 
141 Statement from a meeting of higher education ministers, Prague, May 19th, 2001; Statement from a 
meeting of higher education ministers, Berlin, September 19th, 2003; Statement from a meeting of European 
higher education ministers, Bergen, May 19–20th, 2005; London statement May 18th, 2007; Statement 
from a meeting of ministers responsible for higher education in Leuven and Louvain-la-Neuve, April 28–29th 
2009; Budapest and Vienna Declaration March 12th, 2010; next meeting is scheduled for April 26–27th 
in Bucharest [13]. 
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 European co-operation with the purpose of guaranteeing high quality 
of education and developing comparable criteria and methodology 
(co-operation with the aim of providing high quality of education); 

 European dimension in higher education, especially in works that lead to 
development of curricula, interuniversity cooperation, students exchange 
programs (promotion of European problems in education) [3]. 
The abovementioned areas are closely interconnected. The binding ele-

ment is the National Qualifications Framework [5; 2]. 
Previous research. The Problem of Bologna process was widely 

highlighted in the works of such scholars as Laurel S. Terry, Ana Rute 
Cardoso, Miguel Portela, Andrea Cammelli, Gilberto Antonelli, Julia 
Horstschräer, Maresa Sprietsma and Éva Szolár. Althou mentioned re-
searchers analyzed different sides of the studied issue the problem of 
alignment of the Bologna process with the polish national educational sys-
tem was not described enough. 

The aim of the paper is to analyze main aspect of the Bologna process 
in education and provide critical remarks and recommendations according 
it’s improvement with respect to Polish educational system. 

Main body. According to Barbara Kudrycka there are at least three 
reasons why all European countries and numerous other countries outside 
European Union decided to base their higher education on the National 
Qualification Framework. These are: 
 rising mobility on the part of European Union citizens (comparison of 

qualifications received in the country of origin with qualifications received 
outside their country); 

 lifelong learning perspective (multiple returns of the very same people 
to the educational system in order to enrich their qualifications or to verify 
them); 

 making higher education widely available (the number of students in 
Poland has increased fivefold, but the level of qualifications and training 
received on the part of graduates varies significantly. That is why, accord-
ing to the Polish Minister of Science and Higher Education, a possible 
acceptable solution is differentiation of the educational process and setting 
out requirements in the clearest way possible for every study program) 
[5, p. 5–6]. 

The National Qualification Framework for higher education is “a 
comprehensible description of qualifications received in a given country 
both in a national and international context” [5, p. 10]. The word “qualifica-
tions” shall be understood as “the educational effects backed with a diploma, 
a certificate or other document issued by an institution ascertaining that 
given educational effects have been received” [1]. 
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Every qualification is characterized by: 
 the educational effects (“knowledge scope, skills and social competences 

acquired by the student”) [5, p. 10]; 
 the level in the European and National Qualifications Framework; 
 the amount of work put on the part of the student expressed in ECTS 

points. 
The educational system typical of the National Qualifications System 

is connected with development of a study program 

2
15. A study program 

specifies among other things: 
 educational modules; 
 intramural and extramural curricula; 
 ways of verification of educational effects received by the student [17]. 

Educational modules 

3
16 are classes or courses with assigned to them 

educational effects and ECTS. 
The educational effects for a given subject shall include many aspects: 

 the assessment of possibility of achieving given educational effects; 
 verifiability (measurability) of educational effects; 
 the way of formulating expressions describing educational effects; 
 the level of detailed description; 
 division into categories (knowledge, abilities, social skills) or lack of 

such a division; 
 description of educational effects – reference to the effects of educational 

program [5, p. 63]. 
The European Qualifications Framework with reference to lifelong 

education, being the recommendation of the European Commission of April 
23th, 2008 concerning the European Framework for Lifelong Learning 
defines the effects of studying in three categories: 
 knowledge – means the effect of knowledge acquisition in the process 

of learning. Knowledge is set of facts, principles, theory, practices con-
nected with a given branch of work or science. In the context of the Eu-
ropean Qualifications Framework knowledge is described as theoretical or 
factual; 

                                           
152 In the Polish Higher Education Act the key element is the term educational program. This is the description 
of educational effects and the process leading to achievement of these targets compatible with the Nation-
al Qualifications Framework and the description of the educational process with assigned to them module 
and ECTS. This concept shall not be aligned with the term study program. The exact understanding of the 
aforementioned concepts results from the Ministry of Science and Higher Education Directive of 
October 5th, 2011 concerning conditions… (§3). The educational program for a given program and a given 
profile or profiles encompasses the definition of achievable educational effects and study programs being 
the description of the educational process leading to achieving these effects. 
163 Ibid. (§5.1 clause 3 concerning conditions…). 
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 skills – mean an ability to apply and use know-how in order to fulfill tasks 
and solve problems. In the European Qualifications Framework skills 
are described as cognitive (encompassing logical, intuitive and creative 
thinking) and practical (encompassing one’s ability to use methods, mate-
rials, tools and instruments); 

 competencies – mean one’s proved ability to use knowledge, abilities 
and personal, social or methodological skills at work or when studying, 
in one’s professional or personal career; in the European Qualifications 
Framework competencies are described in the categories of one’s respon-
sibility and autonomy [16]. 

In works in Poland leading to creation of the National Qualifications 
Framework for Higher Education the same qualifications have been im-
plemented. 

The educational effects can be connected with a full study program 
and corresponding diploma, or with an educational module (study pro-
gram block) with a single lecture, class or laboratory courses [2, p. 12–13]. 
The educational effects shall be measurable. The link between educational 
effects produced by an educational institution and ECTS is underlined, 
the assignment of which should be conditioned by achieving appropriate 
educational effects. 

ECTS points are “points defined in the European system of accumula-
tion and transfer earned with medium effort on the part of the student nec-
essary for achieving desired educational effects” [11; 1]. ECTS assigned to 
a given subject mirror the amount of work put by the student connected 
with the achievement of educational effects and lead to receiving a credit if 
these effects have been verified [5, p. 70]. The work on the part of the student 
encompasses not only participation in different classes organized by the 
educational institution conducted by lecturers, but also time necessary for 
self-study. 

Study program describes: 
 a set of study modules (subjects and groups of subjects); 
 positioning of these modules in given semesters; 
 forms of conducting classes (intra- or extramural) and the number of these 

classes [5, p. 73]. 
Flexibility of study programs is based on making it possible for the 

student to choose study module that ECTS are assigned to, the number of 
which being not smaller than 30 % of all the ECTS assigned to a given 
study program [17]. 

The condition for achieving first or second degree qualifications result-
ing from a given study program is the accomplishment of all the educational 
effects specified in a given study program [5, § 8 clause 2]. 
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“The tool for ascertaining that all the educational effects specified in a 
given study can be achieved as a result of realization of educational mod-
ules is the Educational Effects Matrix” [5, p. 54]. 

The Educational Effects Matrix specifies the link between the educa-
tional effects defined for a study program and effects defined for given sub-
jects/modules [5, p. 54]. In other words, in the matrix the effects for given 
study programs and assigned to them effects achieved in given module 
have been defined. 

“The analysis of educational effects […] renders it possible to spot 
different situations that might be the reasons why appropriate educational 
effects should be modified for a given study program or set of educational 
modules. These situations are: 
a) an empty line in the matrix means that a given effect is not achievable 

as a result of realization of a given study program as there is not a single 
module that assumes achievement of such an effect; 

b) a line that is almost empty means that a given effect can be achieved in 
a very limited form, in the from that might not be satisfying enough; 

c) a line that is completed almost fully can mean that a given element is 
exposed too much in a given study program because too many modules 
assume achievement of such an effect (probably at the expense of other 
overplayed effects); 

d) a column that is almost empty can mean that a given module does not 
make too much of a contribution to fulfillment of program’s educa-
tional effects as it does not really fit the vision of a given study program” 
[5, p. 56]. 

The educational effects achieved by the student are not only the sum 
of achieved effects resulting from completion of a given course or group of 
courses, but also the sum that might be specified via the analysis of the Ed-
ucational Effects Matrix” [5, p. 58]. 

“The implementation of a new idea based on educational effects ren-
ders it necessary to change the concept of conducting a given course at the 
very beginning. The lecturer does not ask the question if the student is go-
ing to study, but the question is more about the subject in which the student 
wants to be successful within the scope of knowledge and skills. Only then 
the necessity to adjust a given study program to previously specified effects 
arises. It is therefore of utmost importance to shift the emphasis from the 
subject matter of a given study program to educational effects. The lecturer’s 
thinking process then needs to be transitioned to the stage of defining the 
tools and mechanisms that might help students achieved desired educa-
tional effects. The very important and difficult element that the lecturer 
needs to face when the subject matter is being defined is the answer to the 
question how it can be verified if and to what extent these effects have been 
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achieved on the part of the student. At the very end […] the questions con-
cerning amount of work necessary to accomplish the effects by the student 
need to be formulated” [2, p. 106]. 

The educational system based on educational effects is mirrored in the 
creation of the Subject’ Card that the lecturer needs to fulfill. Such a card 
should include following elements: 
 the subject’s targets; 
 initial requirements for knowledge scope, skills and other competencies; 
 educational effects concerning knowledge scope, skills and social com-

petencies; 
 program’s subject matter: 

 class form – lectures – number of hours; 
 class form – practical classes – number of hours; 
 class form – laboratories – number of hours; 

 teaching classes; 
 ways of grading (forming grade), (summarizing grade); 
 workload on the part of the student: 

 activity form – lecturers’ office hours, preparation for laboratories, 
preparation for practical classes; 

 sum of ECTS for a given subject; 
 average number of hours necessary for completion of a given activity; 

 basic and supplementary reading; 
 the Educational Effects Matrix; 

 educational effect; 
 referring educational effects to previously defined effects for a whole 

study program; 
 subject’s targets; 
 subject matter; 
 teaching tools; 
 way of grading; 

 ways of grading – details (for A, B, C, and D grades); 
 other useful information concerning a given subject [2, p. 114–115]. 

Completion of a given course based on educational effects is a process 
that should be improved by the teacher. 

According to Andrzej Krasniewski, The National Qualifications Frame-
work should: 
 “ascertain that qualifications received in Polish educational institutions 

are comparable with these received abroad, especially in Europe; 
 lead to better versatility and improvement of quality and adjustment of 

educational offer with actual market and social needs, as well as better 
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adjustment of the educational offer for students’ needs, which is especially 
important when education is widely available that might lead to improve-
ment of their competencies and enhanced “employability” [5, p. 12]. 

The implementation of internal quality system will render it possible to 
verify assumed educational effects that had been introduced in their respective 
curricula. 

Voluntary decisions on the European level connected with the Bologna 
Process and taken by signatories have encountered fierce criticism on the 
part of academic societies states throughout Europe. The process is blamed 
among other things for: 
1) the drop of graduates holding master’s degrees; 
2) decline of smaller universities and faculties that are not able to achieve a 

desired number of postgraduate students; 
3) commercialization of higher education [19]. 

There is a rising criticism of the Bologna process that is, however, not 
limited to education. It goes deeper as it tries to identify the reasons of the 
sources of these ideas. First of all, it is an element of the capitalistic system 
in its neoliberal version. Education should fulfill a role that is ancillary to-
ward capital; Oskar Szwabowski says that “general tendency referred to as 
the Bologna Process […] has the purpose of better integration of capital with 
students” [15, p. 248]. That is why education, in the governmental plan 
“Poland 2030. Growth challenges” is treated as capital, subject to market 
laws, that becomes the zone of management, held captive to effectiveness 
and indicators [9]. 

Pawel Rudnicki’s conclusions are worth noting, as they are to an ex-
tent fatalistic, since he claims that “education has always been very im-
portant for these in office. It created chances of cementing an existing 
system via the subject matter taught in schools, creation of a desired unit 
and society, awarding and punishing via appropriate allocation in the sys-
tem these who “earned” awards and punishment. It is not surprising that 
with a new socio-economic and political order, education has been used for 
ideological influence, not for the first time, and not for the last, for sure. 
The new ideology based on the principles of supply and demand has not 
left anyone surprised as far as new conditions of functioning of education 
are concerned. This dimension, as well as others, has become a commodity 
and has started to meet market needs” [10, p. 123]. P. Rudnicki dots the i’s 
and crosses the t’s dots when he comes to a conclusion that “making educa-
tion a commodity refers […] therefore to conscious transformation of edu-
cation with the purpose of cutting a commercially viable deal” [10, p. 82]. 
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It is certain that majority of scholars share this view, especially since 
not all of them have become beneficiaries of the change of the social sys-
tem. The Polish experience is in this area an element of processes that 
encompass the whole continent, because as Slawomir Czapnik underlined that 
the Bologna Process “should be a means of creating an educational clone of 
the common market – the European Higher Education Area” [4, p. 85]. As a 
result, in “connection with rising commercialization, the university falls 
victim to its bureaucratic activities […]. Everything is done with the exist-
ing social order that is not democratic, but constantly makes references to 
it. It is postdemocracy […]. Its meaning is a society in which institutions 
associated with democracy remain in their places, but the heart of the matter 
of their activities becomes invalid. In essence, it contributes a shift toward 
private sector and privatization […]. As well as with practices connected 
with academic capitalism […] a transgressive university emerges that has 
crossed its boundaries. On the one hand, it is a fantastic and surprising phe-
nomenon and possibly fruitful for people, but on the other, it means opening 
its boundaries to external clientele, which in consequence leads to slacken-
ing its boundaries” [6, p. 263–264]. “There are numerous local partnerships 
established, as well as implementation of the National Qualifications 
Framework that render enrollment possible on the part of non-traditional 
students, often students that had failed their mature exams; acknowledging 
education received outside a given university etc.” [6, p. 263–264]. 

“Implementation of two-tiered study programs and ECTS credit sys-
tem is an example of voluntary Americanization, destroying diversity of 
education in the name of reducing everything to a standardized commodity. 
It is also a bow toward global, but per se Amercian, icon of mobility, as 
moving to different places, numerous travels, especially long-distance ones, 
are basically perceived as an example of dynamism, but such a view is far 
from truth.” [4, p. 85]. S. Czapnik made a reference to literature that shows 
that the Japanese produce twice as much as Amercians, but they move half 
as often [more in: 18]. 

Marta Bucholc and Pawel Spiewak paid attention to deprivation of 
higher education institutions of certain rights, cynical dictate from the gov-
ernment. They wrote that “in an effort to maintain quality standards, a sci-
entific work is subject to a quantifiable control [...]. Such a quantitative, 
capitalistic method leads to uniformization. While describing the ECTS 
system, they come to a conclusion that they cannot really assess the amount 
of work put in mastering a given subject, as such a system based on points 
does not place any emphasis on a given student, treats everyone equally, as 
well as any work that needs to be recognized. Pure quantifiability refers not 
only to the very educational process, but also to the work of academic teach-
ers” [quotation following: 15, р. 241]. 
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P. Rudnicki in his conclusions touched upon another aspect of the 
Bologna Process, namely the crisis of one’s own self on the part of some 
academic teachers that had been established for many years as they were 
not ready to face a totally new vision of education, contrary to that from the 
socialistic epoch. Just “the beginning of the transformation of the political 
system and its implementation raised questions among some teachers con-
cerning their way education functioned, what happened to the educational 
system, how the teacher’s and student’s role changed [...]. Neoliberalism is 
as greedy as any other ideology. Its advantage over anything else is that it 
perfectly takes an advantage from any mechanism that might be used for 
beguiling people. The unaware that do not try to understand the situation 
become acolytes of a new ideology. They are not therefore able to under-
stand the world in which they stopped consuming. Neoliberalism renders 
one an opportunity hunter that, in reality, can be very enslaving, also in the 
educational dimension” [compare: 11, p. 128–143]. 

Underlining greediness as one of the attributes of capitalistic relations, 
P. Rudnicki set forth doubts that “the influence of neoliberalism on academic 
education has a number of unfavorable changes, the common denominator of 
these being material income or symbolic one that assigns new meanings and 
statutes to new participants of commercialized higher education” [11, p. 128]. 

Changes in functioning of universities connected with the transformation 
of the political and economic system in Poland, technological changes to-
gether with IT revolution, deep reforms of higher education, creation of Eu-
ropean initiatives, such as: the European Research Zone, the European Higher 
Education Zone are contributing to formulation of questions concerning the 
role of higher education institutions in the context of European and global 
trends in higher education. The list of challenges and activities of higher 
education has an impact on many areas, as [12]: intellectual capital, flexible 
state, innovative economy, infrastructure, and sustainable regional growth. 

Conclusions. Maybe “the future of Polish higher education institutions 
will not depend only on the state’s policy and other government agencies, but 
also on the stance of academic societies and self-awareness of their own 
place and the role they play in a social order” [20, p. 13]. If, however, the 
authors of the abovementioned criticism describe the nature of the problem 
as resulting from the neoliberal system’s role, then one cannot be looking 
forward to the future of the Polish education. Autonomy will, of course, 
remain, but will have to be inevitably confronted with market, be depend-
ent upon its competitive mechanisms, and thus escape its pivotal role, 
which is freedom of education and research. 
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Анотація 
Янушевська-Варіх Марія. Болонський процес. Надії і проблеми. 
У цій статті робляться посилання на окремі аспекти створення єдиної 

і гармонійної загальноєвропейської системи вищої освіти, яка має назву 
Болонський процес. Характеристика національної системи кваліфікацій 
була виконана в контексті результатів навчання: знання, навички і компе-
тенції. Наведені критичні зауваження, ініційовані польською академічною 
спільнотою щодо ідеї Болонського процесу. 

Kлючові слова: вища освіта, Болонський процес, академічна спільнота, 
система кваліфікацій, навчання. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

 
 

УДК 24–265.3(049.32) 

Беценко Т. П. Текстово-образні універсалії думового епосу: 
структура, семантика, функції : монографія / Т. П. Беценко. – Суми : 
Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 400 с. 

Український народнопісенний епос як одна із самобутніх форм 
національної культури становить важливе джерело пізнання мови, в 
словесно-образних знаках якої закодована історія, умови буття етносу, 
а також стереотипізовані рефлексії над етнокартиною світу. 

Думовий епос у різних аспектах привертав увагу таких дослідників, 
як М. О. Максимович, М. І. Лисенко, Ф. М. Колесса, П. Г. Житецький, 
С. Й. Грица, М. К. Дмитренко та ін. Численні праці мистецтвознавців, 
літературознавців, мовознавців означили науковий контекст висвітлен-
ня проблем, пов’язаних з думовим епосом, у якому, однак, недостатньо 
вивченими залишаються питання фольклорної текстології, мовнострук-
турної стилістичної організації тексту дум. Цим питанням і присвяче-
на рецензована розвідка Тетяни Петрівни Беценко. Насамперед від-
значимо, що дослідниця встановила таку важливу річ: характерною 
ознакою мови українських народних дум є наявність своєрідних стру-
ктур – лексичних і синтаксичних повторів, варіантних конструкцій, при-
рода яких зумовлена традиціями фольклорного жанру. Такі констру-
кції Т. П. Беценко кваліфікувала як текстово-образні універсалії. 

У першому розділі монографії – “Теоретичні засади дослідження 
текстово-образних універсалій думового епосу” Т. П. Беценко розглядає 
дотичність понять текстово-образна універсалія і формула, співвіднесе-
ність слова-концепту і текстово-образної універсалії, осмислює тексто-
во-образну універсалію як системну одиницю, як лінгвістичну модель, 
як код, знак-символ, як нормативну текстову одиницю. 

Такий “обсяг” аналізу текстово-образної універсалії як наукового 
поняття з галузі фольклорної текстології дає можливість зрозуміти при-
роду, ознаки, різнорівневу специфіку та призначення названих одиниць 
не тільки в плані лінгвістичному, а й філософському, прагматичному, 
комунікативно-дискурсивному тощо. Дослідниця з позицій ученого-
філолога, зокрема ученого-лінгвіста, переконливо показала, з допомо-
гою яких мовних засобів (мовних структур) формувалися художні за-
кони фольклору як усної форми творення, поширення і побутування 
народної словесної творчості; саме ці закони визначають його специ-
фіку і відрізняють від літератури. 
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Зокрема, Т. П. Беценко виявила і описала мовно-образні структури, 
означивши їх як текстово-образні універсалії, що забезпечують тради-
ційність фольклору, синкретизм, варіативність, імпровізацію. Дефініція 
текстово-образної універсалії – максимально згущена квінтесенція, що 
розкриває лінгво-філософську природу реалії: за визначенням Т. П. Бе-
ценко, – “когнітивно-ментальне утворення, втілене у відповідну мовну 
форму (модель), що функціонує в художньому континуумі, відбиваю-
чи схематизований образ явища, людини, речі тощо, який ґрунтується 
на рисах оцінного характеру, що вважаються типовими (взірцевими, 
еталонними) для всього класу явищ, речей тощо” (с. 34). 

Всіляко підтримуємо автора монографії в обраному напрямі нау-
кових студій. Цілком поділяємо думку про доцільність виокремлення 
текстово-образних універсалій як природних, закономірних текстових 
структур фольклорно-епічних жанрів – їхніх базових (фундаментальних) 
канонічних мовно-образних конструкцій, призначення яких полягає у 
тому, щоб слугувати засобами творення ідейно-змістового, стилістично-
го, архітектонічного плану епічної оповіді, також його імпровізованому 
відтворенню в умовах фольклорної комунікації. 

Текстово-образні універсалії як репрезентанти часо-просторово-
антропоконтинууму автор монографії розглядає у другому розділі. 
Дослідниця осмислює співвіднесення мовно-образної форми з позна-
ченням реалій буття, з усвідомлення взаємозв’язку між власне мовним 
знаком і позначувальним предметом. У результаті такий підхід дає 
змогу Т. П. Беценко пізнати “позамовну” специфіку текстово-образної 
універсалії. 

Думовий час Т. П. Беценко осмислює, з одного боку, у фольклорно-
пісенному вимірі, з другого – в історико-культурному. У результаті до-
слідниця доходить до думки, що темпоральність розгляданих текстів – 
це синтез сакрального, архетипного та історично-буттєвого, реального, 
достовірного, що безпосередньо пов’язується з героїчним минулим. 

Художній простір дум, на думку Т. П. Беценко, співвіднесений з 
часовим виміром описуваних подій. Це простір знаковий в історико-
політичному, національно-культурному контексті: пор.: Осавул-могила, 
Черкес-долина, річка Самарка, Загребельна могила, город Кефа, прис-
тань Козловська, Суботів, Дніпро, Дунай... 

Показово, що художній (думовий) континуум як певну цілісність 
автор монографії ідентифікує з епічним суб’єктом – епічним (думовим) 
героєм. Як засвідчує Т. П. Беценко, це особливий тип національно сві-
домої особистості – герой, захисник інтересів народу: персоналія (Олек-
сій Попович, козак Голота, атаман Матяш, Самійло Кішка, Івась Коно-
вченко, Богдан Хмельницький та ін.) чи узагальнений (колективний) 
образ (козаки, козаки-брати, козаки-молодці та ін.). 
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Логіко-граматичну класифікацію текстово-образних універсалій 
Т. П. Беценко розглядає у третьому розділі. Автор монографії осмис-
лено характеризує аналізовані одиниці в аспекті їх конструктивних 
потенцій як структур природної мови, як фактів фольклорної граматики. 
Тетяна Петрівна фіксує властивість мовних конструкцій у їхній конк-
ретній (жанровій) реалізації виступати у кількаступеневій позиції – 
тобто відзначатися синкретизованим характером. Т. П. Беценко вияв-
ляє специфіку усномовного запам’ятовування та імпровізаційного від-
творення епічних текстів: своєрідну мисленнєву сегментацію відрізка 
тексту для подальшої його побудови. 

Т. П. Беценко докладно розглянула варіанти моделей різновидів 
текстово-образних універсалій. Виявлення таких моделей засвідчило 
існування в пам’яті співців структур, на основі яких імпровізаційно тво-
рилася думова оповідь, що є цілком реальною і закономірною ознакою 
епосу. 

Т. П. Беценко встановила, що моделі текстово-образних універ-
салій з логіко-граматичного погляду – аналоги граматичних моделей 
мови. Водночас ці одиниці, співвіднесені з певним змістом, у грама-
тичній системі думового епосу набувають статусу етноконструкцій, 
лінгвокультурем, етнопсихостереотипних знакових ситуацій. 

У чому цінність граматичного аналізу названих структур для ро-
зуміння природи текстової організації дум? Слідом за автором пере-
конуємося в тому, що виявлена лексико-граматична сполучуваність 
текстово-образних універсалій як фактів мови прямо пропорційна реа-
ліям екстралінгвального характеру та відображає сутнісні причинно-
наслідкові зв’язки позамовної дійсності. Ще раз підкреслимо, що харак-
теристика структур з логіко-граматичного погляду дала змогу пізнати 
природу імпровізаційно-відтворювального феномену думової епічної 
оповіді. 

Універсальність текстово-образних універсалій, як довела Т. П. Бе-
ценко, виявляється у їх призначенні водночас виконувати функції сти-
лістичних та стилістично-композиційних засобів думової оповіді, що 
й стало предметом наукового аналізу в ІV розділі монографії. 

Автор монографії встановила (і ми не можемо заперечити це), що 
структурно-стилістичні функції текстово-образних універсалій забез-
печені художньо-образною сферою їх уживання, мовно-естетичним 
навантаженням та участю у створенні епічної думової оповіді. Пред-
ставлена дослідницею стилістична класифікація цих конструкцій ґрун-
тується на виділенні ключових засобів і фігур, використовуваних для 
творення думових текстів загалом та мікро- (епітетів) і макроструктур 
(періодів, фігур паралелізму) зокрема, а також архітектонічних тексто-
во-образних структур – зачинів і кінцівок. 
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Тетяна Петрівна проаналізувала текстово-образні універсалії як 
мовно-образні макрознакові структури, що формують традицію жанру. 
Образність – основа мови художнього тексту. Естетична функція текс-
тово-образних структур пов’язана із властивістю мовних знаків слу-
гувати образно-символічними позначеннями предметів довкілля. Так 
резюмує дослідниця. 

У монографічній праці підкреслено думку про синкретичний харак-
тер стилістичних текстово-образних універсалій, що виявився у широ-
кому використанні мікроструктур для моделювання макроструктур текс-
тово-образних універсалій (їх синкретизм). 

Дослідниця акцентувала увагу на властивості текстово-образних 
універсалій створювати епічну тональність думової оповіді. 

На нашу думку, монографія Т. П. Беценко – синтез різновекторних 
параметричних величин, що в цілому формують цілісне, об’ємне уяв-
лення про специфіку мовної онтології героїчного епосу. 

Монографічна праця Т. П. Беценко ґрунтовна і цікава. Порушені 
в ній проблеми – актуальні для лінгвофольклористики. Означений на-
прямок наукових досліджень відкриває перспективи для подальших 
наукових розвідок, зокрема в аспекті порівняльного аналізу текстово-
образних універсалій різних жанрів фольклору. 

Її матеріал буде з цікавістю сприйнятий магістрантами, аспіранта-
ми, студентами, науковцями, учителями-філологами. 

Іван Мозговий 
Отримано 01.06.2012 

УДК 930.1(049.32) 

Артюх В. О. Тяглість історії й історія тяглості: українська 
філософсько-історична думка першої половини ХХ століття / 
В. О. Артюх. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 266 с. 

Сучасна філософія історії, відійшовши від метафізичних конс-
трукцій історичного процесу, все більше концентрує свою увагу на 
епістемологічній проблематиці. Натомість дослідження В. Артюха 
звертає нас на шляхи історії філософії історії. Конкретніше, до вітчиз-
няної філософії історії модерної доби, коли філософсько-історичним 
ідеям був притаманний ще досить сильний прагматичний момент: вони 
часто були складовою національних світоглядів та відповідних їм полі-
тичних ідеологій. 

У рецензованій праці автор ставить собі за мету провести істори-
чну реконструкцію, типологізацію та визначити основні тенденції ро-
звитку української філософсько-історичної думки першої половини 
ХХ століття у світоглядно-філософському контексті своєї доби. Відра-
зу вкажемо, що в цілому на підставі опрацювання великої кількості 
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джерел поставлена мета була зреалізована. У дослідженні також вдало 
здійснено порівняльний аналіз філософсько-історичних ідей західно-
європейських та українських мислителів. 

Монографія складається з трьох розділів. Завданням першого роз-
ділу є виявлення найближчих типів контексту – світоглядно-ідеологіч-
ного та філософсько-наукового; це й є те ментально-інтелектуальне 
“середовище”, що обумовлює особливість філософських рефлексій 
українських мислителів над історичним процесом. Саме завдяки кон-
тексту стає зрозумілою специфіка їх філософсько-історичних поглядів. 

Другий та третій розділи монографії присвячені аналізу двох най-
загальніших типів філософсько-історичного знання, що функціонувало в 
межах української філософської думки першої половини ХХ століття: 
емпірично-раціонального, який автор пов’язує з позитивізмом і нео-
кантіанством, та ірраціонального (тут на перше місце виходять уже 
волюнтаристські концепції та, почасти, екзистенційні мотиви). Філо-
софсько-історичні побудови цього типу автор за польсько-російською 
термінологічною традицією називає історіософією. 

Отже, в другому розділі аналізуються ідеї Івана Франка, Дмитра 
Чижевського, Віктора Петрова та Богдана Кістяківського. Філософські 
погляди майже всіх вищеназваних мислителів (за винятком Богдана 
Кістяківського) стосуються особливостей осмислення світового та укра-
їнського історичного процесів. Що ж до Богдана Кістяківського, то в 
монографії проаналізовані його ранні роботи, які стосуються специ-
фіки історичного пізнання на основі ідей баденської школи неоканті-
анства. В одному з висновків цього розділу автор цілком слушно зазна-
чає, що філософсько-історичним ідеям українських інтелектуалів при-
таманна слаба зацікавленість особливостями історичного пізнання, 
тобто проблемами епістемології історії. І навпаки, гіпертрофоване заці-
кавлення проблемами смислу історії, спрямованості історичного проце-
су, його призначення цілком вірно пояснюється отією прагматичною 
орієнтацією українського філософсько-історичного знання. 

У третьому розділі проаналізовані ідеї про природу історичного 
процесу Дмитра Донцова, В’ячеслава Липинського, Юліана Вассияна, 
Миколи Хвильового та Миколи Шлемкевича. Ці українські інтелектуали 
при осмисленні підґрунтя історичного процесу на перше місце ви-
водили або вольове начало, або ж особливості людської екзистенції. 
Ця тенденція в українській історіософії виникає під впливом західно-
європейського ірраціоналізму вже після Першої світової війни. 

Звичайно, звернувшись до такої складної й дискусійної проблеми, 
як українська філософсько-історична думка, автор змушений часом 
поверхово розглядати окремі питання. Наприклад, подальшого обґру-
нтування потребує ідея української ідентичності деяких інтелектуалів, 
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чиї погляди аналізуються в монографії. Більш всеоохоплюючої уваги 
слід було б приділити й ідеям тих інтелектуалів, які працювали в межах 
марксистської парадигми, та історіософським ідеям Михайла Грушев-
ського. 

Та попри всі зауваження, слід зазначити, що монографія В. Артюха 
“Тяглість історії й історія тяглості: українська філософсько-історична 
думка першої половини ХХ сторіччя” репрезентує глибоке дослідження 
історії розвитку української філософсько-історичної думки модерної 
доби. Авторська концепція вирізняється аргументованістю, новизною 
підходу до оцінки позицій представників української історіософії, чі-
тким баченням проблем і перспектив їх вивчення. Тому вона є вагомим 
внеском у дослідження проблем історії філософії в Україні минулої 
доби. 

Наталія Радіонова 
Отримано 01.06.2012 
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SUMMARY 
 
 
Worldview – Philosophy – Religion : Scientific Journal / ed. by 

Іvan Моzgovyi. – Issue 3. – Sumy : SHEI “UAB NDU”, 2012. – 338 р. 
Journal of scientific papers “Worldview – Philosophy – Religion” is a 

scientific publication, founded jointly by the State Higher Educational Institu-
tion, “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine” 
and the Institute of Philosophy named by G. S. Skovoroda of the National 
Academy of Sciences of Ukraine. 

The journal is published to promote philosophical ideas directed on 
further systematic formation of the the complete outlook of modern human, 
highlighting research papers in the field of humanities, analysis of current 
social, political and spiritual issues of the day through the lens of philosophi-
cal knowledge. 

In the third of the journal of scientific papers “Worldview – Philoso-
phy – Religion” works of scientists from Ukraine, Russia, Poland, Sweden 
and Spain are presented. They are devoted to the problems in the sciences 
such as philosophy, religion, cultural studies. 

Publishing of the articles is being made in the original language (Eng-
lish, Ukrainian, Russian). Frequency of publishing: up to two times per year. 
Editorial team exercises internal and external peer review of submissions 
and reserves the right to edit them according to current requirements. Authors 
are responsible for scientific and methodical level of articles, validity of 
conclusions, and reliability of facts. During the reprint of materials published 
in the journal of scientific papers “Worldview – Philosophy – Religion”, 
a reference to this issue is required. 

Journal is designed for professionals and scientists, experts in the field 
of humanities graduates and university students. 
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