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ВВссттууппннее  ссллооввоо  ГГооллооввннооггоо  ррееддааккттоорраа  
 

Шановні автори та читачі журналу 
«Наука. Релігія. Суспільство»! 

Починаючи з цього номера, 
міжнародний науковий журнал «Наука. 
Релігія. Суспільство» буде виходити в 
новому статусі. Це журнал, у якому можуть 
друкуватися наукові статті з філософії, 
релігієзнавства та богослов'я. Засновниками 
журналу є Інститут проблем штучного 
інтелекту МОН і НАН України та 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. Видання протягом 
багатьох років цінували і любили сотні 
українців, з ним співпрацювали багато 

вітчизняних і закордонних науковців. Журнал завжди намагався бути в 
авангарді вітчизняного дослідницького руху. 

Сьогодні місія журналу полягає не лише в тому, щоб знайомити 
наукове суспільство з новаціями у сфері теоретичних і практичних 
наукових розробок. Його авторитет, сподіваюсь, стане основою для 
налагодження широкого суспільного діалогу між науковцями, 
громадськими діячами та релігійними організаціями. Те, що у світі назвали 
епохою постправди, побудовано з антинаукових тверджень, політичного 
популізму, нетолерантності та релігійної нетерпимості. Тому й долати 
постправду треба за допомогою чесних і коректних наукових досліджень, 
занурення у Святе Письмо та авторитетні релігійні тексти, налагодження 
суспільного діалогу, розбудови громадянського суспільства. Все це, маю 
надію, буде відбуватися, в тому числі, й за допомогою публікацій і 
полеміки на сторінках нашого журналу. 

Що ми можемо запропонувати науковому суспільству та читачам? Це, 
в першу чергу, поєднання проблематики з найбільш важливих напрямів 
суспільного розвитку  наукового, релігійного та власне суспільного  
навколо питань духовності, що формулюються мовами наук про людину, 
світ та Бога. По-друге, це міждисциплінарні розвідки, так необхідні 
сучасній постнекласичній науці. Нарешті, це намагання сповідувати 
вірність духовним орієнтирам, що склали фундамент європейської 
культури та української екзистенції. 

Людина повинна будувати свою діяльність згідно з алгоритмом: 
«Духовність, фізична культура, фахова підготовка». Тобто, людина 
спочатку повинна бути духовною, здоровою (займатися спортом), а потім  
фахівцем, науковцем, вчителем, економістом, юристом, програмістом тощо.  

Вітаю всіх, хто поділяє ці ідеали і має що сказати світу, та запрошую 
до плідної співпраці! 

З повагою, Головний редактор 
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ММІІЖЖДДИИССЦЦИИППЛЛІІННААРРННІІ  ДДИИССККУУССІІЇЇ  
 

Як експеримент, редакція розпочинає публікації текстів, що 

презентують результати міждисциплінарних досліджень, 

«непрофільних» філософських, релігієзнавчих і теологічних роздумів 

авторів зі сфери точних наук, природознавства тощо. Сподіваємося, 

що це допоможе розширити горизонти обговорюваних проблем і 

стимулювати наукову дискусію. 

 
UDC 231.12 
 

A.I. Shevchenko 

Institute for Artificial Intelligence Problems of the Ministry of Education and 

Science and National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 

 
THE MEANING OF HUMAN LIFE IS FOUND 

 

Man is an integral part of a living system called the Universe.  

Each man’s Love, kindness or evil influence significantly  

the evolution of living beings in this system. 

That is why the spiritual state of each person 

 is very important for the Creator. 

 

Philosophers, religious scholars, theologians, believers and non-believers 

have been trying to answer the question: “What is the meaning of life?” for over 

thousands of years. To do this, they examined information from historical, 

scientific and spiritual sources, taking into account the philosophical sources, the 

Vedas, the Bible, the Koran, but the answer to this question, which would satisfy 

the majority wasn’t found. The author took the responsibility to offer seekers his 

answer to this question, which would not contradict with the information from 

religious and scientific sources. Let’s consider the information about the 

beginning of Genesis of the created man and objectives (the wishes) which Lord 

set up for him referring to the Bible: "Then God said, “Let us make mankind in 

our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the 

birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the 

creatures that move along the ground” (Genesis. 1, 26), "The Lord God took the 

man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it" 

(Gen. 2, 15),"So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work 

the ground which he had been taken" (Gen. 3, 23). Having analyzed these first 

verses we can conclude that man was created in order to "rule" over wildlife, 

"work" and take care of the Garden of Eden, and then to work the land. 
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At first glance, one can feel that there are limited tasks for the person who 

was created in the image of God. All people’s attempts to answer questions 

about the meaning of his life, taking into account these tasks will not be 

completed. Let's try to answer this question by solving the inverse task. For this 

we will consider a possible God’s plan for creation of intangible and material 

universe, man in particular.  

Let’s make a revolutionary hypothesis: non-material (spiritual) Universe 

cannot exist fundamentally without the material Universe. 

Let us try to illustrate this assumption with a simple example: tangible 

media are necessary for the existence of information, knowledge, love, and life, 

which are intangible. 

For example, information about digit "2" is intangible, but it can only exist 

on the physical media. If the digit "2" is written on the paper, the material media 

of this figure are paper and ink. If the digit "2" is pronounced aloud, the material 

medium of this information is a sound wave, which spreads in the air and, 

therefore, the material medium is air. The digit "2" can be transmitted through 

radio, television. In this case material medium for this figure is an 

electromagnetic wave. If a person thinks about the digit "2", the material media 

of such information are the neuronal ensembles of our brain. If we look at our 

photograph or a picture on TV, then our image is intangible, but images media 

are tangible: in one case it is the photo paper, in the other case it is the 

luminophor of the TV or LEDs of the computer screen. 

Let us analyze the Bible verse: (Gen. 1, 27): "So God created mankind in his 

own image, in the image of God he created them; male and female he created them." 

God is Spirit. Spirit is intangible; therefore, man and woman, created in 

God's image, must have been created intangible too.  At first the term "man" dealt 

with the material man. But the body of the first people was consisted of matter of 

the fourth dimension of space at least, so that matter cannot be seen in our three-

dimensional space. It should be noted that a three-dimensional space cannot be 

seen from the two-dimensional one as well. That is why a modern man cannot see 

not only God, but also angels. Man became visible for all living creatures of the 

earth only after having been expelled from Paradise, had a modern body and 

moved to live in our three-dimensional space. «The LORD God made garments 

of skin for Adam and his wife and clothed them." (Gen. 3, 21). 

In order to clothe people in skin, God did not need to kill animals; God 

clothed man in our present body, in particular in the human skin. 

For further analysis, we need to answer the question: who is man, and when 

does he disappear as a personality? As everyone knows, modern medicine can 

legally carry out any implanted organs from one person to another. 

If we implant a person some organs of other people: heart, liver, kidneys, 

lungs, skin, will he remain to be the same person or not? And does a personality 

go to such a person, which is «I», from the man who the organs were taken from? 



A.I. Shevchenko 
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For example if the nervous system ,the specific neurons in the brain  

particularly, is replaced partially or totally in the brain of one man by the 

neurons of the brain of another person and we delete the old information and 

transfer the information from the donor, then after the surgery the person will 

not even notice that he has a new brain, kidney, liver, and so on. Thus it is 

possible to replace gradually the entire body. 

Conclusion: a person is not only a physical body, it is information and 

knowledge that he accumulated during his life and received from her genes. But 

this information and knowledge are also intangible. Since the personality of the 

"I" is intangible, its life must be eternal, and temporal life is the media, the 

modern human body in particular. After the death of the human body, 

information about a person, that is, "I", from our three-dimensional space can 

pass to another material media of the fourth and "next" dimensions of space, 

including those in which our Creator is. «Listen, I tell you a mystery: We not all 

sleep, but we will all be changed - in a flash, in the twinkling of an eye, at the 

last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, 

and we will be changed. For this perishable must clothe itself with the 

imperishable and the mortal with the immortality. When the perishable has 

been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then 

the saying that is written will come true: "Death has been swallowed up in 

victory" (1 Cor. 15, 51-54). 
God is Love. The first people saw Love firsthand. Modern people, who live 

in the three-dimensional space, no longer have the opportunity to see God. 

"But, he said," you cannot see my face, for no one may see me and live" 

(Ex 33:20). Since God is Love, He probably created the Universe and life 

according to the principles of love. It can be assumed that He also had a need to 

further transmitting His love to the created Universe, including living beings. 

But, at that time, He did not create the mechanism of transmitting His love to 

living beings. He needed a being that would have the opportunity to accept 

His love, feel, understand it and pass it to other living beings, people, in 

particular. The Creator provided the created man with free will, with the help 

of which the man has the opportunity not only to accept and transmit His love, 

but also to strengthen, reduce or even inhibit it in him.          

We cannot answer the question with relation to the definition of the main 

goal of human life, until we answer the question - What goal for creating a human 

being could the Creator have? What tasks did the human being receive at the 

beginning of the creation, and then was receiving it in the process of evolution? 

Based on the analysis of all time periods of the creation and further evolution of 

mankind, the following conclusion is suggested: God created man for transmitting 

His love to all people, and through people to all living beings of the Universe.   

Having obtained such a conclusion as for the God plan, we can consider the 

hypothesis about the meaning of life of each individual. If a person loves people 



The meaning of human life is found 
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and all living things, then, by his love, he strengthens the power of the boundless 

love of God and this intense love is transmitted to living beings, including 

people. Since the freedom of the will of man allows it to slow down the power 

of God's love, the person who inhibits it gradually becomes an evil person, 

because it fulfills the orders of the dark forces to slow down not only the love of 

God, but also their own love in them. Such people replenish the army of dark 

forces, which leads the declared war with people who implement the principles 

of love, spirituality and kindness.           

On the basis of the received decision, the conclusion and the answer to a 

question on the purpose of a life of the person is offered.      

Conclusion: The main goal of every human life on the Earth is the 

transmission and strengthening of love received from God, in order to 

continue participating in the process creation and evolution of the universe. 

All other aspects of the meaning of life of people can be considered as subsidiary. 

Why did God save the people He had loved from the death through His 

Son? What tasks, or wishes, should the saved person fulfill? It is logical to 

answer this way: God’s tasks (wishes) have not changed "... who does not 

change like shifting shadows ..." (James 1.17). 

The man who was in the Paradise, and the modern person must continue to 

fulfill the wishes of God about the transmission of His love and his Love to 

people and all living beings in the Universe. This wish applies to all people 

regardless of their religion, confession, social status, level of intelligence, 

nationality, positions, education, profession, etc. Therefore, we must constantly 

improve our spirituality, intelligence, health, not only to be an extender of God’s 

Love, but also to generate this love and pass it to all people and the animal 

world. The more weight a person occupies in the society, the more opportunity 

he has to transmit   his love and God’s Love to more people. But such a person 

has more responsibility before God and people for using the task (wish) given to 

him and the talent for the transmission of love. No wonder that in the Bible there 

is a poem "From everyone who has been given much, much will be 

demanded, and from the one who has been  entrusted with much, much 

more will be asked" (Luke 12, 48). 

 

 

The Bible: Authorized King James Version (Oxford Word’s Classics). - 

Oxford: Oxford University Press. – 2008. – 445 p. 
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ННААУУККАА  
УДК 004.81 

О.В. Білокобильський 
Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Київ 

Т.В. Єрошенко 
Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, Київ 

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ  

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

У статті автори намагаються окреслити основні проблеми розробки 
філософського дискурсу про штучний інтелект та свідомість. Виокремлюються три 
фундаментальні проблеми, залежно від варіантів вирішення яких залежить вибір 
напрямку розробки штучного інтелекту: співвідношення сфери суб'єктивного та 
об'єктивної реальності, філософського розуміння сутності природного інтелекту та 
свідомості, інструментарію створення інтелекту штучного. Підкреслюється важливість 
екзистенціальної складової інтелектуальної діяльності людини та необхідність 
урахування цього фактора при розробці штучного інтелекту. 

Ключові слова: свідомість, штучний інтелект, суб'єкт, діяльність.  
 

Постановка проблеми. Штучний інтелект (ШІ) сьогодні став 
предметом вивчення найрізноманітніших наук. При цьому розбіжність 
інтересів може бути настільки значущою, що дослідники можуть не 
розуміти один одного. При цьому необхідність координуючих міркувань 
на найбільш узагальненому, філософському рівні зростає залежно від того, 
як інтерпретується сутність людського інтелекту, мислення, свідомості, від 
чого залежать пошуки в більш вузьких спеціалізованих галузях. Саме 
спроба філософського прояснення основних категорій, які формують 
предметне поле досліджень ШІ, і розглядається в даній статті. 

У кожному визначенні, якої б сфери знань воно не стосувалося, 
присутня значна частка інтуїтивного знання того загальновідомого змісту, 
який не вимагає додаткових дефініцій. Чим більше фундаментальних речей 
стосуються визначення, тим ця інтуїтивна частка об'ємніша. Однак сучасне 
філософське визначення інтелекту, навіть у своїх кращих зразках, 
наближається до тавтології: «інтелект є здатність мислити»1 (тобто 
здатність до інтелектуальної діяльності). При цьому спроби уточнити це 
визначення апеляцією до абстрактного пізнання і логічного мислення 
справи не вирішують, тому що «чуттєве та інтуїтивне пізнання», так само як 
і «емоції, уява і воля», властиві лише носіям інтелекту і від нього невід’ємні. 

                                                           
1 Визначення інтелекту надається згідно з виданням «Нової філософської енциклопедії», 

2010: ІНТЕЛЕКТ (лат. Intellectus - глузд, розум) – у загальному сенсі здатність мислити; в 

гносеології – здатність до опосередкованого, абстрактного пізнання, що включає в себе такі 

функції, як порівняння, абстрагування, утворення понять, судження, умовивід; протистоїть 

безпосереднім видам пізнання - чуттєвого і інтуїтивного; в психології – раціональне, 

підпорядковане законам логіки мислення; протистоїть нераціональним сферам психіки – 

емоціям, уяві, волі і т.i. 
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У міждисциплінарних сферах, подібних сфері штучного інтелекту, в 
яких філософські інтуїції відіграють визначальну роль як на початковому 
етапі розробок, так і протягом усього дослідження, зазначена 
невизначеність породжує, як мінімум, дві проблеми. По-перше, не 
знаходячи відповідних дефініцій, сформульованих гуманітаріями, але 
придатних до використання у технічних науках, представники останніх 
замінюють їх власними визначеннями. Ці формулювання, хоча і 
спираються на професійні компетенції та досвід часто визнаних у сфері 
кібернетики вчених, зазвичай не витримують критики з точки зору 
філософії як науки. Однак саме ці визначення задають, і це по-друге, 
вектор наукового дослідження. Друга проблема не вирішується і при 
використанні більш строгих, з наукової точки зору, але занадто 
абстрактних філософських визначень. 

Стан вивчення проблеми. Обговорення проблеми ШІ з філософської 
точки зору має безліч аспектів. Серед них можна виділити кілька 
основних, що стосуються фундаментальних філософських питань. Залежно 
від відповідей на ці запитання ми закладаємо той чи інший фундамент 
підходу до розуміння сутності людського інтелекту, його взаємодії зі 
світом, а також принципів створення інтелекту штучного. Саме ці 
філософські аспекти проблеми ШІ становлять передній край наукового 
просування, якщо говорити про найбільш амбіційну задачу створення 
штучного мислення, свідомості, інтелекту. 

Мета статті. Артикуляція основних проблем розробки філософського 
дискурсу про штучний інтелект та свідомість. 

Виклад основного матеріалу. Отже, які доповнення з галузі 
«інтуїтивно маючи на увазі» слід вкласти в дефініцію інтелекту? По-перше, 
слід говорити про те, що інтелект – це здатність мислити в межах певної 
реальності, яка більш-менш очевидна і зрозуміла мислячим суб'єктам 
(тобто, в акті мислення присутні більше «знання», ніж може здатися на 
перший погляд), і про яку, по-друге, у суб'єктів дії існує певний консенсус 
(і, відповідно, інтелектуальна діяльність, яка є діяльністю одночасно і 
ментальною, і не суб'єктивною). По-третє, необхідно визнати, що 
зазначений консенсус є не щось раз і назавжди дане, а перманентно 
підтримується у процесах взаємодії з навколишнім світом і соціальною 
комунікацією. Дійсно, відбір і обробка значимої інформації залежить від 
соціальних навичок людини: отриманих знань і досвіду. Процеси отримання 
цих знань і досвіду опосередковані здатністю до соціальної комунікації в 
минулому (різні етапи соціалізації під керівництвом досвідчених 
представників соціальної спільності) та сьогодення (вироблення консенсусу 
в різних формах соціальних практик) на основі спільного використання 
смислових конструкцій, які репрезентують реальність і дозволяють її 
перетворювати в соціальних практиках. Соціальна комунікація невіддільна 
від емоційних, інтуїтивних  екзистенційних аспектів інтелектуального 
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буття, пов'язаних, у тому числі, з уявленнями про цінне, прекрасне, 
належне, врешті-решт, про загрози та смерть. 

Необхідно говорити про, як мінімум, три філософські проблеми, на які 
незалежно від власних бажань змушені відповідати (свідомо чи несвідомо) 
всі дослідники в галузі ШІ. По-перше, про розуміння того, що ми вважаємо 
об'єктивно існуючим світом, соціальною реальністю, дійсністю. По-друге, 
про проблему «природного інтелекту», сутності мислення, співвідношення 
фізіологічних процесів у мозку людини і ментальних станів, які 
виявляються феноменологічно, зокрема співвідношення квалітативних 
переживань і нейронних процесів. По-третє, про сутність і принципи 
функціонування ШІ: чи слід розвивати існуючі символьну, перцептронну, 
соціальну парадигми, намагатися синтезувати ці підходи чи пропонувати 
щось нове. 

1. Уявлення про існуюче навколишнє (вміщуюче) середовище для 
людини в сучасній філософії різноманітні. Натуралістичний підхід, 
характерний для сцієнтизму і аналітичної традиції, що лежить в основі 
більшості англомовних розробок ШІ, абсолютизує фізичні системи як 
основні та первинні для соціальних утворень. З цієї точки зору існує 
фізична реальність, тобто сукупність непроникних масивних тіл і процесів, 
у яких вони беруть участь. Феноменологічна філософія говорить про 
первинність ментальної реальності, в якій виявляються будь-які структури 
реальності, в тому числі і фізичні тіла, і системи. У феноменології 
абсолютизується явленість структур життєвого світу людини. Обидва 
підходи, і натуралістичний, і феноменологічний, не враховують того 
факту, що образи фізичного світу (натуралізм) і феноменальна реальність 
(первинна реальність у феноменології) опосередковані соціальним знанням 
і досвідом, і без них немислимі. Проблема альтернативних фізичних 
«зрізів» реальності (чому при нескінченній кількості можливих фізичних 
світів ми сприймаємо лише один?) і проблема «іншого» (як, перебуваючи в 
приватному просторі власного сприйняття, допустити існування «інших») 
знімається у разі визнання первинності соціального інтерсуб’єктивного 
простору змісту понять, у який ми входимо в процесі первинної 
соціалізації та похідними від діяльної орієнтації в якому є і фізичні об'єкти, 
і наше Я, і уявлення про подібних нам інших людей. У цьому випадку 
доведеться прийняти тезу про те, що поза соціальною діяльністю ніякої 
реальності (фактів реальності) бути не може. 

Конструювати ШІ, що знаходиться у взаємодії з реальністю сам по собі 
(у будь-якому сенсі) не можна. Відповідно, діяльність систем, що 
спираються на ШІ, повинна включати етап «встановлення реальності» 
виокремлення предметної області, де буде здійснюватися діяльність. 
Спочатку ця область повинна бути описана за допомогою змісту понять, що 
включає контекстуальну (світоглядну, ціннісну, цільову і т. п.) компоненту. 
Наприклад, перед інтелектуальною системою стоїть завдання зафіксувати 
найкращий момент для початку збору винограду на деякій ділянці. Система 
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повинна уточнити релевантність (легітимність з точки зору існуючого 
знання) сукупності заданих при програмуванні критеріїв (через 
підключення до Інтернету) і оцінити досконалість методики їх обліку. 

2. Сьогодні існує кілька способів подання співвідношення людської 
свідомості і мозку як фізіологічної системи. Крім того, існує кілька 
авторитетних теорій, що моделюють алгоритми діяльності мозку, яка 
породжує свідомість. З точки зору елімінативного підходу ментальні стани 
не більші, ніж мовний артефакт; редукціоністи зводять ментальне до 
підкласу фізичних (фізіологічних) процесів, епіфеноменолістька точка 
зору стверджує паралельність ментального фізичному з визнанням 
абсолютної вторинності і залежності ментального. 

Однією з найбільш авторитетних теорій є концепція «драфтів» 

Даніеля Деннета: різні ділянки мозку пропонують «начерки»  миттєві 
зрізи реальності, програмують деякі можливі для контексту діяльності 
алгоритмів її пролонгації. Пізніше Деннет відкоригував теорію драфтів 
концептом «слави в мозку»: серед безлічі драфтів існує конкуренція, в 
результаті якої один із можливих варіантів отримує «загальне визнання» і 
деякий час домінує серед інших стратегій. Цей період і символізує для 
«переможця» «славу в мозку». 

«Нова теорія свідомості умовно названа «теорією свідомості відлуння 
фантазії» (Fantasy echo theory of consciousness). Це, фактично, 
переосмислена «теорія множинних начерків» (multiple drafts), також відома 
як теорія «слави в мозку» (fame in brain), або «теорія церебральної 
популярності» (cerebral celebrity)» [3]. 

Однак, у будь-якому випадку, необхідно пам'ятати про те, що 
нейронні процеси, як «фізичні факти», є похідними від універсуму 
соціальних смислів, і наше мислення завжди знаходиться «на тому» 
(ментальному) боці реальності. 

Насправді, і зазначені процеси, і породжуючий кваліа мозок є більш-
менш законними мешканцями «онтологій» систем понять, відносин між 
ними (логічних, ієрархічних, прагматичних) і процедур їх верифікації 
(«конвертації» з ментального виміру в реальність). Реальним визнається те, 
що має відношення до «обмежуючого наше тіло» безпосередньо і те, що 
породжує ці обмеження. Власне, «породжуюче» і є «існуюче» переважно – 
чи то першопредки, чи кварки. Реальність «першосутності» 
підтверджується всім корпусом знань, їх когерентністю і успішністю, 
тобто РОЗУМОМ. 

Наші пояснювальні конструкції завжди метафоричні і пропонують 
екстраполювати засвоєний досвід на нові контексти. Розуміння розумінь у 
цьому плані не відрізняється від інших сфер. Апеляція до еволюції або до 
конкуренції «начерків» у мозку експлуатують ідею біологічної та 
соціальної боротьби, евристичний потенціал якої значний, але не 
абсолютний, і має історичну природу. Хочеться запитати, а що ж тоді 
являє собою еволюція? Якийсь псевдо- (квазі-?) реальний процес змагання 
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біологічних систем, що наділені «мозковим субстратом»? Біда в тому, що 
як би ми не намагалися зобразити цих істот «насправді», ми або знову 
повернемося до світу ментальних образів, або редукуємо «реальність» до 
потворності, безобразності і німоти світу тіней. 

Пояснимо на алегоричному прикладі. Припустимо, що людські 
індивіди, об'єднуючись у цілісності в процесі комунікації, виконують роль 
нейронів деякого супермозку. Взаємозв'язок соціальних форм і їх вплив на 
цілий історичний процес (нехай і не завжди передбачуваний) досить 
очевидні і можуть бути уподібнені нейронним структурам у мозку 
звичайної людини. Так ось, зрозуміти який із «суспільно-нейронних» 
процесів відповідає тій чи іншій думці/процесу в супермозку (і чи взагалі 
відповідає) на рівні «суспільно-нейронному» неможливо. У принципі, для 
цього необхідно мати доступ до думок самого супермозку. Наскільки б 
впорядкованими або, навпаки, хаотичними не уявлялися нам «суспільно-
нейронні» процеси, вони безсилі продемонструвати що б там не було з 
кваліа «супермозку». А в межах цього кваліа дані процеси набудуть 
вигляду тієї понятійної системи, на якій базуються його ментальні образи 
«супермозку» і «суспільно-нейронні» структури перетворяться в частину 
цієї системи, тобто знайдуть ментальну, а не «матеріальну» природу. 

Таким чином, «встановлення меж реальності» має здійснюватися, 
виходячи з соціального контексту (з соціальної реальності, зафіксованої в 
тканині соціальної комунікації розумних індивідів), а не за заданим наперед 
обсягом фізичних індивідів. Релевантність індивідів з обсягу поняття 
повинна визначатися на основі консенсусу з приводу змісту поняття. 

У нашому прикладі система становить графік відбору даних за 
вдосконаленою методикою, вносячи в неї зміни (відповідно до змін 
об'єктивних даних (погодні умови, стан біосистеми) і появою нових 
теоретичних знань). 

3. Починаючи з 50-х років ХХ століття, створення штучного інтелекту 
велося в двох напрямках: 1) за допомогою моделювання процесів людського 
мислення, сутність якого вбачалася у здатності до логічних міркувань і 2) за 
допомогою штучного відтворення структури мозку людини.  

І перший, і другий підходи спиралися на досить спрощені філософські 
узагальнення, які, тим не менш, зводилися до авторитетних метафізичних 
теорій. «Символьна» інтерпретація інтелекту продовжувала класичну 
філософську традицію ототожнення розуміння деякої предметної області з 
формуванням її теорії. Тому і мислення людини, і комп'ютерна програма в 
своїй репрезентації зовнішнього світу діють подібним чином і можуть бути 
описані за допомогою схожого інструментарію. Інтелект тут фактично 
ототожнюється з системою (правда, досить складною) фізичних символів. 
Конкуруючий підхід, який спирається на розробки Ф. Розенблатта, бачив в 
штучному інтелекті модель нейронних мереж людського мозку. Перші 
результати в цьому напрямку були отримані ще У. Маккалоком і 
У. Піттсом у 1943 р. Побудований наприкінці 50-х рр. перцептрон при 
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першому наближенні відтворював фізіологічні структури мозку, 
моделюючи мозкову діяльність і маючи намір тим самим домогтися 
«інтелектуальності» машини, так само як і «символьний» ШІ 
абсолютизував метафізику природничо-наукового позитивізму. 

Ані в рамках «символьного», ані «нейронного» підходів урочисто 
дану обіцянку створити ШІ до початку 80-х не було виконано навіть 
частково. Плани були зірвані, незважаючи на фантастичний прогрес 
обчислювальної потужності комп'ютерів, швидкодія та обсяг пам'яті яких 
перевершив усі доступні природному інтелекту показники. 

У другій половині 90-х рр. ХХ ст. Розаліндою Пікард була 
сформульована концепція «соціального інтелекту», що підкреслює 
значимість соціальних навичок і емоцій. Втім, сьогодні дослідники 
констатують, що спроби побудувати штучний аналог людського інтелекту 
не увінчалися успіхом. У статті журналу «NewScientist» за осінь 2016 року 
автори говорять, що очікування, ніби можна вивчити процес людського 
мислення, мови і т. п. і перекласти це у вигляді моделі для комп'ютерної 
програми, не виправдалися. Також не виправдалися надії, що ми, 
працюючи в галузі ШІ, краще зрозуміємо про людське мислення [4]. Дуже 
схоже, що таємниця «виробництва мислення» закладена в особливостях 
функціонування живої тканини мозку і, як про це говорив Серль, поза 
фізіологією мозку свідомість існувати не може. Тому єдиний шлях, який 

залишається досліднику  доступними засобами моделювати соціальні 
функції мислення/свідомості/інтелекту, перевіряючи кожен новий крок 
реальним або відтвореним контролем з боку інтерсуб'єктивного 
соціального інтелекту: діяльність штучного інтелекту в межах окресленої 
реальності повинна проходити під постійним контролем (верифікацією) 
«соціального інтелекту». 

У випадку з виноградником система аналізує дані з аналогічних 
майданчиків, проводить консультації з експертами і призначає орієнтовний 
момент початку збору врожаю, який коригується, виходячи з результатів 
об'єктивного контролю і консультацій. 

Так як реальність фіксується з одного боку нейронними процесами, а з 

іншого  понятійними структурами, необхідно відмовитися від образу 
реальності як «суми» фізичних фактів. Факт завжди вписаний у деяку 
«теорію»: сукупність передзнань, передустановок, пресуппозицій, щодо 
яких він (факт) тільки й може відбутися або не відбутися. Для «тілесного» 
прояву реальності чуттєва інформація повинна бути «вписана» у 
сформований на рівні нейронних структур образ «можливої» реальності 
своєрідного коду, обумовленого фізичною природою людського тіла. 
Однак рефлекторні та інстинктивні реакції не є, по суті, інтелектуальною 
діяльністю, а задають її межі. Усередині ж цих меж відбір інформації 
проводиться: 1) тим, хто воліє діяти, 2) суб'єктом дії, який має уявлення 
про зовнішні загрози і про себе, 3) спроможнім (з опорою на 
інтерсуб'єктивні орієнтири) окреслити межі поля діяльності, її цілі та 
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критерії їх досягнення і 4) таким, який здійснює задану діяльність у тісній 
комунікації і консенсусі з соціальним інтелектом. 

Узагальнюючи сказане, можна стверджувати, що діяльність 
інформаційних систем, що моделюють людський інтелект, передбачає 
роботу з відкритим горизонтом реальності і цілями, конкретизація яких 
повинна відбуватися у полі смислів, які враховують соціальну 
орієнтованість на знання і діяльність. Виходячи з цього, центральні 
поняття можна визначити наступним чином. 

Інтелект  вища духовна здатність людини до формування ідеальних 
(ментальних) образів, які репрезентують реальність і дозволяють 
конструювати і реалізовувати сценарії цілеспрямованої діяльності. 
Інтелект реалізується в мисленні. Здатність усвідомлювати наявність і 
порядок мислення, контролювати і направляти завдяки його суб'єктивним 
зусиллям свідомість. 

Когнітивні схеми, вироблені і закріплені в соціальних практиках 
(засвоюються у процесі первинної соціалізації), виступають сценаріями 
пізнання і практики, їх реалізація окреслює коло соціально-легітимного 
мислення і діяльності: співвідношення присутності з когнітивними 
схемами, вписування в них чуттєвої інформації розуміння. Вписування 
присутності в універсум розуміє свідомість, самосвідомість. 

Чуттєві комплекси (сприйняття), у такому випадку, є частиною 
когнітивних схем і, отже, пізнання та мислення не можуть починатися 
«знизу»: спочатку необхідно засвоїти більш загальні «карти» діяльності. Але 
когнітивні схеми є інтерсуб'єктивними і припускають соціальність суб'єкта 
(як своєрідну перепустку у світ інтерсуб'єктивного). Отже, необхідними 
елементами мислення і дії виступають ідентичність (приналежність суб'єкта 
до колективу інтерпретаторів, які дотримуються конкретних когнітивних 
схем), вольовий план його діяльності і завдання самозбереження.  

Штучний інтелект можна визначити як здатність створених людиною 
пристроїв відтворювати на різних рівнях здатності до автономного 
формування та реалізації сценаріїв цілеспрямованої діяльності відповідно до 
легітимних і близьких до оптимальних стратегій їх здійснення в галузях, які 
потребують всебічного використання людського (природного) інтелекту. 

Висновки. Найважливішими елементами ШІ, виходячи зі сказаного 

вище, є: 1) когнітивні схеми  знаково-символічні репрезентації реальності 
(або її фрагментів), що включають базові сценарії орієнтації і діяльності; 
2) уявлення про мету діяльності і «бажання» її досягнення; 3) поділ 
«зовнішнього» світу і суб'єкта діяльності зі встановленням захисних 
обмежень як частини його діяльності; 4) гармонізація «інтелектуальної» 
діяльності з актуальними легітимними соціальними зразками. 
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А.В. Белокобыльский, Т.В. Ерошенко  

Философские аспекты проблемы разработки искусственного интеллекта 
В статье авторы пытаются определить основные проблемы разработки философского 
дискурса об искусственном интеллекте и сознании. Выделяются три фундаментальных 
проблемы, в зависимости от вариантов решения которых определяется выбор 
направления разработки искусственного интеллекта: соотношение сферы 
субъективного и объективной реальности, философского понимания сущности 
естественного интеллекта, сознания и инструментария создания интеллекта 
искусственного. Подчеркивается важность экзистенциальной составляющей 
интеллектуальной деятельности человека и необходимость учета этого фактора при 
разработке искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: сознание, искусственный интеллект, субъект, деятельность.  
 

O. Bilokobylskyi, T. Yerochenko 

Philosophical aspects of a problem of development of artificial intelligence 
In the article authors are trying to outline main problems of the development of the 
philosophical discourse concerning artificial intelligence and consciousness. There are three 
fundamental problems, depending on the variants of solution of which are the choice of the 
direction of development of artificial intelligence: correlation between spheres of subjective 
and objective realities, philosophical understanding of natural intellect and consciousness and 
instruments, with a help of which we can create artificial intelligence. An importance of 
existential part of human’s intellectual activity and a necessity of taking this factor into 
account while creating artificial intelligence have been emphasized. 

Key words: consciousness, artificial intelligence, subject, activity. 
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ПОЛЕМОЛОГІЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ:  

НА ШЛЯХУ ДО ОСМИСЛЕННЯ ПРИРОДИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

Стаття присвячена методологічним проблемам і маніпулятивним механізмам 

гібридної війни, проаналізованим у колективній монографії «Гібридна війна: in verbo et 

in praxi». Завдяки комбінації полемологічного і конфліктологічного підходів її авторам 

вдалося систематизувати та узагальнити теорії війни і миру, проаналізувати сучасні 

західні концепції війни, позначити специфіку російського погляду на концепцію 

гібридної війни, оцінити значимість інформаційних і маніпуляційних технологій для 

гібридних воєн, проаналізувати низку геополітичних і соціокультурних аспектів 

сучасних гібридних воєн. Полемологія – це галузь науки, яка вивчає характер збройних 

конфліктів, їх роль у часі і просторі, цикли, інтенсивність, масштаб і причинно-

наслідкові зв'язки та їхню класифікацію. Полемологія стосується воєн і збройних 

конфліктів минулого, сьогодення і майбутнього. Гібридні війни припускають 

використання наявних військових засобів, регулярних та нерегулярних, включаючи 

зброю масового знищення, а також інформацію, психологічну та пропагандистську 

війну з використанням новітніх комунікаційних і медійних технологій. Відповідно до 

класичного підходу, держава є єдиним суб'єктом військових дій, але сьогодні її роль 

різко змінилася під впливом інших політичних і економічних наднаціональних і 

транскордонних факторів. Для вивчення війн і збройних конфліктів з полемологічної 

точки зору, це означає необхідність зосередитися на соціальних змінах у всіх сферах 

людського життя, включаючи політичні, економічні, технологічні чинники, які 

впливають на війну як соціальний феномен. 

Ключові слова: полемологія, конфліктологія,філософія війни, гібридна війна, 

інформаційно-маніпулятивні технології, масова свідомість, міфологія, ідеологеми, трансгресія.  

 

Події на Сході України значно актуалізували дослідницький дискурс 
війни і миру, інформаційного протиборства, соціального конструювання, 
цивілізаційних конфліктів. З’являються цікаві наукові розвідки, присвячені 
аналізу маніпулятивних засобів ведення «гібридної війни». Серед них 
заслуговують на особливу увагу монографії В.П. Горбуліна [1], 
О.О. Базалука [2], Р.О. Додонова [3], Є.В. Магди [4] тощо. У 2017 році 
вийшла друком українсько-польська колективна монографія «Гібридна 
війна: in verbo et in praxi» [5], автори якої – переважно представники 
Донецького національного університету – вважають за свій обов’язок 
занотувати процес визрівання специфічних очікувань громадян, еволюція 
яких видозмінила мотиви їх поведінки та спричинила початок бойових дій. 
Зазначене дослідження продовжує традицію усвідомлення природи та 
еволюції війн у сучасних умовах, розпочату, зокрема, в доробках Мартіна 
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ван Кревельда [6], Елвіна і Хеді Тоффлер [7], Жіля Дельоза і Фелікса 
Гваттарі [8], Мері Калдор [9]; Мануеля Деланди [10], Артіса Пабрикса, 
Андіса Кудорса [11] та ін.  

Породженням ХХІ століття стали так звані «гібридні війни», які є 
симбіозами руйнації військово-політичної системи супротивника шляхом 
шантажу, підкупу, диверсій, дискредитацій, інформаційного тиску, 
маніпуляцій масовою свідомістю. Комбінація військових та невійськових 
методів із залученням протестного потенціалу населення складають суть 
війн нового покоління. Розглядаючи гібридну війну як різновид збройних 
конфліктів, автори вказаної праці зосереджують свою увагу на 
полемологічній (від давньогрецьких слів πολέμιος – війна та λόγος – вчення) 
парадигмі вивчення війн. У цьому контексті полемологія означає напрям 
науки, що вивчає війну, насилля, конфлікти. Цей термін вказує на загальну 
теорію війни, завданням якої є виявлення прихованих джерел людської 
агресивності та соціальних структур, що сприяють породженню війн. 

Отже, метою даної статті є ознайомлення читача з основними 
принципами полемологічного та конфліктологічного підходів, означених в 
монографії «Гібридна війна: in verbo et in praxi». 

Книга розпочинається екскурсом до основ полемології, який 
здійснюють польські науковці Лукаш Роман та Катерина Новікова. Новітні 
гібридні війни – це сучасні війни, які ведуться із використанням всіляких 
доступних тактик боротьби, як регулярних чи нерегулярних, так і 
кібернетичних із можливістю застосування зброї масового знищення, а 
також інформаційної, психологічної та пропагандистської війни із викори-
станням останніх інформаційних і медійних технологій. Натан Фрейєр з 
Centerfor Strategicand International Studies визначив гібридну війну на 
основі чотирьох типів боротьби: традиційні сутички регулярних військ, 
партизанська війна, «катастрофічний тероризм» та винищувальні техніки, 
що підривають користь військової переваги регулярних військ. 

Полемологічні міркування над сутністю гібридного конфлікту 
полягають не тільки у ствердженні ваги цієї загрози для міжнародного 
середовища чи необхідності глибоких, детальних, комплексних 
досліджень. Оскільки на зміну територіальному виміру війни прийшов 
багатомірний, багаторівневий комплекс воєнних і невоєнних дій, 
направлених на одночасне досягнення різноманітних цілей, полемологи 
стверджують, що всі попередні класифікації і типології війн і навіть їх 
акторів втратили вагу і наукову цінність. 

Серед додаткових чинників, які вийшли на перший план і вимагають не 
тільки побіжного врахування, але й відповідного аналізу, варто зазначити не 
тільки глобалізацію чи очевидний вплив новітніх технологій, але їх 
співіснування з залишками «старих» війн. Гібридизацію, таким чином, 
можна розглядати як співіснування багатьох нез’єднувальних елементів, 
адже поряд з військовими супертехнологіями й далі використовуються 
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примітивні методи боротьби і зброя, а «постмодерна» війна співіснує із 
боротьбою не тільки за території, але й за розуми, ідентичності і цінності. 

Згідно з класичним підходом, держава вважається єдиним суб’єктом 
воєнних дій, але на сьогоднішній день її роль суттєво змінилась під 
впливом інших політичних і економічних понаддержавних і 
транскордонних факторів. Для дослідження війн і збройних конфліктів в 
полемологічній перспективі це означає потребу зосередження уваги на 
суспільних змінах в усіх сферах життя людини, на врахуванні 
різноманітних елементів політичного, економічного чи навіть 
технологічного контексту, що впливають на війну як суспільне явище. 

Науково-філософською базою для створення загальної теорії війни й 
миру, на думку проф. О.О. Базалука, є історія створення локусів 
цивілізації, спрямованість їх розвитку, нескінченна зміна границь локусів. 
У більшості випадків під локусом цивілізації розуміють певне політичне 
або соціальне співтовариство (народності, нації, державу). Нескінченність 
локалізації прийнято розглядати як типи цивілізацій (М. Данилевський, 
О. Шпенглер, А. Тойнбі, Д. Бел, Е. Тоффлер) та як зіткнення народів, 
націй, цивілізацій (С. Гантінгтон, Ф. Бродель). Політичні й соціальні 
організації, різні варіанти їх взаємодій є лише видимою частиною 
соціальних конструкцій, створених людським розумом. Безперечно, 
частково вони розкривають особливості формування локусу цивілізації й 
процес нескінченності локалізації, однак фактично є тільки зовнішніми 
виявами змісту, але не самим змістом окремого локусу цивілізації. 

Війна є насильницьким проникненням одного псипростору в локус 
іншого псипростору, яке спричиняє істотні зміни в його виявах. Мир – 
погоджена взаємодія між псипросторами, що призводить, як мінімум, до 
поваги, максимум – до примноження виявлень один одного. Методологія 
геофілософії визначає війну й мир як безперервні й нелінійні взаємодії між 
псипросторами, які на поверхні Землі виявляються в нескінченній зміні 
меж локацій. 

Емпіричну основу теорії війни й миру складають факти й 
закономірності: з галузі нейронаук, психології й соціальної філософії; з 
галузі геофілософії; з галузі військової історії й історії військового 
мистецтва. В основу загальної теорії війни й миру через методологію 
геофілософії О.О. Базалук закладає аксіоми: окремий локус цивілізації й 
людина мають єдину різому – еволюціонуючу психіку; еволюція – це 
безперервне й нелінійне ускладнення структури речовини, типів взаємодії 
й середовищ існування, яке підкоряється трьом факторам і двом причинам, 
універсальним для будь-якої матеріальної організації в масштабах 
Всесвіту. Звідси, ускладнення псипростору здійснюється: безупинно, 
блоками й згідно з принципом домінантності; нелінійно, як спрямований і 
ієрархічний процес; залежно від просторової, тимчасової й репродуктивної 
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ізоляції; під впливом активного первеня, споконвічно закладеного в основу 
нейронних структур псипростору; в умовах природного добору. 

Базис теорії війни й миру утворюють п’ять постулатів: 1) різома 
агресивних виявів псипростору полягає в патологіях, які утворюються в 
результаті безперервного й нелінійного ускладнення структури й функцій 
нейронних ансамблів підсвідомості й свідомості; 2) фізико-хімічні 
сприятливі, провокуючі й підтримуючі фактори зовнішнього середовища 
впливають на агресивні вияви псипростору; 3) якщо в сприйнятті 
псипростору локус цивілізації з географічної території перейшов у стан 
світу історичних ідей – він стає сакраментальним і непереможним (сучасні 
війни – це боротьба ідей); 4) розпад та інтеграція локусів цивілізації прямо 
пов’язані з актуалізацією й деактуалізацією світу історичних ідей; 
5) природа псипростору безупинно й нелінійно схиляє його до створення 
максимально комфортних умов для повноцінної реалізації внутрішніх 
творчих потенціалів. 

Еволюція псипростору – це історія його виявів у локусі й за його 
межами. Основу еволюції псипростору та його виявів становлять 
безперервне й нелінійне ускладнення структури й функцій нейронних 
ансамблів підсвідомості й свідомості, а також безперервне й нелінійне 
ускладнення фізико-хімічних сприятливих, провокуючих і підтримуючих 
факторів зовнішнього середовища. Ускладнення псипростору зумовлюють 
універсальні фактори й причини еволюції. Війна і мир у цьому 
безперервному й нелінійному ускладненні – це вияви псипростору, за 
допомогою яких досягається регуляторний компроміс між протиборчими 
силами: активним началом і природним добором (або ускладнюваною 
структурою нейронних ансамблів підсвідомості та свідомості й умовами 
зовнішнього середовища). Війна і мир – це способи досягнення компромісу 
між ускладнюваними потребами псипростору й можливостями їх за-
доволення, між проголошеною ідеєю, яка поєднує псипростір, і можливістю 
її реалізації. Поняття гомеостаз у класичному розумінні Уолтера Кеннона, 
як здатність відкритої системи зберігати сталість свого внутрішнього стану 
за допомогою скоординованих реакцій, спрямованих на підтримку 
динамічної рівноваги, тотожно поняттю регуляторного компромісу, тільки 
має більш вузьку галузь застосування. Війна і мир – це скоординовані 
реакції, спрямовані на підтримку гомеостазу псипростору Землі [5, с. 55-57]. 

«Сучасні концепти ведення воєнних дій та осмислення специфіки 
гібридної війни в Україні у дослідженнях західних експертів» подані у 
матеріалі професора В.А. Мандрагелі. На його думку, одне з найбільш 
вдалих визначень гібридної війни належить Роберту Ньювсону – це 
комбінація конвенційних, іррегулярних та асиметричних засобів, що 
включають постійну маніпуляцію політичним та ідеологічним конфліктом, 
а також залучення сил спеціальних операцій та конвенційних збройних 
сил, агентів розвідки, політичних провокаторів, представників медіа, 
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економічний шантаж; кібератаки; проксі-сервери і сурогати, пара-
військові, терористичні і кримінальні елементи. Концепцію гібридної 
війни В.А. Мандрагеля розглядає в контексті еволюції уявлень про 
стратегії ведення воєнних дій. Упродовж минулого століття набували 
популярності наступні стратегічні концепції: «стратегічного 
бомбардування», «мережецентричних війн або революції у військових 
справах», «війн четвертого покоління», «війн шостого покоління», 
«контрповстанських воєнних дії», «асиметричних воєнних дії», нарешті, 
з’явилася концепція «гібридної війни» [5, с.63]. 

Специфіка російського бачення цілей, змісту, заходів і форм гібридної 
війни розкривається у професора Р.О. Додонова, який послідовно 
обґрунтовує тези підготовки та чіткого планування військових операції з 
використанням новітніх концепцій ведення війни. Російською військовою 
наукою були критично переусвідомлені теоретичні положення низки 
західних доробків, але в спеціальній літературі російські фахівці уникають 
використання терміну «гібридна війна», хоч фактично працюють у 
відповідних концептуальних рамках. У найбільш повному вигляді 
принципи російського інваріанту концепції гібридної війни знайшли своє 
втілення у «доктрині Герасимова». Для неї характерні визнання ролі 
невійськових засобів у досягненні стратегічних цілей, не менш 
ефективних, ніж військове насилля; зміщення акценту в бік політичних, 
економічних, інформаційних, гуманітарних дій, реалізованих із залученням 
протестного потенціалу населення; агресорний технологічний вплив на 
масову свідомість населення, у тому числі інформаційний, зокрема, 
кібератаки. Перехід до відкритого застосування військової сили 
відбувається, як правило, на фінальному етапі конфлікту – для закріплення 
успіху. Окремі елементи означеної доктрини, безумовно, функціонували і 
раніше. Ми намагалися продемонструвати, що наявність історичного 
досвіду боротьби Російської імперії за псипростір навколишніх територій 
не дозволяє робити висновок про принципову новизну положень концепції 
гібридної війни. Водночас, остання вказує на трансформації війни в умовах 
інформаційного суспільства ХХІ століття [5, с. 131]. 

Теоретичні висновки фахівців Академії військових наук Російської 
федерації знайшли негайну практичну апробацію та відповідне 
корегування в ході конфліктів на пострадянському просторі та на 
Близькому Сході. Практика продемонструвала ефективність застосованих 
Росією прийомів ведення інформаційної боротьби, які постійно 
видозмінюються і вдосконалюються. Інтенсивність інформаційного впливу 
з боку російських ЗМІ на псипростір супротивника надає підстави для 
неправомірної абсолютизації цього аспекту і навіть з прагненням 
ототожнити гібридну війну винятково з інформаційною.  

Детальніше про роль інформаційного впливу йдеться у другій частині 
монографії. Особливості інформаційної боротьби проти України 
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описуються Г.Є. Ковальським. Військову агресію проти України 
називають різними термінами. З точки зору теоретичного підходу, ведення 
воєнних дій – це гібридна війна, війна «керованого хаосу» тощо. З іншого 
боку, війна отримує характеристики «внутрішньополітичної кризи» або 
«громадянської війни». Відсутність реальної оцінки ситуації в України, 
закріплення цієї реальності у юридичній площині не дає можливості 
швидкого вирішення суспільних протиріч, що підігріваються зовнішніми 
силами, швидкого вирішення військового аспекту проблеми, швидкого 
подолання наслідків в екологічній, економічній, культурній, соціальній та 
інших площинах існування українського суспільства. Використання 
окремих термінів також стало інформаційною складовою гібридної війни. 
Різниця між поняттями «конфлікт» та «війна» простягається в 
масштабуванні конфлікту, розумінні сторонніми суб’єктами й учасниками 
між народних юридичних зобов’язань. Тому відносно цих подій варто 
використовуючи термін «війна». 

З’ясування дефініцій цих понять уможливить фактичне, а не ефемерне 
розуміння протистояння, методів протидії, засобів ураження, рушійних сил 
та безпосередніх учасників цих деструктивних не тільки для України, а й 
для світового безпекового простору, процесів. Сьогодні світова спільнота 
залишається на позиції концепції незмінності кордонів національних 
держав, закріплених Ялтинсько-Потсдамською системою міжнародних 
відносин. З підписанням угоди про асоціацію з ЄС Україна зробила 
культурно-ідеологічний вибір цивілізаційної направленості розвитку 
українського суспільства. Нова геополітична реальність пострадянського 
простору – це Україна як центр консолідації та джерело європейських 
цінностей для західної євразійської території.  

Зовнішні ціннісні орієнтації становлять інший бік військових подій і 
допомагають зрозуміти причини конфлікту, вивести його на рівень 
міжцивілізаційного протистояння. Стрімкий розвиток світового 
суспільства, поява великого і диференційованого світу цінностей, 
ускладнення ціннісних взаємовідносин «людина-людина», «людина-
держава», «держава-держава» стали каталізатором кризи ціннісних 
орієнтацій не тільки в Україні, а й у всій Східній Європі. Подекуди криза 
виявляє свої потворні прояви на кшталт індоктринації кримінальної етики, 
експериментів з насаджування хибних і не властивих сучасному 
українському суспільству цінностей. Деформована інформація є 
інструментом перекодування у відповідних електоральних групах нових 
смислів. Зміна конотації термінів, подій і явищ вивела суспільний дискурс 
з раціональної площини в емоційну, позбавляючи її, таким чином, 
альтернативної оцінки. 

Цю тему продовжує і розгортає В.В. Білецький, який аналізує 
агресорний технологічний вплив на масову свідомість на тлі 
східноукраїнського конфлікту. Головним засобом маніпуляції масовою 
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свідомістю є прагнення до побудови і якомога більш потужної трансляції 
відносно цілісного інформаційного витвору – «міфологія гібридної війни». 
Вона, складаючись з п’яти базових взаємопов’язаних компонентів, формує 
або хибний, або містифікований образ опозиційних сил, а також соціального 
тла. При цьому міфологія може динамічно змінюватися і асимілювати в себе 
будь-який факт, подію, вислів політика тощо. Будучи трансформованим, це 
все стає частинами тла міфології – міфологемами. Цей засіб маніпуляції 
транслюється і навіюється цілою низкою способів, серед яких є як канали 
доставки політичних міфів, так й технічні інструменти впливу на масову 
свідомість. Каналами є спотворені до дисфункції політичної пропаганди 
соціальні інститути освіти, релігії та мистецтва. 

Але головним інформаційним каналом сучасного світу є ЗМІ, які не 
передбачають її пошук. Його нормальна функція також спотворюється, бо 
замість плюралістичного інформування відбувається фабрикація 
неіснуючих «новин», коментування цих симулякрів і навіювання заданих 
міфологем. Така сугестія переслідує два головні принципи – потрібним 
маніпуляторові чином, але загалом депресивно, вплинути на мову та 
мислення і на сферу афектів маси. Така руйнація культурного ядра 
адресована кільком спільнотам: суспільство держави-жертви повинне після 
маніпуляції або суттєво послабити державу, або лояльно сприйняти 
загарбання її земель, або хоча б чинити мінімальний спротив. Для 
реалізації цих принципів каналами маніпуляції транслюється широкий 
спектр засобів: риторико-лінгвістичних, у тому числі, прамовних 
асоціативних інструментів, постійний та нав’язливий вплив яких синер-
гетично посилюється, а поля дії перетинаються. 

Використання дискурсу як інструменту ведення війни розглядає на 
прикладі Донбасу професор В.І. Додонова, яка виокремила основні 
меседжі мешканців окупованих територій України в дискурсі 
конфронтації. Вони можуть бути зведені до наступних претензій: 
юридичний волюнтаризм української влади і прийняття рішень на основі 
революційної доцільності; неприйнятна організація українського 
політичного простору й посягання на ціннісні константи «руського міру»; 
порушення базового права людини – права на життя: обстріли міст, 
обмеження свободи пересування і введення пропускного режиму в зону 
АТО; недотримання Україною положень Мінських домовленостей; 
посягання на сакральні, міфологізовані події минулого; економічна бло-
када Л / ДНР, у т.ч. невиплата пенсій на території республік. Вивчення 
претензій Донбасу до України, аналіз їх дійсних підстав не заперечують 
факту агресії проти України, факту втручання у внутрішні справи 
незалежної держави, факту поставки зброї і військової техніки на 
територію утворених республік, що постійно «підігріває» цей конфлікт. 
Але і в політичних діях керівництва України чимало такого, що не сприяє 
швидкому вирішенню конфлікту. Раціоналізація цих претензій попередить 
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їх витіснення у колективне несвідоме і допоможе у майбутньому будувати 
відносини на здорових засадах [5, с. 271-272]. 

Предметом дослідження О.А. Штоквиша є сучасний російський міф 
про Велику Перемогу та його маніпулятивний потенціал. Як засіб 
маніпуляції масовою свідомістю, розглянуто сучасні атрибути 
міфотворення. Визначне місце в антиукраїнській пропаганді займає 
дискурс, пов’язаний з Другою світовою війною або, точніше, з тим її 
сегментом, який, за усталеною радянською традицією, прийнято називати 
Великою Вітчизняною війною. Різного роду характеристики, як-то: 
київської влади, «фашистської хунти», думка, ніби Донбас сьогодні – це 
Іспанія 36-го року, порівняння бойовиків з інтербригадами, що билися з 
фашизмом, нарешті, георгіївська стрічка, як неодмінний атрибут, таких ось 
«антифашистів» – вся ця риторика виразно вказує на те, що дискурс 
«Великої Вітчизняної війни» активно задіяний у цій боротьбі. Агресор 
ментально атакує Україну, застосовуючи комплексну систему маніпуляції 
масовою свідомістю із використанням штучно відтворених міфів, зокрема 
й про Велику Перемогу. Він перетворює українців, на тимчасово 
підконтрольних йому територіях, на легко керовану політичну силу, 
хаотизує політичні вектори всередині України, електронними засобами 
дезінформує власних громадян та світову громадськість [5, с. 317-319]. 

Дотримуючись принципу «In verbo et in praxi», послідовно 
розглядаючи теоретичну складову військового конфлікту на Сході України 
автори монографії в третій частині переходять до описання 
загальносвітових полемологічних вимірів гібридних видів війни 
ХХІ століття. Стаття Р.Х. Халікова присвячена специфіці геополітичних 
особливостей гібридних війн на Близькому Сході зі створенням релігійних і 
політичних коаліцій, залученням інформаційного та маніпулятивного 
інструментарію, створення географічних та етнічних кордонів всіма 
залученими державами. Зокрема, протистояння в Сирії та Іраку вчений 
пропонує розглядати, якщо вийти за рівень протистояння урядів та 
повстанців, як боротьби за лідерство в ісламському проекті між сунітською, 
але секуляризованою Туреччиною, та шиїтським, але секуляризованим 
Іраном. Втім, усі існуючі проекти глобального розвитку (західний, 
російський, китайський, ісламський) до певної міри ігнорують принцип 
невтручання у внутрішні справи іншої держави, через що достатньо легко 
вирішили втрутитися в сирійський конфлікт і перетворити його на 
майданчик для глобальних трансформацій, не беручи до уваги прагнення 
місцевого населення. Слід зазначити, що попри антизахідну спрямованість і 
російського, і ісламського проектів вони не об’єдналися для боротьби із 
Заходом, а відстоюють кожен свою перспективу, принагідно намагаючись 
взяти Захід у коаліцію. Це може свідчити про неспроможність кожного з 
альтернативних проектів самотужки боротися із Західним світом, а також 
про небажання мати союзників у цій боротьбі, що означало б розділити 
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славу в разі перемоги. Натомість Захід поки має достатньо сили, щоб 
реалізовувати власні цілі в будь-якій зі своїх колишніх колоній, хоча 
повністю контролювати їхні дії вже не здатний [5, с. 336-338]. 

Матеріал В.С. Гуржи присвячено вивченню ідеологеми «русского 
міра» в сучасних гібридних війнах. На його думку, так звана «руська 
весна» залишається вкрай болючим фактом недалекого минулого не тільки 
в політичному, але навіть в науковому дискурсі. Світоглядно-ціннісний 
потенціал «русского міра» може бути використаний для мобілізації 
антизахідних рухів, надаючи їм базис для теоретичного обґрунтування 
власних переконань та неутилітарні орієнтири розвитку. Наразі у Росії 
домінуючою є думка, що наслідування Західної моделі розвитку себе не 
виправдовує, впровадження таких смислів не забезпечать стійкого 
розвитку держави, так як багато західних цінностей може змінитися у 
найближчі роки. Російські дослідники та ідеологи у своїх дослідженнях 
прийшли до думки, що у РФ є своя історія, хай би якою жахливою 
подекуди вона не була, проте саме історія дає їй можливість усвідомити 
себе і свою цивілізаційну роль у глобальному світі. 

Концепція «русского міра», що в тій чи іншій формі протягом 
декількох століть відігравала роль самоідентифікації Московської і 
Російської держави в її взаєминах із Заходом, сьогодні набула нової 
форми. Відроджена після девальвації комуністичної ідеології, ця 
ідеологема перетворилася на інструмент конкурентного змагання у 
глобальній грі. Чи був цей проект у його новітній реінкарнації задуманий 
як зброя ідеологічних і просто воєн (певні свідчення на користь цієї тези 
були наведені вище), чи він визрів як засіб збереження російської 
ідентичності та культури, але сьогодні він перетворився на діючу релігійно 
мотивовану альтернативу того глобального проекту розвитку, що був 
створений Заходом. Можна з упевненістю очікувати, що, за будь-якого 
розвитку подій, та перспектива мислення, що відкривається в межах 
парадигми «русского міра» – враховуючи її затребуваний у сучасній Росії 
консолідуючий ресурс й вплив на сприйняття сучасних та інтерпретацію 
історичних подій – буде залишатися вагомим фактором у формуванні 
політики Росії в найближчі роки. 

М.В. Колінько вивчає життєвий досвід переселенців в умовах 
гібридної війни на Донбасі з точки зору трансгресії повсякденності. 
Трансгресію філософія визначає як одну з форм здійснення людяності, 
вона вписується в суспільство у вигляді різних соціокультурних практик і 
має існувати як реалізація людського досвіду на межі буття. Потрібно 
знати ризики, але не «зачиняти двері» з побоювання Іншого, триматися на 
тонкій грані дружності і автономії. Як цивілізовані люди, ми заперечуємо 
ксенофобію за визначенням, але іноді приховуємо свою нетерпимість до 
іншого за інтерпретацією «прагматизму», «раціоналізму» або «реалізму», 
що насправді є сумнівною тактикою, від якої втрати більше, ніж очікувана 
користь [5, с. 379]. 
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Дослідниця підкреслює принципову відмінність вимушеного 
переселенця від біженця: відсутність або наявність іноземного 
громадянства. Вимушений переселенець є громадянином України. Статус 
біженця в Україні може отримати іноземний громадянин. Біженець є 
суб’єктом міжнародного права, а вимушений переселенець – суб’єктом 
державних міграційних правовідносин. Трансгресія, як форма заперечення 
якоїсь даності, виконує важливу соціальну функцію. Вона звертає увагу на 
незгоду культурного суб’єкта слідувати заданим нормам, що обмежують 
його свободу. Буденна свідомість відносить трансгресію до маргінальних 
практик поряд з аморальністю і порушенням закону, а трансгресанта 
виводить із суспільства в клас асоціальних елементів, але це помилкове, 
спрощене трактування феномену. Трансгресант прагне вирватися за межі 
свого культурного кола до загального, назустріч  цілісному, не обме-
женому монокультурними правилами життю, яке виявляється 
недоступним в рамках домашньої культури. Найбільшу небезпеку 
замкнутість домашнього світу являє в той момент, коли він оповитий 
пропагандистською мережею зовнішнього агресора, піддається активній 
інформаційній обробці. 

Трансгресивний досвід переселення, як здійснення альтернативного 
шляху своєї повсякденності, відкриває людині розуміння справжності її 
буття. Соціальне значення трансгресивного досвіду мігрантів полягає 
також у тому, що механізм порушення стає формою оновлення 
соціокультурного ладу. Переселенський рух спонукає до демократизації 
законодавства, веде до змін соціальної структури. Однак є можливим і 
деструктивний вплив трансгресантів на приймаючу культуру: зростання 
злочинності, підвищення рівня бідності, якщо переселятися в результаті 
військових дій змушені соціальні маргінали. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що авторами монографії із 
застосуванням полемо логічної та конфліктологічної методології охоплені 
різні зрізи складного й багатоаспектного феномена гібридної війни. 
Гібридна форма агресії проти України обрана керівництвом РФ не 
випадково, адже у російському суспільстві не зникло почуття національної 
образи внаслідок поразки у «холодній війні», розпаду СРСР та втрати 
статусу наддержави. Її метою було руйнування здатності державної системи 
до оборони шляхом широкого використання ініційованих протестних 
настроїв населення, внесення «інформаційного вірусу» у ціннісно-
аксіологічну складову масової свідомості, дискредитації військово-
політичного керівництва країни тощо. Свого концептуального закріплення 
принципи російського інваріанту концепції гібридної війни знайшли у 
«доктрині Герасимова». Окреслена в доктрині стратегія передбачає 
визнання провідної ролі невійськових засобів у досягненні стратегічних 
цілей; зміщення акценту в бік політичних, економічних, інформаційних, 
гуманітарних дій, реалізованих із задіянням протестного потенціалу 
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населення; агресорний технологічний вплив на масову свідомість 
населення, у тому числі інформаційний, зокрема, здійснення кібератак. А 
перехід до відкритого застосування військової сили відбувається на фі-
нальному етапі конфлікту, як правило, під виглядом миротворення. 
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Р.А. Додонов, Г.Е. Ковальский 
Полемология и конфликтология: на пути к осмыслению природы гибридной войны 
Статья посвящена методологическим проблемам и манипулятивным механизмам 
гибридной войны, затронутым в коллективной монографии «Гибридная война: in verbo 
et in praxi». Благодаря комбинации полемологического и конфликтологического 
подходов, ее авторам удалось систематизировать и обобщить теории войны и мира, 
проанализировать современные западные концепции войны, обозначить специфику 
российского взгляда на концепцию гибридной войны, оценить значимость 
информационных и манипуляционных технологий для гибридных войн, 
проанализировать ряд геополитических и социокультурных аспектов современных 
гибридных войн. Полемология – это отрасль науки, которая изучает характер 
вооруженных конфликтов, их роль во времени и пространстве, циклы, интенсивность, 
масштаб и причинно-следственные связи и их классификацию. Полемология касается 
войн и вооруженных конфликтов прошлого, настоящего и будущего. Гибридные войны 
 предполагают использование имеющихся военных средств, регулярных и 
нерегулярных, включая оружие массового уничтожения, а также информацию, 
психологическую и пропагандистскую войну с использованием новейших 
коммуникационных и медийных технологий. Согласно классическому подходу, 
государство является единственным субъектом военных действий, но сегодня его роль 
резко изменилась под влиянием других политических и экономических 
наднациональных и трансграничных факторов. Для изучения войн и вооруженных 
конфликтов с полемологической точки зрения это означает необходимость сосре-
доточиться на социальных изменениях во всех областях человеческой жизни, включая 
политические, экономические, технологические факторы, которые влияют на войну как 
социальный феномен. 
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R. Dodonov, H. Kovalskyi  
Polemology and Conflictology: on the Way to Understanding the Nature of Hybrid Warfare 
The article is devoted to methodological problems and manipulative mechanisms of hybrid 
war, touched upon in the collective monograph "Hybrid war: in verbo et in praxi". Thanks to 
a combination of polemological and conflictological approaches, its authors managed to 
systematize and generalize theories of war and peace, clarify contemporary western concepts 
of warfare, outline the specifics of the Russian view on the hybrid war concept, assess the 
significance of information and manipulation technologies for hybrid wars, analyze a number 
of geopolitical and socio-cultural dimensions of modern hybrid wars. The polemology is a 
branch of science, which studies the nature of armed conflicts, their role in time and space, 
cycles, intensity, scope, scale, and causative relations and their classification. Polemology 
deals with the wars and armed conflicts of the past, present and future. Novel hybrid wars 
take a respective place among them. They involve using all available warfare, regular and 
irregular, cyber and those allowing for the use of weapons of mass destruction, and also 
information, psychological and propaganda war using the latest information and media 
technologies. According to the classical approach, the state is the only subject of military 
actions, but today its role has changed dramatically under the influence of other political and 
economic supranational and trans-border factors. For the purpose of studying wars and armed 
conflicts from the polemological perspective it means the need to focus on social changes in 
all the areas of human life, on considering various elements of the political, economic or even 
technological context, which influence the war as a social phenomenon. 
Key words: polemology, conflictology, philosophy of war, hybrid warfare, information 
manipulative technologies, mass consciousness, mythology, ideologues, transgression. 
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РЕАЛІЗМ VS КОНСТРУКТИВІЗМ: ДИХОТОМІЯ МОДЕРНОГО РОЗУМУ 

У статті виокремлюються два характерні для ХХ ст. філософські напрямки 

вирішення питання щодо природи реальності: реалізм і конструктивізм; наголошується, 

що саме конструктивістське розуміння реальності перетворюється на атрибут модерну 

як культурної парадигми, в якій реальність редукується до соціальних практик і ними 

вичерпується. Стверджується, що модерний розум не просто конструює реальність, але 

вперше в історії експліцитно знає, що він займається цим конструюванням. 

Ключові слова: конструктивізм, реалізм, модерн, соціальна реальність.  

 

Постановка проблеми та стан її вивчення. Питання природи 
реальності цікавило, напевно, всі покоління філософів: від Платона і 
Парменіда до Р. Рорті та Ю. Габермаса. У різні епохи воно вирішувалося 
по-різному, при цьому методологічні підходи були так само абсолютно 
різні. Модерн у цьому відношенні не став винятком, а швидше навпаки, 
може «похвалитися» лідерством у розмаїтті можливих відповідей. Так 
само звертає на себе увагу методологія вирішення даної проблеми, яка, 
принаймні, починаючи з філософії І. Канта, є абсолютно унікальним 
феноменом Модерну, невідомим попереднім епохам. Відкриття 
трансцендентального суб'єкта (а разом з ним і його конструюючої функції) 
німецьким філософом перетворило реальність на похідну від діяльності 
пізнавальної здатності самого цього суб'єкта. Продовжувачі ідей Канта, 
спочатку І. Фіхте, а потім Г. Гегель, загострили і радикалізували думки 
свого предтечі, відкинувши наявність світу речей у собі: вся тотальність 
реальності розуміється як сконструйована цим Абсолютом. 

З плином часу думка щодо сконструйованості, соціальної 
ангажованості, мовної детермінованості, прагматичної обумовленості 
реальності ставала все більш загальновживаною. Ті чи інші положення 
конструктивістської концепції поділяють різні, іноді до протилежності, 
філософські традиції: марксизм, феноменологія (починаючи з «Кризи...»), 
прагматизм, комунікативна філософія тощо. Однак це не означає, що 
дискусія з цього приводу завершена і сьогодні немає альтернативної 
позиції: така позиція як була присутньою в минулому, так є і зараз. Більш 
того, дискусія ця відбувається в рамках багатьох дисциплін: епістемології, 
соціальної філософії, соціології знання, онтології, психології, соціальної 
психології та ін. Існує безліч варіантів класифікації протиборчих позицій: 
реалізм, анти-реалізм, конструктивізм, конструктивний реалізм 
(В. Лекторський [6]); онтологічний реалізм vs конструктивізм 



Реалізм vs конструктивізм: дихотомія модерного розуму 

 

«Наука. Релігія. Суспільство» 2018  № 1 29 

(Л. Брайант [1]); об'єктно орієнтована філософія vs тиранія суб'єкта 
(Г. Харман [9]); соціально-конструктивістська парадигма vs традиційна 
методологія (М. Смагіна [7]). Більш того, всередині, наприклад, 
конструктивістської позиції можна виділити кілька напрямків: кон-
структивізм, радикальний конструктивізм, соціальний конструктивізм 
(А. Улановський [8]); натуралістичний і культуральний конструктивізм 
(І. Касавін [3]) або, використовуючи як критерій, наприклад, особливості 
філософського методу, можна говорити про феноменологічний 
конструктивізм, прагматичний, лінгвістичний і т.ін. 

Аналізуючи ці класифікації, можна сказати, що в європейській 
філософії в ХХ столітті очевидна наявність двох мейнстрімів: реалізму і 
конструктивізму, що породжують іноді компромісні позиції, такі як 
конструктивний реалізм.  

Метою даної статті є ілюстрація варіантів вирішення модерним 
розумом проблеми природи реальності і обґрунтування 
конструктивістського підходу, як унікального атрибута Модерну, згідно з 
яким реальність експліцитно редукується до сукупності соціальних практик. 

Виклад основного матеріалу. Одним із таких варіантів є реалізм 
(зокрема епістемологічний), інші можливі назви: натуралізм, 
фундаменталізм, який наполягає на існуванні об'єктивної реальності, яка 
може бути пізнана людським розумом. Даний напрямок розвивали 
К. Поппер, К. Крипке, Дж. Серл, Х. Патнем, Р. Харре, П. Черчленд і ін. 
Згідно з цією традицією, світ є незалежно існуючою цілісністю, відкритою 
для пізнання, обсяг якого постійно збільшується в ході наукового 
прогресу. Виступаючи на захист реалізму, академік В. Лекторський 
критикує ряд відомих експериментів з кольорами. Так, в Африці була 
виявлена народність, у мові якої було всього два слова для позначення 
кольорів: вони розрізняли тільки теплі і холодні кольори. Подальші 
експерименти підтвердили даний факт. Природно, це було сприйнято як 
підтвердження позиції конструктивізму, зокрема теорії лінгвістичної 
відносності Сепіра-Уорфа. Проте, В. Лекторський наполягає на тому, що 
мова в даному випадку виступає просто ще одним фільтром відбору 
інформації, що надходить (відповідно до теорії Р. Грегорі), а далі 
констатує: «для того, щоб щось виділяти, це щось повинно існувати 
насправді» [6]. При цьому виникає ряд логічних запитань: існувати у 
вигляді чого? як ми можемо про це знати? яким чином ми маємо доступ до 
цього «насправді»? Будь-яка спроба висловити щось про суще відсилає нас 
до певного слововживання (лексики та граматики) і смислотворення, тобто 
(як переконливо, кожен на основі власного філософського інструментарію, 
показали Л. Вітгенштейн і М. Гайдеггер) має на увазі пов'язану з мовою 
онтологічну відносність. 

Далі В. Лекторський бере приклад від зворотного і апелює до 
чукотських народностей, які розрізняють 22 відтінки білого кольору, на 
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відміну, наприклад, від європейців. І наполягає знову на тому, що, якби ці 
відтінки не існували «насправді», їх би і сприймати було неможливо, а 
також додає: «Але якби це було життєво необхідним, ми стали б 
сприймати і ці відтінки білого» [6]. Однак, тут хочеться заперечити і 
сказати: наскільки б це не було життєво необхідно або навіть передбачало 
екзистенційний виклик, ми не здатні просто за власним бажанням взяти і 
почати розрізняти всі відтінки білого кольору, або, замість палітри семи 

кольорів, почати бачити тільки два  теплий і холодний. Це можливо 
тільки в тому випадку, коли ми успішно зрозуміємо сукупність категорій 
культури цих народностей, тобто станемо одними з представників даного 
життєвого світу. 

Протилежний реалізму напрям у філософії, соціології, психології, який 
відстоює редукованість образу реальності до соціальних практик, мови, 
життєвого світу, повсякденності, отримав назву конструктивізму. 
Стрижнева ідея конструктивізму, що бере початок як мінімум ще від Канта, 
полягає в констатації активної діяльності людської свідомості (пізніше 
культури), в результаті якої вибудовується певна реальність, кожного разу 
детермінована мовою, категоріями культури. Суб'єкт не має доступу до 
реальності самої по собі (хоча це і не заперечує факту наявності такої 
реальності), а завжди має справу з продуктом інтерсуб’єктивності діяльності. 

Дана філософська традиція природно не є монолітною. Так, можна 
виділити соціальний конструктивізм у рамках соціології знання (А. Шюц, 
Т. Лукман, П. Бергер), ідейним натхненником якого був Е. Гуссерль. 
Представники цього напрямку редукували смислотворення до життєвого 
світу. Говорячи про конструктивізм у епістемології і філософії науки, 
неможливо вказати всі імена, але, зазвичай, виділяють кілька знакових 
дослідників. Це і Т. Кун з критикою кумулятивного накопичення знання і 
еволюційного розвитку науки; і Е. Лакатош з теорією конкуренції науково-
дослідних програм, і П. Фейєрабенд, який запропонував теорію 
методологічного анархізму, і У. Селларс із запереченням «міфу про 

даності»  як випливає з назви, суб'єкт не має нічого даного, все, що йому 
«дано», спочатку ним же сконструйоване; і единбурзька школа (Д. Блур, 
Б. Барнс, С. Шейпін), яка відстоює концепцію «сильної програми», згідно з 
якою розвиток науки є не пошуком вічних об'єктивних істин, а 
конкуренцію дослідних програм, мотивом якої є боротьба за владу, 
престиж, матеріальні ресурси; це і представники радикального 
конструктивізму культуральної спрямованості: П. Ватцлавік, 
Е. фон Глазарсфельд, Х. фон Ферстер, У. Матурана, Ф. Варела та ін. 
Класифікуючи напрямки конструктивізму, неможливо не сказати про 
вплив ідей Л. Вітгенштейна з його теорією «мовних ігор» або про 
емпіричне обґрунтування онтологічної відносності, проведене лінгвістами 
(Сепір, Уорф). 
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Постструктуралізм і постмодернізм (Ж. Ф. Ліотар, М. Фуко, 
Ж. Бодріяр) також розвивали конструктивістську традицію, а знамениту 
тезу Ж. Дерріди «поза текстом не існує нічого» [2, с. 318] до певної міри 
можна вважати маніфестом постмодернізму. При всій відмінності 
використовуваних методів, усіх цих дослідників об'єднує заперечення 
можливості доступу до реальності «самої по собі» і ствердження 
сконструйованості її природи. 

Розробки американського психолога Дж. Гібсона багато в чому 
зробили можливою появу компромісного між реалізмом і 
конструктивізмом філософського напряму конструктивного реалізму. 
Подібні ідеї можна знайти в роботах Р. Харре, Г. Ленка, Н. Лумана, 
Ю. Енгештрема, В. Лекторського. Вони намагаються примирити дві крайні 
позиції і згодні в тому, що наша пізнавальна здатність дійсно має 
активістську природу і виступає певною кодифікаційною системою, яка 
обирає з усього різноманіття дійсності співрозмірний нашій суб'єктивності 
спектр. При цьому в кожному такому пізнавальному акті-селекції людина 
має справу з реальністю такою, яка вона є сама по собі. Як коментар, 
дозволю собі цілком побутовий приклад. Дана позиція співмірна з тим, як 
коли б перебуваючи в грубих робочих рукавицях, торкаючись до поверхні 
предмета, стверджувати, що стала відома ця поверхня, і намагатися її 
описати. І не важливо, в якій формі це відбувається: суб'єкт сам активно 
проводить деякі дії з даним предметом (наприклад, копає лопатою) або, 
перебуваючи в пасивному положенні, суб'єкт зазнає певних дій над собою 
(наприклад, відпочиваючи, спирається на лопату) – в будь-якому з 
положень він має справу з поверхнею рукавиць, а не предмета. Приблизно 
так само ми взаємодіємо з реальністю, тільки через певні «окуляри» 
(рукавиці в нашому прикладі), але якщо рукавиці ми все ж можемо зняти і 
доторкнутися до предмета, то «зняти» культурні окуляри ми не в змозі – 
єдине, що нам під силу – це замінити одні окуляри іншими, що, наприклад, 
сталося при зміні середньовічної парадигми модерною. Як влучно 
зауважив Х. Патнем, сьогодні вже ніхто не може претендувати на «погляд 
на світ очима Бога». Людина завжди перебуває в рамках певної культурної 
парадигми, яка і окреслює для неї коло існуючого – будь-яка точка зору – 
це погляд звідкись. 

Для повноти інтелектуальної картини слід ще звернути увагу на течію, 
яка стала особливо популярною в нульові-десяті роки нашого століття. 
Вона має безліч назв: об'єктно-орієнтована онтологія (ООО), демократія 
речей, спекулятивний реалізм, онтологічний реалізм, онтікологія і 
представлена цілою плеядою сучасних філософів: Б. Латур1, Г. Харман, 
Л. Брайант, К. Мейясу, Т. Мортон, Я. Богост, М. Маклюен та ін. 

                                                           
1 Втім, слід зазначити, що коли для Л. Брайанта Бруно Латур без сумніву потрапляє в 

перелік представників онтікології, то, наприклад, для І. Касавіна французький філософ є 

представником інтерналістського напряму соціального конструктивізму. З іншого боку  це й 



В.С. Левицький 

«Наука. Релігія. Суспільство» 2018  № 1 32 

Загалом, можна було б охарактеризувати цей рух як своєрідний бунт 
проти Канта. Однак, наприклад, аксіоматичний поділ Г. Харманом світу на 
реальний і чуттєвий зайвий раз показує, що йому не вдалося зробити крок 
за межі, окреслені великим німцем. 

Так, один із представників даного напрямку, Л. Брайант, сам визначає 
філософську позицію своєї школи, відмежовуючись як від 
епістемологічного реалізму, так і від анти-реалізму. Він, зокрема, пише: 
«Онтологічний реалізм ... (на відміну від епістемологічного – Л.В.) 
зайнятий не нашим пізнанням об'єктів, а буттям самих об'єктів безвідносно 
до того, чи існуємо ми – ті, що їх представляють. Такий реалізм стверджує, 
що світ складається з об'єктів, що ці об'єкти різноманітні і включають у 
себе такі різноманітні сутності, як розум, мова, культурні та соціальні 
сутності, незалежні від людей об'єкти на кшталт галактик, каменів, кварків, 
мікробів і т.д.» [1, с. 281]. Американський філософ наполягає, що об'єктно-
орієнтована онтологія займається самими об'єктами, а не нашими 
конструкціями цих об'єктів, підкреслюючи, що всі об'єкти «існують у 
рівній мірі», звідси й друга назва для даної теорії – демократія об'єктів 
(речей). Тобто представники цього напряму намагаються помислити 
безсуб'єктний об'єкт. Це ж положення дозволяє їм виступити і проти анти-
реалістів, бо таким чином знімається конструктивістська унікальність 
суб'єкта: відмінність між суб'єктом і об'єктом у ступені, а не в якості, 
відповідно «всі об'єкти перекладають один одного» [1, с. 281]. 

Таким чином, головний пафос цієї філософії полягає в запереченні 
розриву між природою і культурою, між суб'єктом і об'єктом. Така позиція 
стала можливою завдяки концепції Б. Латура, якого багато з тих, хто 
філософствує в рамках онтікології, вважає своїм натхненником. При тому, 
що французький філософ виступає проти Модерну і навіть намагається 
обґрунтувати його відсутність [5], його філософія швидше є не подоланням 
Модерну, а спробою примирити Ляйбніца та Канта: монадами стають всі 
сутності світу, які в той же час виявляються центром кожен свого 
«власного» світу. У своїй акторно-мережевій теорії він наполягає на кількох 
важливих позиціях: не існує розриву між суб'єктом і об'єктом, кожен об'єкт 
може вступати в зв'язок з іншим, таким чином створюючи свій світ, і, 
відповідно, існувати тепер, значить бути актором певної мережі. У цьому 
випадку дуже показовий приклад з атомами і привидами: атоми визнаються 
реально існуючими тільки тому, що на даний момент часу у них більше 
«прихильників». Звичайно, в такому випадку виникає питання щодо тих 
часів, коли у атомів абсолютно не було прихильників – відповідно, 
необхідно визнати їх не існуючими. Тоді ця позиція мало чим відрізняється 
від конструктивізму, за винятком того, що для конструктивізму питання 
щодо атомів самих по собі є безглуздим. Аналізуючи цю позицію, 
                                                                                                                                                                                     

не дивно, враховуючи ту «міграцію», що має місце на творчому шляху автора акторно-

мережевої теорії. 
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продовжувач ідей Латура, Г. Харман констатує: «...реальність речі 
визначена тим, як вона реєструється іншими речами, з тією важливою 
обмовкою, що Латур дозволяє неживим акторам працювати один на одного 
точно так само як і на нас» [9, с. 241], а далі вказує на основну проривних 

новизну епатажного француза: «Видатне досягнення Латура  заперечення 
новочасного коливання між людиною і світом...» [9, с. 241]. 

З одного боку, цілком зрозуміло, що Латуру, а слідом за ним і цілій 
плеяді філософів стало «тісно» в людському світі і вони зробили спробу 
покинути його межі, але в такому випадку завжди залишається питання 
щодо інструментарію, за допомогою якого це можливо. Обґрунтовуючи 
існування такого «об'єктного світу», ми наділяємо його об'єкти 
антропоморфними властивостями, наявність або відсутність яких 
неможливо довести, що робить його мало відмінним від фантазії. Набагато 
послідовніше в такій ситуації сповідувати кантівську методологію й не 
намагатися говорити про те, про що (як пізніше скаже Вітгенштейн) «слід 
мовчати». З іншого боку, абсолютно очевидний, як би не намагалися це 
заперечити представники ООО, генетичний зв'язок даної філософської 
установки з Модерном. Вона можлива тільки після постмодерністської 
деконструкції просвітницького гранднаратива і повстання проти тиранії 
суб'єкта, і, як наслідок, онтологічного рівняння всіх сутностей, що 
абсолютно неможливо собі уявити в рамках античного космосу або в 
моделі середньовічної ієрархії сутностей. 

Розвиваючи свою теорію, Г. Харман йде ще далі і в програмній статті 
«Замісна причинність» наполягає на тому, що і така властивість як 
інтенційність не є виключно людською. «Інтенційність, – пише Г. Харман, 
– не тільки специфічна людська властивість, але онтологічна властивість 
об'єктів взагалі» [10]. Це дозволяє йому по-новому вирішувати питання 
первинних і вторинних якостей. Якщо для класичної філософії первинні 

якості пов'язані з об'єктами, а вторинні  з суб'єктивними сприйняттями 
останніх, то онтікологія, не заперечуючи принципу такого поділу, 
наполягає на здатності будь-якого об'єкта формувати вторинні якості по 
відношенню до інших об'єктів. 

У силу відсутності можливості більш детально розглянути це питання, 
вкажемо лише найбільш відомі приклади, які наводить Г. Харман, щоб 
проілюструвати цю позицію. Так, в «Государі мереж» він пише: «Якщо 
запах і колір бавовни (для людей) – вторинні якості, то тоді його 
займистість (для вогню) – точно така ж вторинна якість» [9, с. 241], а в 
«замісній причинності» стверджує, «що одна більярдна куля приховує від 
іншої більярдної кулі не менш, ніж куля-в-собі приховує від людей» [10], 
за цим слідує, що не тільки споглядаючий суб'єкт вступає у взаємини з 
лежачими на столі кульками, але і «скляні кульки самі відверто1 поглинені 
                                                           

1 Слід зазначити, що в своїй концепції Г. Харман використовує «відвертість» у 

синонімічному значенні зі словом «інтенційність».  
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тим, що сидять на столі» [10]. Таким чином, кульки є таким же актором і 
творцем світу, як і суб'єкт, що спостерігає їх: «трансцендентальна 
апперцепція» кульки створює партикулярний світ кульок. 

Підсумовуючи короткий аналіз об'єктно-орієнтованої філософії, 
можна виділити кілька смислотворчих її вузлів. Перше – це заперечення 
розлому, розриву між культурою і природою, між суб'єктом і об'єктом. 
Друге, кожен об'єкт має інтеційність і здатний, вступаючи у взаємини, 
вибудовувати свою реальність. Звідси третє – констатація наявності 
вторинних якостей у всіх об'єктів1. 

У зв'язку з цим, кілька критичних зауважень щодо описаного 
сучасного напряму. Перше, що кидається в очі під час аналізу концепції 
Г. Хармана – це те, що при достатній логічній строгості аргументації, 
спочатку, як аксіоматична передумова, непомітно вводиться прийом, який 
Гуссерль використовував у своїй П'ятій медитації, намагаючись вирішити 
проблему соліпсизму і обґрунтувати можливість інтерсуб'єктивного світу2. 
У цьому випадку він пропонував мислити за аналогією. Але, якщо в 
гуссерлевському варіанті взаємодії двох суб'єктів це хоча б логічно 
виправдано (що, однак, не вберегло Гуссерля від критики вже першим 
поколінням феноменологів), то що дає право, поширюючи аналогію, 
вважати, що кульки, бавовна, мікроби тощо вибудовують світ, 
використовуючи наші закони (інструментарій). А без допущення такої 
трансцендентальності весь подальший умовивід проблематизується. 

Друге можна позначити як невдалий бунт проти Канта. Функція 
трансцендентального суб'єкта була передоручена кожному об'єкту. Однак, 
у кантівському і його продовжувачів випадку, усвідомлюючи відносність 
власного всесвіту і сенсотворення, можна хоча б внутрішньо 
несамосуперечливо говорити про архітектоніку цієї реальності, спроба ж 
обґрунтувати природу і форму інших (суб'єктних) світів схожа більше на 
вигадку. Це влучно підмітив російський критик харменівської філософії 
Д. Кралечкін: «Парадокс в тому, що, відкинувши настільки ненадійну 
гарантію існування, як «даність» суб'єкту, Харман був змушений замінити 
її нескінченною композиційністю: за одне конституююче його в такій 
онтології дають нескінченний ряд реально пов'язаних один з одним 
об'єктів, що створюють непредикативне буття в складчину» [4, с. 317]. 

І, нарешті, третє – завжди залишається питання щодо «мови», якою 
можна вибудовувати об'єктну онтологію. З часів М. Гайдеггера, 
Л. Вітгенштейна і особливо після лінгвістичного повороту стало очевидно, 

                                                           
1 У цьому питанні, щоправда, позиції, наприклад, Б. Латура, який заперечує різницю 

між первинними та вторинними якостями взагалі, вважаючи що всі якості конструюються 

відносинами, та Г. Хармана розходяться.  
2 Слід сказати, що Харман прекрасно знає про розвиток як класичної феноменології, так 

і похідної від неї фундаментальної онтології М. Гайдеггера, творчості якого була присвячена 

докторська дисертація американського філософа. 
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що мова – це не просто засіб комунікації, а певний «спосіб створення світу». 
Відповідно, міркування щодо кульок самих по собі, а тим більше спроба 
зрозуміти цей світ «з середини» кульки, швидше нагадує вправу з побудови 
риторичних фігур, при цьому не наближаючи до розуміння природи цього 
світу. Відповідно ООО якомога швидше ідентифікувати як радикальний 
релятивістсько-соліпсістський конструктивізм, ніж як онтологічний реалізм, 
у рамках якого кожен об'єкт вибудовує свій власний світ. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити кілька 
висновків. По-перше, в інтелектуальному просторі Модерну можна виділити 
два основні варіанти вирішення питання щодо природи реальності: реалізм і 
конструктивізм. По-друге, конструктивістське розуміння реальності, 
починаючи з філософії Канта, є унікальним атрибутом Модерну, згідно з 
яким реальність редукується до соціальних практик і ними вичерпується. По-
третє, слід сказати, що після відкриттів філософії ХХ століття (лінгвістичного 
повороту, онтологічної відносності, соціальної детермінованості 
сенсотворення) складно само несуперечливо продовжувати розмірковувати в 
рамках реалістської парадигми, ігноруючи зазначені положення, які сьогодні 
вже стали загальним місцем філософії. Відповідно слід констатувати, що 
модерний розум не просто конструює реальність, але вперше в історії 
експліцитно знає, що він займається цим конструюванням. 
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В.С. Левицкий 
Реализм vs конструктивизм: дихотомия модерного разума 
Выделяются два характерных для ХХ в. философских направления решения вопроса о 
природе реальности: реализм и конструктивизм; отмечается, что именно 
конструктивистское понимание реальности превращается в атрибут модерна как 
культурной парадигмы, в которой реальность редуцируется к социальным практикам и 
ими исчерпывается. Утверждается, что современный разум не просто конструирует 
реальность, но впервые в истории эксплицитно знает, что он занимается этим 
конструированием. 
Ключевые слова: конструктивизм, реализм, модерн, социальная реальность.  
 
V. Levytskyy 
Realism vs Сonstructivism: dichotomy of Modern Mind 
Two distinctive for XX century philosophical directions have been singled out to solve a 
question concerning the nature of reality: realism and constructivism; it has been emphasized 
that the constructivist understanding of reality turns into an attribute of modernity as of a 
cultural paradigm, in which reality reduces to social practices and is exhausted by them. It has 
been affirmed that modern mind doesn’t only design reality, but knows for the first time in 
history, that it is doing this design. 
Key words: constructivism, realism, modernity, social reality. 
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ВІД ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ДО ЕССЕНЦІАЛЬНОГО. 

СТРАХ І МІФ 

 
Стаття присвячена осмисленню феномену метафізичного страху як 

екзистенційного стану національного духу. Наголошується, що саме такий страх є 

симптомом справжнього становлення нації як носія свободи та «прориву» в емпіричну 

площину втаємничених архетипів колективного несвідомого, яке викарбовується в 

символах онтологічних міфів: колись архаїчних міфів про створення, потім релігійних 

і, нарешті, секуляризованих у сучасну політичну реальність. 

Ключові слова: страх, міф, національний міф, метафізика, онтологічний міф.  

 

Страх є найбільш загальною і фундаментальною ланкою, що виводить 
потаємні субцендентні та трансцендентні безособові соціальні імперативи 
на психологічний рівень екзистенції як спільноти, так і особистості. 

Страх не тільки супроводжує кожного з нас від народження до 
останнього подиху, він завжди передує нашому свідомому буттю, 
з’являючись як таємничий та грізний фантом a priori ще в пренатальній 
фазі життя, і так само зникає, лише розчиняючи себе в небутті як фантом 
Teleos, як саме небуття. Страх є не тільки, як іноді позірно здається, 
небажаним сателітом повсякденного життя людини, він безумовно є 
підставовою умовою екзистенції роду Homo Sapiens, її важливішим 
атрибутом. Страх є тим, що може низводити людину нижче рівня тварини, 
але й може бути тим, що вивищує її до Свободи, Абсолюту, до Бога. Тут 
він її і спопеляє. 

Страх постає не тільки в умовах складних, драматичних чи трагічних 
життєвих ситуацій, він є першопричиною людського існування, 
розчиненою у вирі буття як еліксир, як потенція, як експлозія, що постійно 
спонукає до діяння, творчості, свободи і безсмертя. 

Волає чи Сократ, позбавлений здатності до руху через гострого шипа 
у п’яті, до воїнів своєї когорти, що накивали п’ятами від персів, 
залишивши його напризволяще; підіймає чи руку з братовбивчим лезом 
Ярополк Окаянний; замуровують чи в крипті Соловецького кляштору 
останнього гетьмана Петра Калнишевського; позбавляють чи усякого 
спілкування маленького Каспара Гаузера; і лунає чи сакральне слово 
свободи Василя Стуса або профанне слово того академіка, що виключив 
його з аспірантури; впадає чи в екстаз народ, диспонуючи владі право 
таврувати і піддавати анафемі дисидентів усіх часів і народів від першого 
до третього Риму; здригаються чи одночасно великий домініканець 
Джордано Бруно і великий Інквізитор, приголомшується чи Кант, 
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вдивляючись у зоряне небо і усвідомлюючи імператив морального закону, 
божеволіють чи Гойя і Ніцше, споглядаючи абсолют морального зла – це 
не феномени любові чи ненависті до батьківщини, народу, порядку, істини, 
краси та добра – все це лише різноманітні модуси Страху, що викарбовує 
свій зачарований метаморфоз на тлі Віри, Надії, Любові. 

Великою ілюзією є думка про те, що страх можна подолати. 
Позбавити страху людину може тільки смерть. Долаючи одну форму 
страху, ми неодмінно потрапляємо у пастку ессенціального фантому. Від 
біологічного до соціокультурного, по різних щаблях останнього, людина 
долає свій життєвий час у метафізичному просторі страху. 

Страх є тим архетипом колективного несвідомого, що інваріантно 
зберігається в усіх фазах історії, в усіх етнічних і цивілізаційних культурах. 
Він завжди постає як Виклик Безодні, що може паралізовувати не тільки 
людей, але й призводити до історичного заціпеніння цілі народи. 
Розкодування імперативів страху, метаморфоз їх у раціосенсові формули 
особистої та історичної діяльності – універсальний рецепт зцілення людей, 
народів, цивілізацій. Якщо ми не знаходимо відповідь, нас знаходить Смерть. 

Українські пошуки свого місця в історичному процесі також 
торуються через колізії автентичного метафізичного страху та подолання 
заціпенілості від історично рудиментарних страхів, що сторіччями 
примушували нас чвалати дорогою, яка не веде до Храму. 

Страх є субстанцією людського буття. Його зворотною іпостассю стає 
Вина. Носій, або справжній суб’єкт історичного імперативу, екзістує поза 
межами феноменального світу, де не існує ані страху, ані вини. Будь-які 
суспільні негаразди чи природні катаклізми, то є наслідки неслушної 
трактації імперативів. То є людська вина. Лише межі людського буття від 
початку окреслені апріорними дороговказами антиномії страху й вини. 
Безумовно, страх і комплекс провини мають під собою психологічно-
емоційне підґрунтя, але апріорний «страх-вина» не є психологічним 
конструктом чи логічним концептом, він завжди передує емоційному, 
емпіричному страхові як фантом, як детермінуюча метафізична даність, як 
універсальний ідеальний спосіб людського буття і родова ознака людства. 

Емпіричний страх людина може подолати сама, емпірична провина 
долається суспільним покаранням, натомість страх метафізичний є 
нездоланним атрибутом історії і культури, а спокутування вини може 
здійснюватися лише шляхом усвідомлення її метафізичної глибини і 
принципово неспокутуванного сенсу. Метафізична антиномічність тут 
полягає у тому, що буття страху є становленням вини, а буття вини є 
становленням страху. Імператив Страх-Вина постає єдиною конструкцією 
парадигмальної структури соціуму та історії, в якій Імператив – потенційна 

передумова, а Страх-Вина  спосіб їхньої актуалізації. 
Ще С. К’єркегору властиве було розмежування страху емпіричного, 

що стосувався «до чогось цілком визначеного, певного (Furcht)», і страху 
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метафізичного, «страху, що дотичить до загальнопов’язаного з відчуттям 
свободи (Angst)». Саме так, метафізичний, родовий страх є субстанцією і 
рушійною силою комунікативного дискурсу та комунікативних практик. 
Натомість метафізичний, родовий страх виявляє себе у різноманітних 
модусах і патернах цієї субстанції. Емпіричний страх може бути 
афективним, імпульсивним, емоційним тощо, навіть раціональним. 
Метафізичний – тільки ірраціонально-аксіоматичним. Це страх свободи. 
Страх її втрати. Страх втечі від неї. 

Метафізичний страх має глибокий філософсько-історичний сенс і 
архетипові коріння. Складність, драматичність і навіть трагедійність 
комунікативної парадигми людини в історії та її онтологічних детермінант, 
закодованих у модусах архетипів, міфів та ритуалів. Тому первинною 
соціальною реакцією суспільних індивідів міг бути тільки страх, страх 
неадекватної інтерпретації онтологічних імперативів і, як наслідок цього, 
страх порушення гармонії Космосу і Соціуму, встановленої тим, хто є 
справжнім її Деміургом. 

Саме тому метафізичний страх за своєю суттю є страхом 
відповідальності перед історією, перед Абсолютом і його імперативним 
Законом, страхом втрати дороговказу істинного історичного шляху, втрати 
свободи та схилення на позірну стежку, що веде до провалля сваволі. 
Напевно, коректною буде формула – жахаюсь, тобто існую. Як і 
протилежна – відсутність страху є смерть. Але якщо відсутність 
емпіричних страхів констатує фізичне неіснування індивіда, то брак 
метафізичного страху констатує інше: фізичне животіння, 
протосоціальний, асоціальний чи постсоціальний стан буття людини. 

Не кожному дано знестися до усвідомлення метафізичного страху, без 
якого неможливо відчути не тільки жах, але вину перед людством за 
спотворений історичний процес, що відкривається у формах абсолютного 
духу: мистецтві, релігії, філософії. Як це, одним з перших у європейській 
культурі, естетично висловив у романі «Замок» Франц Кафка, що він 
цілком є складеним зі страху і це, можливо, те краще, що притаманне 
йому. І далі неперевершена за змістом думка про те, що пророк стає 
здатним до пророцтва завдяки страху, що страх обов’язково передує 
ясновидінню. Серед людей у шерегу пророків першими стоять поети. 
Серед народів – безперечно – євреї, що першими свідомо відчули 
Абсолют, першими порушили тестамент Закону, першими відчули тягар 
вічної вини. Як тут не згадати блискавичну інтуїцію Марини Цвєтаєвої про 
те, що серед інших – поети – вічнії жиди. 

Кожен народ, щоб досягти рівня і статусу суб’єктивності, мусить 
долати шлях страху, вини, покути. Іншого шляху туди немає. У свою 
чергу, міф проставляє гносеологічні орієнтири на цьому шляху. 

Що таке міф? У множинності визначень міфу, що можна зустріти у 
вітчизняній і світовій літературі, незважаючи на їхню контроверсійність, 
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можна виокремити два інваріантні моменти. По-перше, жоден концепт 
міфу не дає задовільної раціональної відповіді на питання про ґенезу 
архаїчних міфів. По-друге, будь-яке концептуальне визначення міфу 
супроводжується визнанням його категоричної імперативності в межах 
традиційно-архаїчних культур. Дійсно, чи вважаємо ми, що міфи є лише 
оповідями про богів, духів та героїв, чи розглядаємо їх як ідеологічні 
продукти давніх уявлень про навколишній світ, чи трактуємо їх як системи 
узагальнень первісного людського досвіду, ми не можемо заперечити 
імперативно-нормативну модальність міфу. 

Знову повернемося до нагального злободенного питання – від людини 
до суспільства чи від суспільства до людини мусимо торувати шлях 
пізнання? Логічно припустити, що це питання є метафізичною, а не 
гносеологічною проблемою, і відповідь на нього мусимо шукати лише у 
метафізичній площині. 

Разом з тим, зазначимо, що метафізичний дискурс проблеми пошуків 
вихідного пункту соціального аналізу не зводиться лише до апріорної 
диз’юнкції. Логічна суперечність антиномії людини і суспільства може 
бути усунута шляхом віднаходження ланки, що опосередковує та єднає 
протилежності, розв’язуючи діалектичну суперечність між ними. Саме до 
такого кроку припускається Маркс у «Капіталі», розглядаючи товар як 
вихідний пункт концептуального аналізу економічної реальності і ланку, 
що опосередковує комунікативні зв’язки людини та суспільства. 

Орієнтуючись на попередні міркування, торкаючись проблеми ґенези 
соціальної і політичної реальності, будемо виходити з того метафізичного 
положення, що началом первинної соціальності і ланкою опосередкування 
взаємозв’язку людини і суспільства є міф. Так, саме міф постає як первісна 
детермінанта становлення соціуму та індивіда. 

Окреслюючи специфічну відмінність людини, сучасний німецький 
філософ Ернст Кассірер заперечував слушність визначення людини як 
animal rationale (раціональна тварина), вважаючи більш адекватним для її 
характеристики термін animal symbolicum (символічна тварина), оскільки 
раціо, на його думку, – «дуже неадекватний термін для всеохоплюючого 
позначення форм людського культурного життя в усій його 
багатоманітності і багатстві» [3, с.472]. 

Слушність позиції Е. Кассірера полягає не тільки у тому 
незаперечному факті, що раціональність є досить пізнім соціально-
культурним феноменом, але й у тому, що саме завдяки символізації 
утверджується суспільна форма буття людини. Відомо, що суспільство не є 
ані фізичною, ані органічною природою. Воно лише постає з природи. За 
своєю сутністю суспільство є символічним світом, але цей світ обов’язково 
об’єктивується у природних носіях і завдяки цьому отримує потенційну 
здатність до його сприйняття. Іншими словами, символічний світ стає 
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посередником як у спілкуванні людини з природою, так і посередником у 
спілкуванні людей між собою. 

Таким чином, символічна структура соціуму може розглядатись як 
первинна, базисна детермінанта усіх соціальних процесів комунікації, 
спілкування і діяльності. Разом з тим, залишається відкритим питання про 
етіологію самого символу. Звідки і як постають символи? Думається, що 
символи є первинними відносно індивідів і мають буттєвий статус, 
незалежний від їхньої свідомості. Символ є ні що інше, як феномен 
архетипу колективного несвідомого. Саме через символи переважно 
виявляють себе архетипи. Тобто архетип і символ співвідносяться як 
тьмяний ноумен і сонячний феномен. 

Така візія архітектоніки субцендентного дозволяє говорити про те, що 
міф є не безпосереднім відображенням архетипу. Цей процес обов’язково 
опосередковується символом, бо саме у символі дух архетипу обтяжується 
матерією і відкриває себе для духовно-практичної діяльності людей. Тому 
символічний світ стає субстратом розгортання міфічної сфери суспільства 
як системи вербального узагальнення принципів буття соціуму і способу 
репрезентації есенції його буття у конкретно-чуттєвих формах. 

Міф утворює особливу, вищу і першу соціальну реальність, яка до 
того ж постає як реальність сакральна та імперативна. Вона сприймається 
індивідами як абсолютно істинна, значно істинніша, ніж профанна. У той 
час як у реальному профанному бутті все може змінюватись, набувати 
невідомих форм, міф завжди пропонує зрозумілу, упорядковану й 
адаптовану до масової свідомості картину світу і дає ключ до розуміння 
мирських процесів. «Міф є організація такого світу, – зазначає 
М. Мамардашвілі, – в якому, що б не трапилось, все є зрозумілим і має 
сенс. Міф є оповідь, у межі якої вміщаються будь-які конкретні події. Тут 
вони стають зрозумілими і не являють собою проблеми» [4, с. 40]. 

У такий спосіб міф розгортається як універсальне комунікативне поле 
спілкування людей між собою та з зовнішнім світом. Саме на цю 
комунікативну функцію і комунікативну системність міфу звертає увагу 
французький культуролог Ролан Барт. «Оскільки міф – це слово, то міфом 
може стати все, що покривається дискурсом. Визначальним для міфу є не 
предмет його повідомлення, а спосіб, у котрий воно висловлюється; міф має 
формальні межі, але не має субстанційних. Наш світ є безмежно суґґестивним. 
Будь-який предмет цього світу може з замкнутого, німого існування перейти у 
стан слова, відкритися для засвоєння суспільством» [1, с. 233-234]. 

Універсальність і сконцентрованість міфу не має меж. Не існує жодного 
природного або соціального явища, котре не було б міфологічно 
інтерпретоване і не припускало б такої інтерпретації. Міфові притаманна 
величезна креативна, трансформаційна, суґґестивна і соціокультурна потенція. 
Чуттєві речі отримують надчуттєві якості. Міф уможливлює реальність 
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соціуму і функціонує як процес, як спосіб породження з природного субстрату 
людини, що екзистує в межах законів міфологічної реальності. 

У міфологічній структурі суспільства підставове місце займають 
міфи, в котрих припускається наявність у минулому особливого періоду, 
коли відбулись найбільш знакові події для реципієнтів даної міфології. Це 
– космогонічні, соціогонічні та антропологічні міфи, тобто міфи про 
створення, міфи про первістки і начала всього. З цього приводу 
французький культуролог-традиціоналіст Мірча Еліаде сформулював 
специфічний принцип міфічного світосприйняття: «Світ і людина існують 
тільки тому, що надприродні істоти діяли на началі усього» [5, с.17]. 

«Начала всього» – це міфічна ера, період, коли постав космос, 
людське суспільство, буття взагалі. «Саме тому, – пише український 
філософ О.Білокобильський, – міфи про створення можна з повним правом 
назвати онтологічними» [2, c. 66]. Головним аспектом онтологічного міфу, 
з точки зору запропонованого аналізу, є питання не про субстратні, а про 
субстанційні начала світу. Онтологічний міф не є лише наративом про те, 
як і з яких субстратів постав світ. Він є імперативною квінтесенцією, 
категоричним інваріантом субстанційного буття суспільства, що 
об’єктивується в законах, правилах і настановах. 

«Це був період, коли встановлювалися моделі життя та 
встановлювалися закони, яких повинна була дотримуватись людина» [5, 
c. 89-90]. Ось у цьому перерізі і формується феномен політичного, як 
субстанція усієї майбутньої соціально-політичної сфери суспільства. 
Онтологічні канони буття, що склалися в період міфологічної ери, не 
тільки задають форми соціального буття для індивідів, але й детермінують 
становлення необхідного для адаптації та виживання людини ментального 
екзистенційно-канонічного кредо – необхідної ланки консолідації 
потенційних індивідів у цілісний суб’єкт, клан, громаду, етнос, державу 
тощо. Так відбувається народження соціуму та індивіда з духу сакральної 
реальності міфу. 

Онтологічні, субстанційні міфи завдяки своїй канонічності 
координують дії спільноти, стабілізуючи їх у часі і просторі. Вони завжди 
детермінують процеси формування і функціонування соціальних 
інститутів та легітимізують їх формальну структуру. Публічна влада і 
публічна організація суспільства легітимізуються сакральною онтологією. 
Міф легітимізує принцип визнання влади спільнотою і непокору владі як 
посягання на світовий порядок, посягання на майбутнє усього соціуму. 
Саме у цьому й полягає differentia specifica політичного. 

Карл Шмітт, як на думку деяких, теоретик націонал-соціалістичної 
диктатури, мабуть першим здійснив спробу надати поняттю політичного 
специфічного категоріального статусу. Він виходив з історичного 
спостереження, що усі важливі політичні поняття являють собою 
секуляризовані інваріанти теологічних понять. У такий спосіб, як на нього, 
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виявляється конгруентна відповідність між фундаментальними політичними 
та ключовими теологічними поняттями у різні періоди європейської історії. 
Так, політичному тоталітаризму, обмеженому природнім правом, відповідає 
реалістична інтерпретація Бога – Абсолюта Всесвіту; політичний 
абсолютизм має теологічний відповідник у номіналістичному понятті 
всемогутнього Бога; конституційна монархія ґрунтується на деїзькому 
тлумаченні Бога, а демократична доктрина народовладдя – на пантеїзмі 
тощо. «Сам він, – на думку Ю.Мольтмана, – виправдовував сучасну 
політичну диктатуру за допомогою пари екзистенціалістських категорій 
«буття або небуття» і проповідував мислення у термінах «друг – ворог» у 
дусі політичного неоманіхейства. «Політична теологія» К.Шмітта є 
концепцією політичної релігії держави» [6, s. 20]. 

Сакральні субстанційні міфи виконують одну з найважливіших 
функцій стабілізації та континуації соціуму як інваріанта будь-якої 
культури – функцію ретранслятора соціальної пам’яті суспільства. 
Історичний процес буття культури, соціуму, громади, держави можливий 
тільки за наявності комунікативної та трансляційної структур, що є 
закодованими саме у сакральних онтологічних міфах. 

Таким чином, сфера онтологічних міфів обумовлює, регулює та 
стабілізує публічну структуру суспільства, засади його публічно-владної 
організації і принципи, що покладені у ґрунт цього порядку. Ці принципи 
консолідують, легітимізують соціум, зумовлюють внутрішні та зовнішні 
комунікації. Вони вкорінюються в культуру та історію як константні 
універсалії, ідеї, форми, патерни організації, регуляції та стабілізації 
«матерії» соціальної реальності історичного процесу. 
 

Література  

1. Барт Р. Мифологии / Р. Барт ; [Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С.Н. Зенкина]. – М. : 
Изд-во им. Сабашниковых, 1996. – 312 с. 
2. Білокобильський О. Від науки до міфу. Онтологічні дослідження / 
О. Білокобильський. – Донецьк : 2004. – 204 с. 
3. Кассирер Э. Опыт о человеке. – М. : Гардарики, 1998. – 784 с. 
4. Мамардашвили М. Мой опыт не типичен // Введение в философию. – СПб. : 2000. – 240с. 
5. Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде - М. : 2000. – 270с. 
6. Moltmann J. Die Politik der Nachfolge Christi gegen christliche Milleniumspolitik //Mystik 
und Politik. Teologie im Ringen um Geschichte und Geselschaft. – Mainz : Hrsg. von 
Schillebeeckx, 1988. – 370s. 

 
И.Т. Пасько 
От экзистенциального к эссенциальному. Страх и миф 
Статья посвящена осмыслению феномена метафизического страха как 
экзистенциального состояния национального духа. Отмечается, что именно такой страх 
является симптомом настоящего становления нации как носителя свободы и «прорва» в 
эмпирическую плоскость посвященных архетипов коллективного бессознательного, 
которое изображается в символах онтологических мифов: некогда архаических мифов о 
создании, потом религиозных и, наконец, секуляризованных в современную полити-
ческую реальность. 
Ключевые слова: страх, миф, национальный миф, метафизика, онтологический миф.  
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I. Pasko  

From existential to essential. Fear and myth 
This article is devoted to the comprehension of phenomenon of metaphysic fear as an 
existential state of national spirit. It has been emphasized that the fear itself is a symptom of 
nation’s true formation as a carrier of freedom and a “breakthrough” to the empirical area of 
mysterious archetypes of collective unconscious, which is carved in the symbols of 
ontological myths – once archaic myths about creation, then religious, and finally, secularized 
into political reality. 

Key words: fear, myth, national myth, metaphysics, ontological myth. 
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ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ ЩОДО РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ  

В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1918 – 1938 РР.):  

ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ ХХІ СТ. 

У статті висвітлено сучасний стан дослідження вітчизняними науковцями причин, 

форм, методів і наслідків репресивної політики радянської держави щодо духовенства 

та вірян Римо-католицької церкви в Україні в 1918-1938 рр. У результаті виділено 

шість історіографічних груп. У межах кожної із них проаналізовано здобутки та 

окреслені перспективи подальших науково-історичних досліджень. З’ясовано, що 

проблема перебуває у центрі уваги вітчизняних науковців, але бракує комплексних 

досліджень архівно-слідчих справ репресованих вірян і духовенства Римо-католицької 

церкви, а також праць історико-статистичного характеру. 

Ключові слова: Римо-католицька церква, УРСР, історіографія, репресії, 

державний терор.  
 

Серед проблем історії України радянської доби значний інтерес у 
науковців викликають взаємовідносини радянської держави і Римо-
католицької церкви під час реалізації політики державного атеїзму. 
Зокрема, активно досліджуються причини, форми, методи та наслідки 
репресивної політики радянської держави щодо духовенства та вірян цієї 
конфесії. У зв’язку з цим назріла необхідність систематизувати існуючий 
науковий доробок, з’ясувавши здобутки і перспективи для подальших 
розробок зазначеної проблеми. 

Метою запропонованого дослідження є комплексний аналіз наукового 
доробку вітчизняних науковців, присвяченого різним аспектам репресивної 
політики радянської держави щодо духовенства та вірян Римо-католицької 
церкви (далі – РКЦ) у радянській Україні в 1918-1938 рр. 

Об’єктом є опрацювання проблематики, пов’язаної із репресивною 
складовою антирелігійної політики радянської держави щодо духовенства 
та вірян РКЦ в Україні в 1918-1938 років, у контексті розвитку сучасної 
української історичної науки. 

Предмет: становлення і розвиток сучасної вітчизняної історіографії 
про причини, форми, методи, особливості та наслідки реалізації 
радянською державою репресивної політики щодо духовенства та вірян 
РКЦ в Україні у 1918-1938 рр. 

Хронологічні рамки дослідження мають два параметри: 1) конкретно-
історичний – 1918-1938 рр. Перша дата пов’язана із початком 
безкомпромісної боротьби більшовиків із Церквою та вірянами шляхом 
застосування методів воєнного часу. Вибір другої дати пояснюється тим, 
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що в цей час репресії набули тотального характеру, а релігія та Церква 
були остаточно витіснені із життя радянських громадян; 
2) історіографічний – той, який стосується науково-історичної літератури, 
опублікованої в 2000-2016 рр. та присвяченій дослідженню причин, форм, 
методів та наслідків реалізації репресивної політики радянської держави 
щодо духовенства та вірян РКЦ в Україні у 1918-1938 рр. 

Запропонована стаття виконана в рамках комплексної науково-
дослідницької теми: «Соціум УСРР – УРСР в умовах державного терору 
радянської доби 1917-1950-х рр. (державний реєстраційний номер – 0114U 
007377)», яка включена до тематичного плану Інституту історії України 
Національної академії наук України. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає у тому, що створено 
цілісну картину історіографії про репресивну політику радянської держави 
щодо духовенства та вірян РКЦ в Україні у 1918-1938 рр. 

Джерельна база – монографії, дисертації, розвідки, опубліковані у 
фахових, наукових виданнях, збірниках матеріалів конференцій і науково-
документальній серії книг «Реабілітовані історією», що були опубліковані 
у 2000-2016 рр. 

Методологічна основа статті базується на принципах історизму, 
системності, об’єктивності та наступних дослідницьких методах: 
історіографічний аналіз та синтез, проблемно-хронологічний, 
порівняльний,  ретроспективний.  

Щодо стану розробки зазначеної проблеми, то історіографічних робіт, 
які комплексно би досліджували її, немає, але окремі аспекти знайшли своє 
відображення у працях Р. Андрущака та В. Ганзуленко [1;15;18]. При 
цьому Р. Андрущак розглянув стан наукової розробки проблеми 
становища РКЦ на Поділлі в 1920-х рр., зробивши висновок, що проблема 
є малодослідженою, у переважній більшості праць розглядається у 
контексті релігійного життя в Україні в окреслений період [1]. 

У свою чергу, В. Ганзуленко, висвітлюючи сучасний стан розробки 
вітчизняними науковцями діяльності РКЦ, окреслила лише історіографічні 
напрями [15; 18]. 

Аналіз наукового доробку вітчизняних науковців, присвяченого 
різним аспектам репресивної політики радянської держави щодо 
духовенства та вірян РКЦ у радянській Україні в 1918-1938 рр., дав змогу 
виокремити наступні напрями: 

1) джерелознавчі та археографічні публікації; 
2) праці, у яких політика радянської держави щодо РКЦ в Україні в 

різні періоди радянської історії була окремим предметом дослідження; 
3) історична регіоналістика та краєзнавчі дослідження; 
4) праці, у яких вітчизняні науковці через призму взаємовідносин 

радянської влади з національними меншинами торкнулися проблеми РКЦ; 
5) історико-статистичні дослідження; 
6) публікації, присвячені жертвам політичних репресій. 
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До першої групи увійшли збірник документів і матеріалів «Влада і 
Костьол в радянській Україні, 1919-1937 рр.: Римо-католицька церква під 
репресивним тиском тоталітаризму» (К., 2003) та стаття В. Ганзуленко [10;12]. 

У збірнику, підготовленому фахівцями Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень НАН України (Н. Рубльова) та Державного 
архіву Служби безпеки України (керівник робочої групи – С. Кокін) під 
загальним науковим керівництвом віце-президента НАН України, 
директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН 
України академіка НАН України І. Кураса, опублікованому у спецвипуску 
науково-документального журналу «З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – 
КГБ» (К., 2003), не тільки оприлюднені документи із фондів Галузевого 
державного архіву Служби безпеки України, Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України, Центрального 
державного архіву громадських об’єднань та організацій України, а також 
інші маловідомі документи і матеріали, але й висвітлюється становище 
РКЦ в умовах утвердження в Україні комуністичної тоталітарної системи 
управління (1920-1930-ті рр.) [10]. Зокрема, аналізується використання 
владою органів державної безпеки як головного інструменту реалізації 
репресивної політики щодо духовенства РКЦ в Україні, подаються 
біографії духовенства, яке виявилося головним обвинуваченим за низкою 
кримінальних справ і судових процесів, організованих владою з метою 
політичної й моральної дискредитації РКЦ і штучного витіснення її з 
життя українського суспільства. 

У свою чергу, В. Ганзуленко обстежила репрезентативні можливості 
джерел з історії РКЦ на Півдні України в 1920-ті рр., дійшовши висновку, 
що дослідження проблеми ґрунтується на об’єктивній та різноманітній за 
змістом і характером джерельній базі [12]. 

У другу групу об’єднано праці Р. Байдича, Е. Бистрицької, 
Ю. Давиденка, Н. Рубльової та М. Шитюка [4;6;7;8;25;40;50]. 

У статті Р. Байдича досліджується ставлення вищого політичного 
керівництва СРСР до РКЦ у 1920-1960-ті рр. [4]. Автор акцентує увагу на 
тому, що радянська влада була послідовна в політиці ліквідації РКЦ як 
суспільної інституції. Щодо духовенства та вірян, то вони вважалися 
«агентами Ватикану», який з 1928 р. визначався зовнішньополітичним 
ворогом СРСР, тому їх піддавали різним формам репресій, а католицькі 
парафії та храми закривали. Так, за його даними, у 1934 р. у Житомирській 
єпархії залишилося 16 із 17 священиків, у Кам’янецькій – відповідно 9 із 13, 
кількість храмів в Україні на кінець 1936 р. скоротилась на 9 %. На жаль, 
історик залишив за межами дослідження добу «Великого терору», а також 
не надав дані про загальну кількість репресованих священиків і вірян РКЦ в 
Україні у 1920-1930-ті рр. Замість цього він запропонував дослідникам 
проблеми звернутися до передмови збірника документів і матеріалів «Влада 
і Костьол в радянській Україні, 1919-1937 рр.: Римо-католицька церква під 
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репресивним тиском тоталітаризму» (К., 2003), а також до статей 
Н. Рубльової, Г. Стронського й І. Осипова, зазначивши тільки, що 
відповідно до неповних даних у СРСР у 1918-1939 рр. загинуло приблизно 
470 католицьких священиків, переважна більшість з яких була 
обвинувачена у «контрреволюційній фашистській діяльності на користь 
Ватикану». Стосовно наслідків репресивної політики радянської влади щодо 
РКЦ, то, на думку Р. Байдича, вона призвела до знищення цієї конфесії як 
організаційної структури та переходу релігійного життя у підпілля. 

Щодо наукового доробку Е. Бистрицької, то вона дослідила еволюцію 
антирелігійної політики, виокремивши в рамках нашого дослідження три 
етапи: 1917 р.-1920 рр.; 1921-1929 рр.; 1929-1939 рр. [6–8]. Науковець 
звернула увагу, що це була жорстока, за своїми методами, політика, при 
цьому на першому етапі відбулося оформлення законодавчої бази 
антирелігійної боротьби, де-юре і частково де-факто (конфіскація 
банківських рахунків) РКЦ втратила фінансову базу, а частина священиків і 
вірян виїхала за кордон. Приводом до атаки на Церкву на другому етапі 
антирелігійної кампанії, на думку дослідниці, став голод 1921-1923 рр., а 
конфіскація майна і вилучення церковних цінностей остаточно підірвали її 
фінансову могутність і незалежність. Саме на цьому етапі, зазначає 
Е. Бистрицька, було започатковано проведення групових судових процесів, 
відбулася ліквідація системи духовної освіти, однак зберігався паритет між 
адміністративними і репресивними методами боротьби з Церквою, що 
дозволяло останній саботувати виконання деяких радянських декретів, 
розпоряджень, інструкцій. Наприкінці 1920-х рр., під впливом теорії про 
загострення класової боротьби, у процесі соціалістичного будівництва в 
окремо взятій країні, на думку дослідниці, відбувся остаточний перехід до 
ідеї побудови атеїстичної держави. У результаті релігійні організації були 
оголошені «провідниками» буржуазного впливу, а духовенство та віряни – 
«куркульсько-непманівською агентурою». При цьому останнім 
інкримінували протидію колективізації, будівництву соціалізму та 
ідеологічним настановам партії. Законодавчо ця політика була закріплена 
постановою Президії ВЦВК «Про релігійні об’єднання» від 8 квітня 1929 р., а 
її реалізація була покладена на органи державної безпеки, які у січні 1930 р. 
упродовж двох днів провели масові арешти 35 священиків і великої групи 
вірян. Їм інкримінували створення філій Польської військової організації, 
шпигунство на користь Німеччини, Польщі та Ватикану, антирадянську 
агітацію тощо. У 1937-1938 рр., як зазначає Е. Бистрицька, відбулися останні 
групові процеси, коли більша частина католицького духовенства та вірян, 
якій вдалося уникнути покарання або відбути призначений термін, була 
репресована під час «німецької» (наказ від 25 липня 1937 р. № 00439) і 
«польської» (наказ від 11 серпня 1937 р. № 00485) національних операцій. 
Щодо мір покарання, то всі групові процеси закінчилися розстрілами, те ж 
саме відбувалося й у містах позбавлення волі, де перебувало католицьке 
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духовенство. Результатом такої репресивної політики, на думку історика, 
стала практика таємних богослужінь, Ватикан був позбавлений впливу на 
католицькі громади в СРСР, зв’язок із вірянами мав епізодичний характер і 
практично не підтримувався. 

Ю. Давиденко, висвітлюючи особливості становища РКЦ в Україні у 
1917-1939 рр., виділяє два етапи антирелігійної політики радянської влади: 
1918 р. – середина 1920-х рр.; кінець 1920-х-1930-ті рр., зазначаючи, що на 
першому етапі відбулося розгортання та юридичне оформлення наступу 
держави на позиції церкви, а на другому – цілковите витіснення РКЦ із 
життя радянського суспільства [25]. При цьому, як зауважує 
Ю. Давиденко, політика радянської влади щодо РКЦ у зазначений період 
була складовою загальної системи державно-церковних відносин і носила 
відверто атеїстичний характер, а основною її метою була повна ліквідація 
діяльності костьолів, католицьких громад по всій Україні. Задля цього 
широко застосовувався економічний, адміністративний, морально-
психологічний тиск, а також переслідування політичного і кримінального 
характеру. У дослідженні також наведені статистичні дані щодо кількості 
репресованих ксьондзів у 1935-1938 рр. 

У свою чергу, Н. Рубльова охарактеризувала форми, методи та 
наслідки діяльності каральних органів у боротьбі проти РКЦ, відзначивши, 
що наступ на Церкву чинився хвилеподібно, сплески репресій відбувалися в 
1926-1928 рр., 1930 р., 1935 р. та 1937 рр. і обумовлювалися, як зовнішніми 
чинниками (прихід до влади уряду Ю. Пілсудського у Польщі та А. Гітлера 
у Німеччині), так і внутрішніми (початок суцільної примусової 
колективізації, підготовка до виборів до Верховної Ради СРСР) [40]. 
Цінністю цього дослідження є наведені дані щодо кількісного складу 
духовенства у парафіях РКЦ в Україні, а також детальний аналіз 
репресивних заходів щодо нього протягом 1917-1937 рр. Стосовно наслідків 
останніх, то, як зазначає Н. Рубльова, РКЦ як суспільна інституція з 
власною ієрархією, кліром та паствою була повністю ліквідована. 

М. Шитюк, розкриваючи деякі аспекти діяльності РКЦ у першій 
половині ХХ ст., зупинившись, зокрема, й на її відносинах з радянською 
владою [50]. При цьому він навів чисельні факти насильницьких дій 
радянської влади щодо духовенства РКЦ у 1917 – 1920 рр., 1925 – 1926 рр., 
1935-1936 рр. та 1937 р. і дійшов висновку, як і попередні дослідники, що 
напередодні Другої світової війни РКЦ, як суспільна інституція, була 
фактично ліквідована. 

Дещо окремо, у межах цієї групи, знаходяться стаття О. Ігнатуші та 
праця В. Сергійчука [28;45]. Так, О. Ігнатуша дослідив зв’язок між 
голодомором 1932 – 1933 рр. в Україні та політикою радянської влади 
стосовно РКЦ, дійшовши висновку, що влада цинічно використала 
голодомор задля посилення репресій та фізичного знищення духовенства, 
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церковного активу та вірян РКЦ на підставі обвинувачень в 
антирадянському зв’язку із Заходом [28]. 

У центрі дослідження В. Сергійчука опинилася історія переслідування 
радянською владою вірян РКЦ у радянській Україні у 1920-1980-ті рр., а у 
додатках подано перелік постанов і законодавчих актів, які виступають 
основними джерелами дослідження реалізації антирелігійної політики [45]. 

Щодо третьої групи, то серед загальної кількості виявлених праць із 
проблеми, вони становлять переважну більшість (40 %). Так, репресивна 
політика щодо духовенства та вірян РКЦ на Житомирщині розглянута 
В. Бернацьким, Т. Рафальською та П. Федоренко [5;37;49], становище РКЦ 
на Півдні України – Н. Ганзуленко та О. Третьяковою [15–17;19;48], 
репресії проти РКЦ на Поділлі – Л. Місінкевичем, В. Нестеренком, 
О. Пасечником, В. Рудим та В. Сторчовим [34; 35;36; 44; 47], становище 
римо-католицької громади Запоріжжя в 1920-1930-ті рр. – В. Ганзуленко та 
В. Стойчевим [14; 46], репресивна політика щодо римо-католиків 
Херсонщини в 1920 – 1930-ті рр. – В. Ганзуленко [13], політика радянської 
влади щодо РКЦ на Фастівщині, а також особливості становища 
католицького духовенства на Півдні України у 1920 – 1930-ті рр. – 
Н. Рубльовою [42; 43], історія Київсько-Житомирської римо-католицької 
єпархії – О. Білоусовим [9]. Специфічність цієї групи праць полягає у тому, 
що на загальному тлі репресивної політики радянської влади щодо РКЦ у 
1920-1930-ті рр. досліджується її регіональна специфіка. 

Щодо праць четвертої групи, то О. Городецький, Я. Калакура та 
О. Рубльов через призму взаємовідносин радянської влади з польською 
національною меншиною у своїх дослідженнях торкнулися проблеми РКЦ 
[21; 23; 30; 38]. Так, О. Городецький дослідив шляхи, форми та методи 
реалізації антирелігійної політики радянської влади щодо поляків Півдня 
України в 1920-ті рр., звернувши увагу на залежність відношення дер-
жавних та партійних установ до вірян РКЦ від процесів формування та 
поступового зміцнення радянського тоталітарного режиму, а також дійшов 
висновку, що володіння точною інформацією про чисельність усіх громад 
польської РКЦ та списками парафіян дозволяло каральним органам 
України вчасно знешкоджувати найбільш непримиренних супротивників 
антирелігійних рішень більшовицької партії [21; 23]. 

Я. Калакура у своєму етнополітологічному дослідженні історичних, 
етнічних, політичних, культурних, духовних, соціально-економічних і 
міжнародних аспектів життєдіяльності польської меншини в Україні у ХХ 
ст. висвітлив, зокрема, і сталінські репресії щодо поляків, торкнувшись при 
цьому проблеми РКЦ [30]. Дослідник зазначає, що сплески репресій щодо 
РКЦ відбувалися у 1920 р., 1922-1923 рр., 1925 р., 1930 рр., 1937-1938 рр. 
При цьому на початку 1920-х рр. у боротьбі з РКЦ влада вдавалася до таких 
методів: нищення костьолів, шантаж, підкуп, залучення духовенства до 
агентурної роботи, співпраці з органами ДПУ. Тих, хто опирався, 
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переслідували, висилали, заарештовували, та з метою залякування польської 
католицької громади підготували та провели гучні судові процеси. У 1930-ті 
рр. Національний фактор у репресивних заходах щодо польської релігійної 
громади посів перше місце й вони набули масового характеру. 

Стосовно статті О. Рубльова, то він, досліджуючи репресивну 
політику радянської держави щодо польської національної меншини у 
1930-ті рр., зазначає, що починаючи з 1920-х рр. римо-католицьке 
духовенство було традиційним об’єктом уваги репресивних структур 
радянської України, зазнавало постійних переслідувань й мало усталений 
статус «польських контрреволюціонерів», але масштабне переслідування 
кліру та вірян розпочалося лише з 1930-х рр. й призвело до повної 
ліквідації ієрархії цієї конфесії [38]. 

У межах цієї групи знаходяться й статті М. Жолоба та Н. Рубльової 
[26;27;41]. Так, М. Жолоб, досліджуючи, зокрема, й національний вимір 
репресій щодо РКЦ наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр., зазначає, 
що наступ на польську католицьку громаду розгорнувся на початку     
1930-х рр., а на німецьку – у 1935 р. [26; 27]. При цьому репресії щодо 
поляків він обґрунтовує тим, що радянську владу непокоїла проповідувана 
духовенством ідея національної єдності всіх поляків, а щодо німців – 
загостренням відносин СРСР із Німеччиною. Стосовно форм і методів 
репресій проти польської та німецької релігійної громад, то вони нічим не 
відрізнялися: нищилися храми, вилучалися церковні цінності, проводилися 
показові судові процеси над священиками, відбувалося переселення 
населення з прикордонних районів України у східні області та Казахстан. 
Свого апогею репресії проти католицьких громад національних меншин 
досягли у 1937 – 1938 рр., тобто під час здійснення «польської» та 
«німецької» національних операцій. Наприкінці М. Жолоб робить 
висновок, що таким чином відбувалося моделювання суспільства шляхом 
очищення від ворогів соціалістичного ладу, у тому числі від 
найактивніших носіїв релігійного світогляду. 

У свою чергу, Н. Рубльова дослідила національний чинник у 
взаєминах радянської влади і РКЦ в Україні, дійшовши висновку, що 
політика коренізації, проголошена більшовиками у 1923 р., упродовж 
1920-х рр. служила для РКЦ своєрідним оберегом від репресій, однак 
згортання її та зміни зовнішньої політики, які відбулися на зламі 1920-
1930-х рр., перетворили національну ознаку в обставину, що ускладнила 
життя її носіїв і послужила каталізатором антикатолицьких заходів [41]. 

Щодо історико-статистичних досліджень, то цей напрямок 
залишається на прелімінарному етапі свого розвитку. Історик О. Бажан 
поставив за мету з’ясувати, на основі оперативної та звітної інформації 
органів державної безпеки, результати репресивної політики сталінського 
режиму щодо «церковників» і «сектантів» у добу «Великого терору» [2;3]. 
При цьому надав лише окрему статистику щодо кількості заарештованих 
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представників РКЦ по «польській лінії», звертаючи увагу на трафаретність 
обвинувачень ксьондзів, а також, спираючись на статтю Н. Рубльової 
«Ліквідація в Україні ієрархії Римо-католицької церкви (кінець 1917-
1937 рр.)» (К., 2000), зазначив, що внаслідок проведення «польської» 
національної операції на теренах України не залишилося жодного 
практикуючого римо-католицького священика [3]. 

До шостої групи входять праці, у яких висвітлюється доля жертв 
державного свавілля, при цьому деякі дослідники спираються на аналізи 
архівно-слідчих справ [11;20;22;24;31–33;39]. Цінність цієї групи праць 
полягає у тому, що вони допомагають деталізувати механізм 
функціонування репресивної машини, але цей напрямок досліджень 
проблеми також залишається на прелімінарному етапі свого розвитку. 

Дещо окремо, за межами визначених груп, знаходиться четвертий том 
«Історії релігій в Україні» (К., 2001), в якому на загальному тлі історії РКЦ 
в Україні стисло подається інформація про її гоніння за часи радянської 
держави [29, с. 146–166]. 

Таким чином, можна констатувати, що репресивна політика 
радянської держави щодо духовенства та вірян РКЦ в Україні у 1918-
1938 рр. перебуває у центрі уваги вітчизняних дослідників. Зокрема, 
науковці виділили етапи антирелігійної політики, з’ясували її причини, 
форми, методи та наслідки її репресивної складової, дослідили регіональну 
специфіку та національний вимір репресій щодо РКЦ. Стосовно 
перспектив подальшої розробки проблеми, то бракує комплексних 
досліджень архівно-слідчих справ репресованих вірян і духовенства РКЦ, а 
також праць історико-статистичного характеру. 
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О.А. Довбня 

Политические репрессии в отношении Римо-католической церкви в советской 

Украине (1918 – 1938 гг.): отечественная историография ХХІ века 
В статье рассмотрены достижения современной украинской историографии в изучении 
причин, форм, методов и последствий репрессивной политики советского государства в 
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отношении духовенства и верующих Римо-католической церкви в Украине в 1918 – 
1938 гг. В результате проведенного анализа научной литературы выделено шесть 
историографических групп, в каждой из которых изучена степень научной разработки 
данной проблемы, а также определены перспективы для дальнейших научно-истори-
ческих исследований. 
Ключевые слова: Римо-католическая церковь, УССР, историогафия, репрессии, госу-
дарственный террор.  
 

O.A. Dovbnia 

Political repression against the Roman Catholic Church in Soviet Ukraine in 1918 – 

1938: national historiography of the XXI century  
This article sheds light on the current state of study by Ukrainian historians of the problem of 
political repression against the Roman Catholic Church clergy and believers in Ukraine in the 
years 1918 – 1938. The main aim of the article is to analyze the main historiographical 
approaches to studying the issue, as well as the prospects for further investigation of the 
causes, forms, methods and consequences of implementing the repressive policy of the Soviet 
state against the Roman Catholic Church clergy and believers in Ukraine in the years 1918 – 
1938. The analysis of scholarly writings on this topic allowed the author to recognize six 
historiographical groups. In each of the groups, the author identified both achievements and 
opportunities for further investigation. 

Key words: Roman Catholic Church, Ukrainian SSR, historiography, repression, state terror. 
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Постановка проблеми і стан її вивчення. Чверть століття минуло 
відтоді, як дисципліна «науковий атеїзм» перестала існувати. Як і науковий 
комунізм, вона припинила своє фактичне існування після розвалу СРСР і 
краху марксистської монополії у теоретико-методологічних підвалинах 
суспільних і гуманітарних наук. Науковий атеїзм у 1990-х рр. перетворився 
на релігієзнавство, а у 2000-х рр. деякі дослідники почали використовувати 
евфемізм «радянське релігієзнавство» замість «наукового атеїзму». Зокрема, 
про радянське релігієзнавство або російське релігієзнавство радянського 
періоду пишуть у своїх публікаціях Є. Елбакян [1, 2] та М. Шахнович [3, 4]. 
Елбакян пише, що можна говорити про широке та вузьке розуміння 
релігієзнавства, де до широкого необхідно включати історичні передумови 
формування наукового дослідження релігії [1, с. 141]. Власне науковий 
атеїзм, за логікою авторки, й необхідно сприймати як передумову 
виникнення релігієзнавства у пострадянських країнах. 

Однак, питання про коректність словосполучення «радянське 
релігієзнавство» залишається відкритим. Чи дійсно дослідження релігії, які 
проводилися у межах наукового атеїзму, можна назвати релігієзнавством 
(не у широкому, а у вузькому сенсі)? Наблизитися до відповідей на ці 
запитання нам допоможе розгляд суміжної проблеми – як оцінювали 
релігієзнавство наукові атеїсти? 

Один із провідних радянських теоретиків наукового атеїзму 
Д.М. Угринович, у своїй книзі «Вступ до теоретичного релігієзнавства» 
(1973) (сама назва книги вказує на те, що слово «релігієзнавство» 
використовувалось радянськими дослідниками – авт.), структуру 
наукового атеїзму подає у вигляді трьох складових: 1) світоглядної, в якій 
критикуються релігійні концепції про навколишній світ; 2) релігієзнавства, 
як наукового пояснення релігії і 3) частини, що займається подоланням 
релігійних пережитків та атеїстичним вихованням. Марксистське 
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релігієзнавство, на відміну від буржуазного, є цілісною дисципліною, що 
включає в себе теоретичний (філософія релігії, соціологія релігії та 
психологія релігії) та історичний (історія релігії) розділи [5, с. 4-5]. У 
другому виданні книги, яка вже мала назву «Вступ до релігієзнавства» 
(1985), Д. Угринович виділяє чотири компоненти наукового атеїзму: 
1) релігієзнавство (тобто дослідження релігії з марксистських наукових 
позицій); 2) історія атеїстичних вчень; 3) критика релігійного світогляду і 
4) проблеми подолання релігії та утвердження наукового світогляду в 
соціалістичному суспільстві [6, с. 6]. Разом із тим, Д. Угринович відзначає, 
що деякі дослідники (Ю. Крянєв, Т. Стойчєв, Л. Васильєв) протиставляють 
науковий атеїзм і релігієзнавство. Така неоднозначна оцінка релігіє-
знавства існувала не тільки на рівні теоретизування, але й слововживання. 

Ми можемо також прослідкувати еволюцію поглядів на структуру 
наукового атеїзму іншого відомого радянського теоретика І.М. Яблокова 
на основі двох його монографій «Методологічні проблеми соціології 
релігії» (1972) та «Соціологія релігії» (1979). У першій книзі І.М. Яблоков 
пише, що науковий атеїзм включає теорію атеїзму, історію атеїзму, 
гносеологічний аналіз релігії, соціологію релігії, психологію релігії та 
теорію атеїстичного виховання [7, с. 6]. У другій книзі автор спочатку 
розглядає позиції інших авторів, у т.ч. Д.М. Угриновича, і відзначає, що 
науковий атеїзм не варто сприймати лише як сукупність знань про релігію, 
тобто релігієзнавство. Так само, на думку І.М. Яблокова, не варто 
виносити усі проблеми подолання релігії за рамки релігієзнавства. 
Науковий атеїзм складається, згідно з І.М. Яблоковим, з 1) релігієзнавства, 
яке включає у себе соціологію релігії, психологію релігії, гносеологічний 
аналіз релігії, а також 2) атеїзмознавства, до якого входять історія і теорія 
атеїзму та теорія атеїстичного виховання [8, с. 10]. 

Формулювання мети і завдань статті. У цій статті ми ставимо перед 
собою мету продемонструвати полісемантичність слова «релігієзнавство» 
на прикладі його вживання київськими науковими атеїстами наприкінці 
1970-х – 1980-х рр. Для досягнення поставленої мети нам потрібно 
розкрити структуру наукового атеїзму в працях українських теоретиків, 
з’ясувавши, чи розглядалося релігієзнавство як його елемент. Не менш 
важливо, на нашу думку, дослідити вживання слова «релігієзнавство» в 
науковому співтоваристві, і, відповідно, з’ясувати співвідношення 
наукового атеїзму та релігієзнавства. Це ми зробимо на основі архівних 
матеріалів Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, в 
якому з 1957 р. функціонував Київський відділ наукового атеїзму (у 1984-
1989 рр. – сектор теоретичних проблем наукового атеїзму, у 1989-1990 рр. 
– сектор філософсько-світоглядних проблем релігії та атеїзму, а в 1990-
1991 рр. – проблемна група «Культура і релігія») та з 1969 р. – Івано-
Франківський відділ наукового атеїзму Окрім того, при Інституті філософії 
працювала спеціалізована вчена рада, в якій захищались кандидатські та 
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докторські дисертації, у тому числі й за спеціальністю 09.00.06 – науковий 
атеїзм (з 1984 р. – «науковий атеїзм, історія релігії і атеїзму», а з 1988 р. – 
«науковий атеїзм, релігія (історія і сучасність)»). 

Виклад основного матеріалу. Отже, наскільки розуміння структури 
наукового атеїзму київськими теоретиками радикально відрізнялося від 
представленого вище московськими? Передусім відзначимо, що питання 
структури наукового атеїзму не розглядалося як обов’язкове для подання в 
підручниках та довідковій літературі. Наприклад, у першому виданні під-
ручника «Основи наукового атеїзму» В.К. Танчера [9], структура 
наукового атеїзму не подана. Так само відсутнє дане питання і в 
«Довіднику атеїста» (1986) [10]. Однак, у підручнику «Основи наукового 
атеїзму» Б.О. Лобовик відзначає, що релігієзнавство є не частиною чи 
розділом наукового атеїзму, а певним його аспектом [11, с. 18].  

Ми можемо припустити, що для київських теоретиків атеїзму питання 
структури наукового атеїзму усвідомлюється як проблема лише у        
1980-х рр. Принаймні, саме в трьох книгах 1980-х рр. це питання детально 
розглянуте: А.М. Колодного «Атеїзм як форма світоглядного знання та 
самосвідомості особистості» (1984), В.К. Танчера «Проблеми теорії 
наукового атеїзму» (1985) та П.Ю. Сауха «Категорії наукового атеїзму 
(філософсько-методологічний аналіз)» (1988). 

А.М. Колодний поділяв точку зору Б.О. Лобовика про те, що 
релігієзнавство є не окремою сферою знання про релігії, а аспектом 
(стороною) теорії наукового атеїзму [12, с. 24]. Поряд із цим, Колодний 
виділяє релігієзнавство як одну з частин наукового атеїзму. Власне 
науковий атеїзм у цього автора складається з трьох частин: 1) історії релігії 
та теорії наукового релігієзнавства; 2) історії та теорії атеїзму; 3) теорії 
атеїстичного виховання. Наукове релігієзнавство розумілось А. Колодним 
як наукова критика релігії, що розкриває суть релігії та безпідставність її 
концепцій [12, c. 110, 116]. 

Більше того, релігієзнавство А.М. Колодним проголошується 
первинною формою атеїзму: «Атеїзм розвивався, в основному, в лоні 
матеріалістичної філософії, передусім у плані критичного релігієзнавства, 
деструктивний аспект у ньому домінував над конструктивним» [12, с. 13]. 
Релігієзнавство, в історичній перспективі, було критикою релігії, а 
подальший розвиток атеїзму пов’язаний із матеріалістичним розумінням 
історії К. Маркса. Під впливом К. Маркса, за логікою А. Колодного, 
«критично-релігієзнавчий атеїзм» з абстрактної критики релігії 
трансформується у наукову теорію [12, с. 92, 99]: «“Добудова” 
матеріалізму доверху дала можливість основоположникам марксизму-
ленінізму не лише розкрити позитивний зміст наукового атеїзму, а й 
надати дійсно наукового характеру його релігієзнавчому аспекту, 
розробити наукову концепцію релігії як соціально-історичного феномена, 
створити науковий метод дослідження релігійних явищ взагалі, на 
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науковій основі розв’язати питання подолання релігійності» [12, с. 100]. 
Відтак науково-релігієзнавчий рівень – це рівень домарксистського атеїзму 
[12, с. 108] і він є не основним, а другорядним у структурі наукового-
атеїстичного знання [12, с. 24]. 

Схожу структуру наукового атеїзму ми знаходимо також у 
В.К. Танчера, котрий виділяв три елементи дисципліни: релігієзнавство, 
атеїзмознавство та теорію атеїстичного виховання. До релігієзнавства, на 
думку В.К. Танчера, входить частина теоретичних проблем наукового 
атеїзму, соціології релігії та атеїзму (інша їхня частина входить до 
атеїзмознавства), а також історія релігії та психологія релігії [13, c. 100]. 

Нарешті, згідно з позицією П.Ю Сауха, структура наукового атеїзму 
складається з наукового (марксистсько-ленінського) релігієзнавства, історії і 
теорії атеїзму, теорії науково-атеїстичного виховання. Наукове 
релігієзнавство, за П.Ю. Саухом, пов’язано з критичною стороною наукового 
атеїзму, але не зводиться до нього, оскільки включає в себе історичну та 
теоретичну частини. До першої входить історія релігій [14, c.53-55]. 

Як бачимо, в теорії релігієзнавство («наукове релігієзнавство», 
«марксистсько-ленінське релігієзнавство») сприймалось як складова 
частина наукового атеїзму. Однак, окрім теоретичного рівня прийняття 
релігієзнавства, існував ще й побутовий рівень слововжитку наукового 
співтовариства. Частина такого слововжитку зафіксована в протоколах 
засідань наукових підрозділів, у стенограмах засідань учених рад, у тезах 
доповідей із виконання науково-дослідних робіт тощо. Звичайно, треба 
розуміти, що мова йде про співтовариство наукових атеїстів, а не про 
філософське співтовариство взагалі, в якому слово «релігієзнавство» не 
вживалося в принципі. 

Працюючи з архівними документами, ми не раз зустрічали вживання 
слова «релігієзнавство». Почнемо з критики структури наукового атеїзму. 
Її ми знаходимо у рецензії завідувача відділу наукового атеїзму Інституту 
філософії АН УРСР Б.О. Лобовика на статтю П.Ю Сауха «Методика 
підготовки та логіка читання лекції про предмет наукового атеїзму», 
подану в 1983 р. у міжвідомчий збірник «Питання атеїзму» [Див.: 15]. 
Рецензент не згоден зі структурою наукового атеїзму (що пізніше була 
представлена у розглянутій нами монографії), оскільки в проблемне поле 
релігієзнавства, на його думку, входять усі основні питання наукового 
атеїзму: «Якщо погодитися з автором про те, що вивчає релігієзнавство, то 
для атеїзмознавства не залишається нічого, крім власної історії, але що ж 
може стояти за цією історією, якщо до компетенції релігієзнавства автор 
відносить усе – вивчення походження і сутності релігії, її еволюцію в ході 
історичного процесу, зв’язок вірувань із соціально-економічними умовами 
життя, взаємовідносини з іншими формами суспільної свідомості, фактори 
подолання релігії» [16, арк. 102]. Далі рецензент називає ряд проблем, які, 
на його думку, неможливо віднести ані до релігієзнавства, ані до 
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атеїзмознавства, однак, які традиційно вивчаються науковим атеїзмом 
(політика КПРС щодо релігії, соціалістичне законодавство про культи, 
місце релігії в сучасній боротьбі ідей, атеїзм і релігія про людину і смисл її 
життя). Нарешті, Б.О. Лобовик пише, що варто відрізняти марксистське 
релігієзнавство від домарксистського і сучасного буржуазного 
релігієзнавства. Марксистське релігієзнавство, на думку Б.О. Лобовика, є 
не частиною наукового атеїзму, що «має своє коло питань, а стороною, 
моментом дуже багатьох атеїстичних проблем, при цьому стороною, що 
підпорядковується головному в цих питаннях» [16, арк. 103]. Фактично 
Б.О. Лобовик відстоює згадане нами положення, зафіксоване в підручнику 
«Основи наукового атеїзму», і вважає, що воно не є сумісним із запропо-
нованою структурою наукового атеїзму. Цікаво, у даному відношенні те, 
що своєрідний синтез цих двох позицій ми знаходимо в розглянутій 
монографії А.М. Колодного, відповідальним редактором якої був 
Б.О. Лобовик. Відзначимо також, що стаття П.Ю. Сауха не була 
надрукована у збірнику «Питання атеїзму». 

Критичне вживання похідних від слова «релігієзнавство» знаходимо в 
рецензії того ж Б.О. Лобовика на главу XIV «Науковий атеїзм» п’ятого 
тому колективної монографії Московського державного університету 
«Історія філософії в СРСР» [Див.: 17]. Б.О. Лобовик пише: «Глава XIV 
страждає рядом суттєвих недоліків. Передусім, вона представляє собою 
нарис з історії атеїстичного руху в СРСР і огляд релігієзнавчих проблем, 
що досліджувалися, а не аналіз розвитку науково-атеїстичної думки в 
країні. <…> Думається, що глава потребує суттєвого доопрацювання 
головним чином у таких напрямах: <…> 2) зробити її не релігієзнавчою, а 
атеїстичною» [16, арк. 58, 60]. Тут ми бачимо, що релігієзнавство певним 
чином протиставляється науковому атеїзму. 

Подібне протиставлення ми знаходимо в зауваженнях та пропозиціях 
відділу наукового атеїзму Інституту філософії АН УРСР до проекту тематичного 
реєстру термінів другого видання «Філософського словника», що вийшов у 
1986 р. [Див.: 18]: «…впадає в очі те, що при внесені змін і доповнень до 
реєстру термінів, з тематики першого видання Словника, редакція не пішла 
шляхом усунення притаманного йому релігієзнавчого збочення (sic!). У проекті 
з’явилися нові або збереглися старі релігієзнавчі терміни, які в філософському 
словнику такого обсягу не варто й подавати» [19, арк. 37]. 

У відгуку на дисертацію І.Н. Букіної «Концепція релігії Е. Дюркгайма 
та її вплив на сучасну буржуазну соціологію релігії» Б.О. Лобовик пише 
про релігієзнавство як про буржуазну науку, зокрема, згадуючи концепції 
релігії Е. Касірера, С. Лангер та У. Уайт [20, арк. 86, 87, 90]. 

Похідні конструкції від слова «релігієзнавство» в негативному значенні 
вживалися при експертизах дисертацій. Наприклад, А.М. Колодний 
характеризував одну з робіт таким чином: «написана у чисто релігієзнавчому 
плані» [19, арк. 126]. Відзначимо, однак, що таку характеристику можна 
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інтерпретувати як однобокість роботи, відсутність в ній позитивних 
атеїстичних моментів і вихід на практику атеїстичного виховання. 

У тезах доповіді П.Г. Гопченка, за концепцією докторської дисертації 
«Соціальні витоки і направленість християнської есхатології та її 
модернізація у сучасному протестантизмі» [Див.: 21], ми знаходимо, що в 
роботі міститься критика концепцій сучасних буржуазних релігієзнавців 
[22, арк. 43], а також, що в дисертації «висувається ряд нових положень та 
висновків, які є певним внеском у розробку актуальних проблем 
релігієзнавства і наукового атеїзму» [22, арк. 44]. У П.Г. Гопченка 
фактично йдеться про буржуазне релігієзнавство, яке можна (та необхідно) 
піддавати критиці, а також про марксистське релігієзнавство, яке, однак, 
існує поряд із науковим атеїзмом, але не є його частиною. Принаймні, 
можна зробити саме такий висновок, якщо виходити з того, що автор 
усвідомлював, що стоїть за його словами. Однак ми можемо також 
припустити, що така згадка релігієзнавства поряд із науковим атеїзмом 
зроблена лише для того, щоб мати більший ефект у слухачів доповіді. 
Зауважимо, що подібне синонімічне вживання релігієзнавства та наукового 
атеїзму ми знаходимо і в аналітичній записці «Про основні напрями 
діяльності колективів інститутів секції суспільних наук АН УРСР і 
Республіканського будинку наукового атеїзму з атеїстичного виховання 
працівників Печерського району [м. Києва – О.К.]»: «Сьогодні розробкою 
науково-атеїстичної та релігієзнавчої проблематики зайняті сектор 
теоретичних проблем наукового атеїзму Інституту філософії та сектор 
радянської обрядовості Інституту імені М. Рильського, а також проблемні 
групи в інститутах археології, держави і права» [23, арк. 52]. 

Ми також знаходимо негативний зміст вживання похідних від слова 
«релігієзнавство» конструкцій у пропозиціях сектору теоретичних проблем 
наукового атеїзму щодо удосконалення атеїстичної роботи товариства 
«Знання». У тексті пропозицій йдеться про звільнення атеїстичної роботи 
від «релігієзнавчого просвітництва і перетворення її на чинник активізації 
соціальної діяльності віруючих…» [24, арк. 69]. 

До позитивних згадувань релігієзнавства ми відносимо, передусім, ті, 
де мовиться про ототожнення релігієзнавства з науковим атеїзмом. Таке 
вживання характерне для Є.К. Дулумана. Наприклад, на захисті докторської 
дисертації О.С. Онищенка (29 квітня 1975 р.) Є.К. Дулуман позитивно 
відгукнувся про вихід автора дисертації за межі чисто релігієзнавчої 
проблематики, на загальний філософський рівень [25, арк. 42]. Більше 
прикладів ототожнення релігієзнавства та наукового атеїзму ми знаходимо у 
стенограмі захисту докторської дисертації самого Є.К. Дулумана 
(30 травня 1975 р.). Тут дисертант говорить про те, що праці К. Маркса, 
Ф. Енгельса, В. Леніна стали «найбільш суттєвим внеском у наукове 
релігієзнавство» (sic!) [26, арк. 6], а «радянські вчені вирішили цілий ряд 
принципових питань релігієзнавства» [26, арк. 7]. Є.К. Дулуман говорить, 
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що досягнення марксистського релігієзнавства узагальнюються у 
вузівському курсі наукового атеїзму [там само]. Дисертант кілька разів 
вживає «радянське релігієзнавство», «сучасне марксистське 
релігієзнавство» і «марксистське дослідження релігії». Останнє «поєднує 
конкретно-наукове вивчення окремих питань релігієзнавства з 
філософським дослідженням релігійного феномену взагалі» [26, арк. 12]. 
Пафос Є.К. Дулумана підтримують і члени спеціалізованої вченої ради 
професори І.П. Головаха та В.К. Танчер, котрі вживали у своїх виступах такі 
словосполучення як «питання сучасного релігієзнавства» і «релігієзнавча 
література» [26, арк. 40, 45]. Релігієзнавство, як синонім наукового атеїзму, 
Є.К. Дулуман вживає у відгуку на автореферат докторської дисертації 
П.Л. Яроцького [27, арк. 31]. 

А.М. Колодний, доповідаючи про концепцією своєї докторської дисертації, 
підкреслює, що радянські вчені приділяють увагу науково-релігієзнавчій, а не 
науково-атеїзмознавчій проблематиці [28, арк. 46]. Таким чином, з одного боку, 
А.М. Колодний повністю ототожнює те, що досліджували наукові атеїсти з 
релігієзнавчою проблематикою, а, з іншого, використовує структуру наукового 
атеїзму, про який мова йшла на початку статті. 

Також цікаво пояснював структуру наукового атеїзму в своїх наукових 
доповідях за концепцією докторської дисертації П.Ю. Саух. У тексті доповіді 
неодноразово вживаються словосполучення «марксистське релігієзнавство» і 
«марксистсько-ленінське релігієзнавство» [24, арк. 97, 103, 107, 113, 120, 121] 
як повні синоніми наукового атеїзму. Автор пише про релігієзнавчі категорії 
та релігієзнавчий категоріальний ряд [24, арк. 121]. При цьому П.Ю. Саух, 
представляючи одного зі своїх попередників, котрі займалися суміжною 
проблематикою, відзначає, що Л.В. Стренскі у монографії «Методологічні 
питання критики релігії» пропонує систему категорій, яка «виявилася 
сумарною класифікацією, що замикається на релігієзнавчих категоріях». [29, 
арк. 140]. Тут предикат релігієзнавчий використовується П.Ю. Саухом у 
значенні «недостатній», «нецілісний» та «фрагментарний». Однак, необхідно 
відзначити, що при обговоренні доповіді на вченій раді П.Ю. Саух достатньо 
чітко притримувався поглядів, які ми знаходимо в його книзі. «Науковий 
атеїзм як наука, – відповідаючи на запитання про співвідношення наукового 
атеїзму та релігієзнавства, зазначав П.Ю. Саух, – співвідноситься з історією 
релігії, науковим релігієзнавством, соціологією та психологією релігії як ціле 
і частина. Наукове марксистсько-ленінське релігієзнавство, таким чином, 
входить у структурну організацію наукового атеїзму як один із трьох її 
елементів (релігієзнавство, історія і теорія атеїзму, теорія науково-
атеїстичного виховання). <…> У системі наукового релігієзнавства, в свою 
чергу, можна виділити історичне і теоретичне релігієзнавство. Історичне 
релігієзнавство вивчає історію кожної окремої релігії у всій її своєрідності та 
хронологічній послідовності. Що стосується теоретичного релігієзнавства, то 
воно, в свою чергу, може бути розчленоване на філософію релігії, соціологію 
релігії і психологію релігії. Таким чином, і соціологія релігії, і історія релігії 
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розглядаються в моєму дослідженні в ролі галузей наукового атеїзму, його 
складових частин або компонентів» [29, арк. 133].  

Насамкінець, звернемо увагу на те, що у пізньорадянську добу, у 
період Перебудови, ми знаходимо повне ототожнення наукового атеїзму з 
релігієзнавством. Це стосується як публічних виступів, так і публікацій. 
Зокрема, завідувач Франківського відділу наукового атеїзму С.М. Возняк у 
виступі на вченій раді під «марксистським релігієзнавством» та «науковим 
релігієзнавством» розумів науковий атеїзм [30, арк. 76, 77]. Інший приклад 
подібного ототожнення ми знаходимо в книзі В.Д. Бондренка [30, c. 5, 8], 
який також наукових атеїстів називає релігієзнавцями, при цьому не 
важливо, чи йдеться про когось конкретно (наприклад, про академіка 
Л.Н. Мітрохіна [30, с. 21]) чи узагальнено про фахівців, які досліджували 
питання атеїзму [30, с. 172].  

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що слово 
«релігієзнавство» вживалося київськими науковими атеїстами як у 
позитивному, так і в негативному значенні. Негативно згадували 
релігієзнавство, коли під ним розуміли «буржуазну науку» або «недо-
науковий атеїзм». Обидва варіанти характерні для висловлювань 
Б.О. Лобовика. У іншому випадку ми іноді маємо справу з 
протиставленням релігієзнавства й атеїзмознавства як складових частин 
наукового атеїзму, що характерно для А.М. Колодного. Однак 
релігієзнавство, як складова частина наукового атеїзму, мало, звичайно, й 
позитивне значення. Деякими вченими, наприклад, Є.К. Дулуманом і 
П.Ю. Саухом, слово «релігієзнавство» (наукове, марксистське, 
марксистсько-ленінське) вживалося як повний синонім наукового атеїзму. 

Чи дає така поліваріативність розуміння та вживання слова 
«релігієзнаство» право говорити нині про «радянське релігієзнавство»? 
Даючи відповідь на це запитання, ми виходимо лише з внутрішньої логіки 
самого наукового атеїзму та залишаємо осторонь питання про 
відповідність «радянської науки про релігію» критеріям і вимогам 
сучасного релігієзнавства. Звісно, вітчизняні автори в радянські часи мали 
дещо інакше розуміння, що являє собою релігієзнавство. Історія наукового 
вивчення релігії в них зводилася до критики релігії в межах історії 
філософії, а власне, про засновників релігієзнавства М. Мюллера, К. Тіле, 
П.Д. Шантепі де ла Соссе та їхні обґрунтування релігієзнавства, як окремої 
дисципліни від теології не йдеться.  

На нашу думку, говорити про існування «радянського 
релігієзнавства» все ж таки можна, оскільки в більшості випадків 
використання слова «релігієзнавство», ми маємо справу з частиною 
наукового атеїзму. У такому розумінні трансформацію наукового атеїзму в 
релігієзнавство, що відбулася у 1990-х рр., необхідно сприймати як 
редукування наукового атеїзму лише до однієї з його складових, а також 
відхід від марксистської методології. У даному випадку, говорячи про 
радянське релігієзнавство, ми розуміємо під ним лише історико-критичну 
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частину наукового атеїзму. Однак, на наш погляд, некоректно називати всі 
роботи з наукового атеїзму радянським релігієзнавством, оскільки багато з 
них не торкалися проблем історії та теорії релігії. 
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О.С. Киселев 
Научный атеизм и религиоведение: от противопоставления к отождествлению 
Статья посвящена научному атеизму и его соотношению с религиоведением. Автор 
проблематизирует корректность использования словосочетания «советское 
религиоведение». В статье рассмотрена структура научного атеизма, предлагаемая в 
работах киевских теоретиков, в которых религиоведение понимается как часть 
научного атеизма. Автор также анализирует повседневное употребление слова 
«религиоведение» в академическом сообществе. Религиоведение употреблялось как в 
негативном, так и в позитивном значении, а некоторые ученые полностью 
отождествляли религиоведение с научным атеизмом. Автор приходит к выводу, что 
говорить о «советском религиоведении» можно, хотя под ним не следует понимать все, 
что писалось в рамках научного атеизма. 
Ключевые слова: атеизм, советское религиоведение, научный дискурс, научный 
атеизм.  
 

O.S. Kyselov 
Scientific atheism and religious studies: from opposition toward identification 
The article deals with scientific atheism and its correlation to religious studies. The author 
questions the reasonableness of the usage of such collocation as Soviet religious studies. The 
structure of scientific atheism in the works of Kiev’s scholars is examined in the article. 
Religious studies was understood there as a part of scientific atheism. Everyday usage of the 
collocation religious studies in the academic community is also analyzed. Words religious 
studies were used in negative and positive meaning, but some scholars make a full 
identification of religious studies with scientific atheism. The author concludes that we can 
talk about Soviet religious studies, but we shouldn’t imply under it all that was written within 
scientific atheism. 
Key words: atheism, Soviet religious studies, scientific discourse, scientific atheism. 
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ЛЮТЕРАНСТВО В КОНФЕСІЙНОМУ ЛАНДШАФТІ ДОНЕЧЧИНИ  

(КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХІХ СТ.) 

У статті аналізується процес становлення та організації лютеранських громад на 

Донеччині в кінці XVIII - початку ХХ ст. у контексті політики російського уряду з 

залюднення цих територій за рахунок переселенців з країн Європи. Аналізуються, 

узагальнюються та уточнюються тенденції та процеси, що були характерними для 

виникнення та розвитку лютеранських громад як елемента тодішнього конфесійного 

ландшафту Донеччини. 

Ключові слова: лютеранство, Донбас, німецькі колонії, Маріупольський 

колоністський округ, пієтизм.  

 

Постановка проблеми. Становлення та еволюція етноконфесійного 
ландшафту країни – один з найважливіших аспектів для розуміння її історії 
та сучасності в цілому. В умовах викликів, з якими стикається Україна в 
останні роки, особливу роль в цьому плані відіграють процеси, що 
відбуваються в Східній Україні, а розуміння їх можливе за умов ясного та 
всебічного уявлення про їх історію. Звернення до теми формування 
етноконфесійного ландшафту сучасної Донеччини саме в площині 
етнорелігійного життя переселенців (зокрема протестантського 
віросповідання, течій раннього протестантизму) з європейських країн має 
допомогти зрозуміти проблему, в першу чергу, в світоглядному (зокрема в 
площині пошуку власних ідентичностей), культурному, етноконфесійному 
та інших моментах. Додамо тут і актуальний привід – святкування на 
державному рівні 500-річчя Реформації. 

Аналіз досліджень і публікацій. Фокусування уваги на 
етноконфесійних проблемах сходу України (їх історії та сучасності) в 
умовах нинішніх реалій спонукало дослідників приділити цій проблемі 
особливу увагу. Особливо етнополітичні та демографічні студії 
з'являються в останні три роки, що, безумовно, спричинено подіями 
російської агресії та фокусуванням певної частини дослідників на 
історичних та сучасних питання Східної України. Варто відзначити в 
цьому відношенні праці співробітників Інституту політичних та 
етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України В.Войналовича та 
Н.Кочан [1]. Інших дослідників, зокрема, з Інституту історії України 
НАНУ Л.Якубової [2], В.Молчанова [3]. Серед вітчизняних фахівців, які 
розглядають, у цілому, історію заселення Східної України, та, зокрема, 
переселення іноземних колоністів, їх соціально-економічне становище, 
релігійні аспекти та соціокультурний розвиток, увагу привертають 
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дослідження Ю.Ніколайця, В.Васильчука, Ю.Демури, І.Кулиніча, 
Ю.Тухватулліної, Т.Захарченко та ін. Регіональний зріз проблеми 
європейських переселенців переважно в соціокультурному та етнічному 
(але частково і релігійному) аспектах досліджували О.Дингес, С.Татарінов, 
Ю.Полідович тощо [4].  

У цілому ж треба зробити висновок, що цілісного та всебічного 
аналізу формування конфесійного розмаїття тодішньої Донеччини, в тому 
числі й окремих її елементів (зокрема і раннього протестантизму, 
включаючи лютеранство), на сьогодні немає. В існуючій літературі наявні 
узагальнені та часто неконкретні виклади цих процесів, які подеколи 
потребують уточнення, а інколи й суттєвого корегування. 

Метою статті є аналіз процесу формування релігійної мережі 
переселенців із країн Європи, що сповідували лютеранство та його похідні 
форми у вигляді пієтизму на Донеччині в період кінця XVIII– 
початку XX ст. у контексті процесів залюднення та формування 
конфесійного ландшафту цього регіону.   

Виклад основного матеріалу. Поява віруючих протестантських 
конфесій на Донеччині з другої половини XVIII ст. пов’язується із 
черговою спробою російського уряду заселення степової Донеччини та, в 
цілому, півдня України. Серед іншого, ставка робилася на залучення 
активного, в господарському плані, населення з країн Європи. Ці 
переселенці принесли конфесійні традиції європейського протестантизму 
першої хвилі. 

Колонізація донецьких степів, як і інших регіонів України, 
переселенцями з країн Європи починається з другої половини XVIII ст. 
Початок цьому поклав найвищий дозвіл імператриці Єлизавети Петрівни, 
яка проводила політику залучення європейців до освоєння 
південноукраїнських земель. Масове ж переселення німців на Південь 
України почалося в роки правління Катерини II. 

Незабаром після сходження на трон у грудні 1762 р., Катерина II 
видала т. зв. «викличний маніфест» із пропозицією до іноземців приймати 
російське підданство та заселяти порожні землі. Колегія закордонних 
справ розіслала маніфест, виданий російською, французькою, німецькою 
та англійською мовами дипломатичним агентам за кордоном, але 
очікуваного результату він не мав. 

А вже 22 липня 1763 р. був виданий маніфест «О даруемых 
иностранным переселенцам авантажах и привилегиях», в якому 
гарантувалися допомога в облаштуванні на новому місці й цілий ряд 
додаткових привілеїв, зокрема, надавалися пільги і субсидії німцям та 
іншим представникам народів Європи, які мали бажання освоювати нові 
території. Майбутнім колоністам надавалося право вільного вибору місця 
для поселення, звільнення від податей і податків (на необжитих землях на 
строк до 30, на обжитих – від 5 до 10 років), звільнення від військової 
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служби та інших повинностей. Колоністам обіцяли вільне віросповідання, 
можливість мати власних священнослужителів, гарантувалася державна 
допомога при будівництві церков, але суворо заборонялася місіонерська 
діяльність серед православних християн [5, с.312-313]. Маніфест був 
оприлюднений одночасно з указом «Об учреждении Канцелярии опекунства 
иностранных переселенцев» у Петербурзі. Відведені колоністам землі 
передавалися їм у спадковне володіння на вічні часи, але, не як приватна, а 
як громадська власність колонії. Виділені державою земельні наділи 
наслідував зазвичай молодший син (мінорат). Колоністи отримували право 
на громадське самоврядування. Вони підкорялися безпосередньо 
імператриці й могли в будь-який час залишити Російську імперію [6, с.25].  

Населення міні-держав на території сучасної Німеччини знаходилося 
в скрутному економічному становищі, а представників таких 
протестантських течій, як меноніти або пієтисти, переслідували за 
релігійні переконання. Після закінчення Семирічної війни (1763 р.) тисячі 
солдатів, що залишилися без коштів для існування, могли бути продані в 
іноземні армії, ремісники розорялися від непомірних податків, селян 
виганяли із землі, прирікаючи на голодну смерть. Емігранти в Росію стали 
переселятися з Вюртемберга, Бадена, Пфальца, Ельзасу, прирейнських 
областей Гессена і баварської Швабії, що примикала до Вюртемберга. 

Серед першої хвилі (1763-1768 рр.) німців-переселенців переважали 
лютерани (2/3 від загальної кількості). Основним місцем їх розселення 
стало Поволжя, а вже звідти частина колоністів оселяється на території 
України. У 1767 р. було засновано 6 колоній (т.зв. Біловезьких) 
переселенців з-під Франкфурта та Данцига на Чернігівщині (район 
нинішнього м. Бахмач), а через три роки – біля Кролевця (тепер Сумська 
область). Основними німецькими поселеннями Чернігівщини були колонії 
Біла Вежа та Грос-Вердер. 

Перша хвиля переселенців охопила і південь України, переважно 
нижнє Подніпров'я. З кінця 80-х років засновується низка поселень на 
Катеринославщині. Так, у 1789 р. в Катеринославський повіт приїхало 
228 родин пруських менонітів. У результаті було засновано 8 менонітських 
колоній – Хортицька, Кронсвейде, Острів Хортиця, Ейнлаге, Неєнбург, 
Шенгорст, Розенталь та Неєндорф. У 1789 р. німецькі переселенці зі Східної 
Прусії заснували під Катеринославом селище Ямбург. Переселенці 1789 р. 
на початку XIX ст. утворили низку т.зв. «дочірніх» колоній. У 1803 р. – 
Бурвальде і Нижню Хортицю; у 1809 р. – Нейостервик і Кронсталь. З 1770-х 
до початку ХІХ ст. на Катеринославщині було засновано вже 13 колоній. 

Політика Олександра І продовжила політику Катерини ІІ та ставила за 
мету заселення саме півдня українських земель – територій тодішніх 
Катеринославської, Херсонської, Таврійської губерній, Бессарабії. Це був 
другий етап колонізації півдня України. Після другої російсько-турецької 
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війни німці стали оселятися і в Криму. Паралельно німці заснували свої 
поселення і на території Галичини, Буковини і Закарпаття. 

Маніфест Олександра І від 20 лютого 1804 р. відкрив можливість 
нової хвилі переселенців: у Південній та Південно-Західній Німеччині 
знову почався набір охочих до переселення за майновим цензом, відтак, на 
південь України прибувають вихідці з Бадена, Вюртемберга, Ельзасу, 
Пфальца, Прирейня, а також із Західної Пруссії.  

Цей етап охопив, переважно, територію Херсонської губернії. Втім, у 
цей період відбулися значні зміни в колонізаційній політиці. У 1810 р. уряд 
видає розпорядження про припинення кредитування та допомоги 
переселенцям, а указ від 5 серпня 1819 р. заборонив переселення іноземців 
в Росію в значних кількостях. Російським місіям за кордоном було 
заборонено видавати паспорти іноземцям, які мали намір переселятися в 
межі Російської імперії. З 1820 р. німецькі переселенці прибували лише в 
невеликій кількості й лише по спеціальних дозволах. Припинення 
переселення пояснювалося виснаженням резервів казенних земель і тим, 
що освоєння нових земель колоністами, що вже живуть тут, обходилося 
набагато дешевше (переселення за власний рахунок дозволялося). Серед 
іншого, в Катеринославській губернії колоністи, переходячи на нові місця, 
продовжували освоювати нові землі. Саме тоді були засновані колонії 
Бурвальде, Нижня Хортиця, Нейостервик, Кроненталь. 

Новий етап колонізації припав на 20-і – початок 30-х років. Хоча в цей 
період переселенці прибували в Катеринославську губернію не в таких 
кількостях, як у Херсонську, ними було утворено більше поселень, 
чисельність населення яких була, щоправда, невеликою. Серед інших 
активно заселявся Олександрівський повіт (нинішня Запорізька область). 
Саме в цей період у Маріупольському повіті переселенцями було 
засновано низку менонітських, католицьких та лютеранських колоній. У 
цей період на всій території імперії вже було засновано 250 колоній, з них 
більше 150-ти на території нинішньої України [7, с.52-63].  

У другій половині XIX ст. масове прибуття німців-переселенців 
припинилося. Основним джерелом поповнення населення колоній став 
природний приріст населення, а нові німецькі колонії та хутори були 
засновані за рахунок материнських колоній. 80-і роки ХІХ ст. стали часом 
активного освоєння колоністами території Волині.  

У релігійному відношенні чверть колоністів складали католики, інші ж 
належали до різних протестантських віросповідань (лютерани, реформати, 
меноніти). Упродовж усього ХIХ століття це співвідношення не змінилося. 

Лютерани стали найбільшою конфесійною групою серед усіх 
європейских переселенців на українських землях, зокрема і на Донеччині.  

У кількісних вимірах по всьому українському Півдні лютерани 
переважали серед переселенців у Херсонській губернії, де вони селилися 
численними колоніями біля Одеси, Херсона, Миколаєва. У 
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Катеринославській губернії, порівняно з іншими губерніями, їх було 
менше, але й тут вони складали більшість порівняно з представниками 
інших віросповідань. 

З 1803 р. з дозволу імператора Олександра І починається процес 
офіційного оформлення лютеранських громад у Російській імперії, які за 
часів Миколи І об’єдналися в Євангелічно-лютеранську церкву в 
Російській імперії, до складу якої входили і лютеранські громади на 
території України, зокрема й сучасної Донеччини. 

На середину ХІХ ст. кількість лютеран різного етнічного походження 
на теренах сучасної України нараховувалося близько 500 тис. осіб. 
Лютерани, що мешкали на теренах Російської імперії, підлягали юрисдикції 
Генеральної Євангелічно-лютеранської консисторії Департаменту 
іноземних сповідань Міністерства внутрішніх справ. Становище 
Євангелічно-лютеранської церкви в Росії було досить своєрідним. Наявність 
серед «іновірського» населення імперії великої кількості лютеран, особливо 
серед правлячої еліти, традиційно лояльна політика Лютеранської церкви 
щодо світської влади дозволили набути їй в Росії статусу «офіційної». Це, 
зокрема, надавало право лютеранам мати власні навчальні заклади для 
підготовки священнослужителів. З іншого боку, діяльність лютеранського 
духовенства підлягала суворому контролю й була жорстко обмежена (без 
дозволу влади заборонялося відкривати молитовні будинки, брати участь у 
роботі закордонних євангелічних місій тощо) [8, с.30]. 

На чолі Євангельсько-лютеранської церкви Росії знаходилася 
Генеральна Консисторія в Петербурзі під керівництвом духовного 
суперінтенданта – єпископа і світського президента. Окремі громади 
об'єднувалися в парафії, парафії в пробства, пробства – в консисторіальні 
округи, яких на території Росії (не рахуючи Прибалтики) було два – 
Петербурзький і Московський. Найвищим органом церковного управління 
був Генеральний Синод. 

Територія сучасної України відносилася частково до Петербурзького 
консисторіального округу, а саме лютеранські громади таких українських 
губерній, як Чернігівська, Волинська, Подольська, Київська, Полтавська, 
Катеринославська, Таврійська, Херсонська (в т. ч. Одеська та Бесарабська 
області). До складу Московського округу увійшли, серед інших, лютеранські 
громади Харківської губернії. Лютеранські парафії, що, зокрема, знаходилися 
на території ОВД, Катеринославської, Таврійської, Волинської губерній, у 
Криму та на Південному Кавказі та утворювали друге Південно-Російське 
пробство Петербурзького округу. Як лютерани, так і пієтисти Донеччини 
підпадали під юрисдикцію Генеральної консисторії Євангельсько-
лютеранської церкви і підпорядковувалися Петербурзькому 
консисторіальному округу. Окрім того, до 1877 р. внутрішні справи 
лютеранських громад також підлягали нагляду Опікунського комітету, що 
також піклувався про пошук кандидатів на посади парафіяльних пасторів. А 
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після 1877 р. усі справи лютеран були передані до Департаменту іноземних 
сповідань Міністерства внутрішніх справ, якому підпорядковувалася і 
Генеральна Євангельсько-лютеранська консисторія [9, с. 30]. 

Перші німці-лютерани прибувають на територію сучасної Донеччини 
вже на початку 90-х років XVIII ст. разом із менонітами та католиками. 

У 1820-х р. (у період другої хвилі колонізації) в Маріупольському 
повіті Катеринославської губернії, переважно на території Розівського 
району нинішньої Запорізької області, та у Нікольському районі Донецької 
області 500 родинами, вихідцями зі Східної Прусії (католики) та Баварії 
(лютерани), було засновано колонії, які згодом склали Маріупольський 
колоністський округ (т.зв. Планерні колонії). Спочатку колоній було 17 
(перші за списком – з 1-ої до 11-ої – лютеранських, решта за списком – з 
12-ої до 17-ої – католицьких), а згодом їх стало 27. Ще наприкінці           
10-х років (1818-1819) вони оселилися в Молочанському менонітському 
окрузі, але через кілька років переселилися східніше [10, с.51-52].  

Центром лютеранського населення Північного Приазов'я була колонія 
Грюнау (шоста колонія за загальним рахунком із числа Планерних 
(з 1826 р., тепер с. Розівка в Запорізькій області). Ще одна колонія – 
Розенберг (сьома за рахунком, тепер те ж саме с. Розівка). Землі колишньої 
колонії Грюнау за часів Радянської влади були приєднані до с. Розівки. 
Колонія була заснована за 50 км на північний захід від Маріуполя 
29 родинами із Західної Пруссії (тепер це район на північ від міста 
Ельблонг, тепер Північна Польща). Назва походить від поселення Грюнау 
(сучасне найменування польск. Gronowo), древньої території Західної 
Прусії. Згодом, упродовж 20-х – 40-х років, у ці ж колонії переселилися ще 
родини з Бадену та Гессену [11, с.18]. 

Переважна більшість (з 27-ми) колоній розміщувалася на території 
нинішної Запорізької області. На території нинішньої Донецької області 
розташувалися колонії Єлизаветдорф (згодом перейменована на 
Блюменталь, №19, тепер с. Красна Поляна Великоновоселківського 
району, до 1948 р. носила назву Нова Каракуба), Кальчинівка (№21, тепер 
с. Кальчинівка) та Ней-Ямбург (переважно католицька, але зі значною 
часткою лютеранського населення, № 27, тепер с. Новокраснівка), обидві 
розташовані в нинішньому Нікольському (до 2016 р. – Володарському) 
районі Донецької області. Колонія Єлизаветдорф була заснована поруч із 
грецьким поселенням Нова Каракуба (засновано у 1787 р.), а тепер це 
територія одного населеного пункту – с. Красна Поляна. Колонія 
Кальчинівка була заснована вихідцями з Чернігівської губернії. 

Уже в другій половині ХІХ ст. вихідцями із цих колоній засновуються 
поселення в інших місцевостях нинішньої Донецької області. Зокрема, 
лютеранами засновуються такі колонії, як Ейгенфельд (1868 р. або 1870 р., 
тепер с. Орлінське), Нейфельд (1888 р., нині с. Новополь) – обидві на 
території нинішнього Великоновоселківського району [12, с. 91-115.].  
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Щодо церковного будівництва та можливості літургійного життя для 
вірян-лютеран цієї місцевості, то треба сказати, що лютеранські кірхи 
існували, але їх було небагато й розташовувалися вони в колоніях на 
території нинішьної Запорізької області. Всього на території 
Катеринославської губернії було 10 лютеранських церков. 

Як вдалося з'ясувати, з числа лютеранських колоній Маріупольського 
колоністського округу, лютеранські церкви були побудовані в колонії 
Мірау (№11, тепер с. Мирське Запорізької області) – цекрва Різдва 
Пресвятої Діви Марії (будівля частково збереглася до сьогодні, але в 
занедбаному стані), в колонії Людвігсталь (№ 19, тепер с. Зоря на кордоні 
Запорізької та Донецької областей) – лютеранська кірха за радянських 
часів переобладнана під сільський клуб (кірху було зведено 1864 р.).    

І, звичайно, центр лютеранського життя Приазов'я – вищезгадувана 
колонія Грюнау (тепер с. Розівка Запорізької області). Церкву в колонії 
було збудовано у 1864 р. 

За офіційними даними на півдні сучасної Донеччини, в межах 
Маріупольського повіту, серед німецькомовного населення за переписом 
1897 р., з 19104 осіб 11720 (тобто 61 %) сповідували лютеранство [13, с. 76-77].  

Треба зауважити, що значна частина переселенців були релігійними 
дисидентами, що не розділяли віровчення і богослужбової практики 
державної лютеранської церкви Німеччини. І до переселення їх 
підштовхували саме релігійні переслідування на батьківщині і свобода 
віросповідання, дарована Катериною II. Коли Микола I спробував у 
наказовому порядку нав'язувати пієтистським громадам офіційних 
лютеранських пасторів, випускників Дерптського університету (єдиного 
духовного навчального закладу в Імперії, що готував лютеранських 
священнослужителів), пієтисти стали створювати, так звані «братські 
співтовариства», щоб протистояти тиску влади. 

Взагалі для лютеранства на теренах Російської імперії ще з кінця 
XVIII ст. стало характерним розділення лютеранського руху на дві групи-
течії: т.зв. церковних та братських лютеран. Основу церковних лютеран 
складали мешканці великих міст: Санкт-Петербурга, Москви, Одеси, Києва 
тощо. В основному, це були представники середніх і вищих верств 
населення. У цьому середовищі основну роль відігравала теологічна 
підготовка пастора, пишне літургійне життя і правильне облаштування 
церковного життя. Тоді як у сільській місцевості (у колоніях) існувала 
ситуація, коли власного рукопокладеного пастора часто просто не було. 

Пастори церковних парафій керували діяльністю лютеранських громад 
не лише в тих місцях, де вони розташовувалися, але і в довколишніх 
пунктах, втім, в умовах, коли пастор відвідував підвідомчі громади лише 
кілька разів на рік, інспектуючи школи, вчителюючи, збираючи дані про 
народжених та померлих, здійснюючи таїнства Хрещення, Причастя, а 
також обряду конфірмації, колоністи змушені були самостійно 
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облаштовувати своє церковне життя. Такі громади дістали назву братських, 
оскільки управлялися безпосередньо радами братів громади. 

До того ж багато членів пієтистських громад Німеччини прибували в 
Російську імперію, де продовжували дотримуватися своїх традицій та 
впливали на ситуацію. У цілому ж така ситуація була характерною і для 
колоній північного сходу України.  

На території Північного Приазов’я пієтисти мешкали у Бердянському 
повіті (Бердянський округ), де у 1823 р. заснували колонії Нейгоффнунг 
(Ноєгофнунг), Нейгоффнунгсталь та Розенфельд (т.зв. «Швабські 
колонії»). Це були вихідці з Вюртемберга, що хотіли оселитися в 
Закавказзі, але не були туди допущені та змушені були осісти в 
Бердянському повіті, створивши Бердянський колоністський округ. 

На Закавказзя вони їхали до своїх таких же одновірців із Вюртемберга, 
що осіли там ще з 1816-1817 рр. Вони сповідували міленарістське-
хіліастичне вчення, очікували скорого пришестя Ісуса Христа (у 1836 р.) та 
вставнолення Тисячолітнього царства. Ще у XVIII ст. лютеранський 
богослов Йоганн Бенгель (1687-1752) вирахував, що Друге пришестя має 
відбутися наприкінці XVIII ст. Згодом пієтистський пастор Юнг-Штіллінг 
вирахував, що Друге пришестя має відбутися у 1836 р. Ці ідеї були 
надзвичайно розповсюдженими серед колоністів-мілленаріїв – саме південні 
райони Імперії (особливо Грузія) вважалися тим місцем, куди має вдруге 
прийти Христос, що і спонукало міленарістськи налаштованих віруючих 
шукати можливість переселення поближче до місць очікуваного ними 
Другого пришестя. Хоча воно так і не сталося, колоністи – пієтисти-
міленарити, менноніти та інші, осівши на нових землях та прив'язавши себе 
господарством, продовжували будувати нове життя. 

Переживши глибоку духовну кризу внаслідок того, що очікування 
Другого пришестя у 1836 р. так і не відбулося, пієтистські громади 
України переживають нову хвилю піднесення, в першу чергу, завдяки 
діяльності Едуарда Гуго Отто Вюста (1818-1859), який у 1845 р. емігрував 
до Російської імперії та розпочав активну діяльність в колоніях Півдня 
України. Центром діяльності Вюста стала колонія Нойхоффнунг («Нова 
надія») у Бердянську, де він очолив місцеву громаду пієтистів, що 
відкололася від лютеранства ще до свого переселення з Вюртемберга в 
Росію (в 1818-1822 рр.). 

Своїми проповідями в дусі нового пієтизму Вюст запалив вогонь 
євангельського пробудження. Пізніше вюстівські ідеї поширилися серед 
лютеран і менонітів по всьому півдню України. 

У своїх проповідях Вюст відкидав офіційну церковну структуру, як 
таку, що має головне значення в питаннях віри (сам Вюст був 
рукопокладеним лютеранським священиком), і церковну обрядовість, що 
не базується на Священному Писанні, закликав вірити в Тисячолітнє 
царство і швидке пришестя Христа, вимагав «пробудження» і наслідування 
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біблійного способу життя, боровся проти забобонів та алкоголізму, 
нагадував про необхідність регулярних богослужінь і молитов. В основі 
релігійних переконань «друзів Божих» (одна з назв вюстівців – братерство 
друзів Божих, або вюстівське братерство) лежали розчарування в 
«лютеранській ортодоксії», прагнення до високої міри моральної 
відповідальності кожного вірянина, релігійний містицизм. Особливе 
значення надавалося особистому благочестю, релігійним переживанням 
вірян, відчуттю живого спілкування з Богом, а також відчуттю постійного 
знаходження під суворим і пильним «Божим оком». Прибічники вюстизму 
вважали себе грішниками, що отримали пробачення, святими, яким 
уготований небесний рай. 

Важливим у проповідях Е.Вюста було заперечення майнової 
нерівності вірян. Проповідуючи рівність усіх перед Богом, Вюст 
акцентував увагу на рівності і на землі, а отже будь-яка майнова 
відмінність вважалася ним протиріччям Божій волі. Ідеї Вюста активно 
розповсюджувалися серед малозаможних лютеран-колоністів. 

З часом, закріпившись на нових землях, колоністи-пієтисти почали 
активно освоювати нові землі. Вже у 1860-і роки, з причини 
перенаселення, частина поселенців перемістилася на схід, де ними було 
засновано низку дочірніх колоній східніше Маріуполя, зокрема, вихідцями 
з колонії Розенфельд засновано Олександерфельд (1868 р.), вихідцями з 
колоній Нейгоффнунг та Нейгоффнунгсталь засновано колонію Остгейм 
(нині Бойківське, до 2016 р. Тельманове, Донецької області) та Корнталь 
(1869 р.), Гоффенталь (1880 р.), Вайнберг (1881 р.) та Гнаденфельд 
(1884 р.). В 1874 р. була заснована колонія Штейнталь. 

Ще один центр пієтистів склався в середині 1870-х років також у 
Маріупольскому повіті, де вони у 1876 р. придбали землі покинутих 
меннонітських колоній Шенталь та Гейбуден (через те, що напередодні 
значна кількість менонітів емігрувала за кордон). Тоді ж землі 
менонітських колоній Бергталь та Шенфельд було викуплено німцями-
лютеранами з Людвигстальської волості. 

Очевидно, тоді ж, ці колонії і стали лютеранськими (чи сепаратистськими).  
У 1884 р. на північний схід від Маріуполя була заснована колонія 

Масерівка. Внаслідок адміністративно-територіальної реорганізації 1888 р. 
усі ці дочірні поселення пієтистів опинилися на території Області Війська 
Донського, в Таганрозькому окрузі. 

Колонія Остгейм стала центром пієтистів у цьому регіоні. Зв'язок із 
материнським колоніями був постійним.  

Пієтизм на південному сході України (який ще називають швабським 
пієтизмом) в офіційних джерелах та в середовищі лютеран ще називали 
«сепаратизмом», а громади «сепаратистськими». Особливостями 
«швабських громад» було те, що вони дотримувалися 
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старовюртембергського требника без літургії та старої збірки церковних 
співів і вільно вибирали свого духовного учителя. 

Істотною особливістю більшості таких невеликих релігійних 
об'єднань була їх згуртованість. Прагнення зберегтися, не розпилитися в 
чужому оточенні примушувало їх ще з більшою силою, ніж лютеран і 
католиків, консолідуватися і в географічному, і в економічному сенсі. 
Якщо вони мігрували всередині Росії, то найчастіше колективами, а не в 
приватному порядку, засновуючи нові поселення-колонії. 

Особливості релігійного вчення накладали серйозний відбиток на 
спосіб життя цих громад. Спосіб життя сепаратистських громад будувався 
згідно з наступними принципами: вимога до членів общини стати 
зразковими підданими і наслідувати приклад «апостольської общини», 
повне підпорядкування старості общини; самостійне обрання учителів, 
проповідників, шкільних служителів, мирських старост, відмова від всякої 
розкоші, марнославства і зловживань, суворість у відношенні між 
чоловіками та жінками, укладення шлюбу тільки з відома батьків або 
опікунів і з відома старости, виховання дітей в праці тощо. 

Слід підкреслити особливу роль пасторів у сепаратистських громадах. 
По-перше, община сама обирала пастора, він не призначався начальством, 
як в лютеранській церкві; по-друге, він був духовним учителем у повному 
розумінні цього слова: був проповідником і шкільним вчителем; по-третє, 
якщо він влаштовував общину, то на своєму посту залишався, як правило, 
довічно. Ось як характеризується ситуація початку 80-х років: «Кроме 
учителя Карла Леймана, служащего в то же время пастором, остгеймцы 
никакого другого духовенства не знают и не подчиняются, объясняя такое 
поведение верою секты, которую они исповедуют, и в силу которой они, как 
и их отцы, считают себя вправе выбирать себе в пасторы того, кого 
пожелают. И вот в данном случае выпал жребий на иностранца Леймана, 
выписанного ими из Курляндии и подвизающегося в Остгейме вот уже 
пятый год в качестве учителя детей и их отцов, пользуясь прекрасной 
репутацией со стороны последних, отозвавшихся: лучшего пастора и 
учителя им не надо! <.> на право учителя он имеет свидетельство на 
немецком языке, а на право исполнения обязанностей пастора лютеранского 
вероисповедания он никаких документов не имеет, а действует по личному 
выбору общества колонии Остгейм. Русского языка не знает, но немецкое 
образование получил высшее – университетское» [14]. 

Керівництво лютеранської церкви намагалося ліквідувати автономію 
пієтистських («сепаратистських») громад, аж до застосування методів 
прямого тиску за допомогою місцевої адміністрації. Відносини між 
лютеранським священноначаллям та проповідниками-міленаристами були 
напруженими (стосовно активних проповідників Й.Зейлера, а згодом 
Е.Вюста чинився тиск, особливо це було характерно в 40-і–50-і роки 
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ХІХ ст.), тим більше, що проповіді приваблювали певну кількість вірян як 
лютеран, так і менонітів.  

70-і–90-і роки XIX ст. стали часом наступу Євангельсько-
лютеранської церкви на сепаратистів. Після створення лютеранського 
церковного округу Нейштутгарт-Бердянськ, Церкві вдалося за підтримки 
уряду приєднати (зі збереженням de facto автономії) сепаратистські 
громади Нойхофнунгсталь і Розенфельд у 1873 р., Нойхофнунг у 1895 р. 
Напруженість ситуації напередодні цих подій стала, свого часу, чинником 
міграції сепаратистів із бердянських колоній. Проте громади району 
Остгейм не уникнули долі материнських колоній. 

Наказом Міністра внутрішніх справ від 8 вересня 1890 р. і рішенням 
Євангельсько-лютеранської Консисторії від 10 вересня 1890 р. жителі цих 
колоній оголошувалися членами лютеранської церкви й повинні були 
підкорятися Петербургській Євангельсько-лютеранській Консисторії. В 
результаті вищезгадуваний остгеймський пастор Карл Леманн був 
вимушений емігрувати в Америку, а громади району Остгейм залишилися 
без духовного вчителя. У 1904 р. общиною був запрошений новий пастор – 
Август Бухманн, але Консисторія заборонила йому пасторську діяльність і 
тільки царський Маніфест 1905 р., що проголосив свободу совісті, 
дозволив пасторові продовжити його роботу. Незалежне статус-кво 
сепаратистських громад було відновлене. 

На відміну від лютеран, недільні богослужіння пієтистів були 
позбавлені пишної літургії, а складалися зі співу гімнів, проповідей, які 
читали дорослі чоловіки («брати») і молитов. Окрім цього, громада 
збиралася для т.зв. «біблійної години», де проводилися вивчення 
Священного писання. Ці збори дістали назву «штунда» від німецького 
слова «година». 

Власне, саме діяльність Е.Вюста, а також реформатского пастора 
Йоганна Боннекемпера привела до духовного підйому серед населення 
німецьких колоній, результатом яких стало приєднання до «біблійної 
години» українських селян. Попри те, що їм було рекомендовано 
залишатися в лоні Православної церкви, ці селяни були хрещені по вірі й 
започаткували штундистський рух в Україні, який став предтечею 
українських баптистів. Лютеранське священноначалля в Санкт-Петербурзі 
стало постійно присікати будь-які спроби анархічної сільської німецької 
пастви проповіді українським сусідам. 

У другій половині ХІХ ст. лютеранські колонії засновуються і 
північніше – в Бахмутському повіті. Колоністи з південних колоній 
активно скуповували землі в місцевих поміщиків та засновували нові 
колонії. Німці-лютерани заснували тут колонії Липове (1889 р., тепер 
с. Липове Бахмутського району), Біркенфельд (з 1887, або 1889 р., тепер 
с. Берестове Бахмутського району), Нойбах (1892 р., тепер 
с. Новобахметьєве Олександрівського району), Високе Поле (тепер 
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с. Високе Поле Добропільського району), Шидлове (тепер с. Шидлівка, 
Добропільського району), Люксембург (Христианівка, 1891 р., тепер 
с. Нове Шахове, Добропільського району), Рейнталь (тепер с. Коптеве 
Добропільського району), Баранівку (1889 р., тепер с. Баранівка 
Покровського району), Катариненфельд (1886 р., тепер с. Олександропіль 
Ясинуватського району, до 2016 р. – с. Розівка), Ново-Дмитрівку (1909 р., 
тепер с. Новодмитрівка Костянтинівського району), Хеленівку (тепер не 
існує на території Костянтинівського району), а також хутори Кляйн-
Лібенталь (тепер не існує на території Костянтинівського району), 
Курдюмівка (1890 р., тепер с. Курдюмівка Торецької міськради) та 
Германсталь (1889 р.) [15]. 

Німцями-лютеранами засновано також і такі колонії, як Кляйн-
Орлівка (1888 р., тепер с. Малоорлівка Шахтарського району), Ной-
Орлівка (1888 р., тепер с. Новоорлівка Шахтарського району). 

Кількість німецькомовного населення Бахмутського повіту постійно 
зростала. Так, якщо в середині 80-х років серед населення Бахмутського 
повіту німців було лише 313 осіб, то за переписом 1897 р. їх вже налічувалося 
12646 осіб (майже 4%), серед яких лютерани становили переважну більшість 
(5507 осіб). Зауважимо також, що німецькомовне населення проживало не 
тільки в колоніях, значна їх кількість мешкала і в інших населених пунктах 
(зокрема, в Юзівці з 12-ти тисячного населення лютеран було 1165 осіб), а 
також засновувалися хутори, де мешкали окремі родини. 

Якщо ж брати в цілому статистику, то лютерани Бахмутського, 
Маріупольського, Слов’яносербського повітів Катеринославської губернії 
становили станом на 1897 р. аж 46% лютеран губернії, а в Таганрозькому 
окрузі (південно-східна частина сучасної Донеччини на схід від Кальміусу) 
проживав 51% від усієї кількості лютеран Області Війська Донського. 

Висновки. Формування мережі конфесійної присутності течій 
раннього протестантизму (не тільки лютеранства, а й менонітства) на 
землях сучасної Донеччини є проявом процесів, що були характерними для 
українських земель у цілому, і в цьому аспекті є невід'ємним елементом 
загальноукраїнської картини конфесійного ландшафту в історичному 
вимірі. Носіями раннього протестантизму на Донеччині стали 
представники європейських народів, що оселялися на південноукраїнських 
землях, стаючи вагомим елементом їх господарського освоєння. 
Переселенські колонії лютеран на Донеччині частково засновувалися 
безпосередньо вихідцями з Європи, а частково були колоніями другої чи 
третьої хвилі, заснованими переселенцями з більш західних українських 
земель, що з тих чи інших причин змушені були змінювати своє 
місцепроживання, пересуваючись далі на схід. Лютеранське населення 
спочатку опановує південь Донеччини (Приазов'я), а згодом (з 80-х років 

ХІХ ст.)  її північ (Бахмутський повіт). 
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Стаючи елементом етноконфесійного ландшафту тодішньої 
Донеччини, європейські колоністи принесли культуру релігійного життя 
(яка частково вплинула і на релігійне життя оточуючого середовища), 
заснували поселення, що існують і до сьогодні, значним чином 
сформували відповідну інфраструктуру (яка частково зберігається і до 
сьогодні), а головне показали поліджерельність та різноманітність 
етноконфесійної картини Донеччини, де європейська складова стала 
однією з вирішальних. 
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Лютеранство в конфессиональном ландшафте Донетчины (конец XVIII - начало XIX в.) 
В статье анализируется процесс становления и организации лютеранских общин 
Донецкой области в конце XVIII – начале ХХ в. в контексте политики российского 
правительства с заселения этих территорий за счет переселенцев из стран Европы. 
Анализируются, обобщаются и уточняются тенденции и процессы, которые были 
характерны для возникновения и развития лютеранских общин как элемента 
тогдашнего конфессионального ландшафта Донбасса. 
Ключевые слова: лютеранство, Донбасс, немецкие колонии, Мариупольский 
колонистский округ, пиетизм.  
 

I.G. Lukovenko  
The Lutheran is in confessional landscape of the Donetsk area (end of XVIII – beginning 

of ХІХ century) 
The article analyzes the process of formation and organization of Lutheran communities in the 
Donetsk region in the end XVIII - the beginning of the ХХ centuries in the context of the 
policy of the Russian government to populate of these territories due to migrants from the 
countries of Europe. The tendencies and processes characteristic of the emergence and 
development of the Lutheran communities as an element of the then confessional landscape of 
the Donetsk region were analyzed, summarized and refined. 

Key words: Lutheran, Donbas, German colonies, Mariupol colonial district, pietism. 
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елементи старих містерій, не спотворюючи їх. Наведені типологізовані В.Р. Інге 

концепції спасіння, що були поширені за часів Античності.   
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Постановка проблеми і стан її вивчення. На думку Ж.Л. Марйона, в 
наші дні термін «містика» носить близьке до полемічного семантичне 
значення. Перш за все, цей термін може бути визначений виходячи зі свого 
популярного значення – індивідуального, психологічного досвіду 
невимовного, непередаваного та неможливого до відтворення «духовного 
стану». «Сьогодні, для того, щоб сміти використовувати термін «містика», 
потрібна певна нестача обережності або навіть крихта провокативності, 
особливо в академічній галузі, де раціоналізм, здається, охопив будь-яку 
можливу форму раціональності» [Див. 4, 1]. Сучасне використання терміну 
«містика» включає в себе певне допускання неконтрольованої 
суб’єктивності, обвинувачення в якій є настільки очевидними, що здається 
майже нерезонним проходити такі великі «відстані», – можливо марно – 
щоб виправдати вибір слова, яке було девальвоване. Ж.Л. Марйон вважає, 
що «містика» може бути визначеною, виходячи з правильного 
використання цього терміну в теології й історії релігій як «містерія» 
(μυστήριον); «містеріальне» значення покриває всі значення: від духовної 
(зрештою, літургійної) ініціації до переходу з життя до смерті (особливо в 
біблійній і (більш точно) християнській традиції, а також більш 
«маргінальних» орфічних обрядах або «містерійних релігіях») [Див. 4, 2].  

Формулювання мети статті. У зв’язку з цим вбачається актуальним 
звернутися до оригінальної інтерпретації наслідків «зустрічі» 
александрійського християнства і грецьких містерій Кембриджського 
професора теології – Р.В. Інге (1860-1954).    

Виклад основного матеріалу. У книзі «Християнський містицизм» 
(1899) В.Р. Інге [Див. 5] зазначає, що «зв’язок між грецькими містеріями і 
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християнським містицизмом, позначений не лише назвою, яку світ 
погодився дати такому типу релігії, але й очевидним бажанням деяких 
засновників містичного християнства (Климент, Діонісій Ареопагіт etc.) 
зробити наголос на уподібненні» [Див. 3, 349]. На думку британського 
теолога, це було зроблено з метою зазначених письменників та інших 
платонічних теологів ІІІ-V ст. перенести в віру і практику Церкви майже 
кожен термін, котрий асоціювався з елевсинськими містеріями й іншими 
подібними [містеріями]: «Метою цих письменників було довести, що 
церква пропонує містеріософію, котра включає в себе всі хороші (good) 
елементи старих містерій, не спотворюючи їх» [Див. 3, 350]. Союз між 
містерією-релігією та спекулятивним містицизмом усередині Церкви був у 
ті часи такий близький, як союз неоплатонічної філософії та відновлених 
язичницьких містерійних культів. Проте, на думку В.Р. Інге, коли ми 
намагаємося визначити кількість прямого впливу, який пізнє язичництво 
мало на християнську поведінку та думку, то нас збиває з пантелику 
відсутність документів і надзвичайна складність у визначенні походження 
релігійних ідей і традицій. Грецькі містерії, напевно, були залишками 
ритуалів старого світу, заснованих на примітивному типі природного 
містицизму; через «публічні містерії» (фестиваль яких в Елевсині був 
найбільш важливим) держава приймала іноземців через ініціацію, котра 
спочатку була національним культом. І обов’язок мовчання був 
накладений не так через те, що існували секрети, які не можна було 
відкривати, як через те, що найсвятіші таїнства грецької релігії не можна 
було піддавати профанації, виносячи їх на контакт із повсякденним 
життям: є сильний доказ того, що містерії мали реальний духовний і 
моральний вплив на велику кількість тих, хто був ініційований, і що цей 
вплив зростав у часи ранньої імперії. Церемонії могли бути тривіальними й 
іноді навіть смішними, але проведені дослідження виявили, що виконання 
урочистих актів відданості (devotion), в цілому, після аскетичних 
приготувань та за допомогою «вражаючих» ритуалів, були одним із 
найсильніших стимулів до благочестя та набожності. Р.В. Інге цитує 
Діодора, який говорить про самофракійські містерії наступне: «кажуть, що 
ті, хто взяв участь у них, стають більш благочестивими, більш чесними та з 
багатьох сторін кращими, аніж були раніше» [Див. 3, 351]. 

Основною мотивуючою силою, яка призводила до зростання 
важливості містерії-релігії у перших століттях нашої ери, було бажання 
«спасіння», котре у язичників і християн було близько пов’язане з надією 
на вічне життя. Щастя після смерті було великою обіцянкою, яку надавали 
містерії. Ініційовані мали впевненість у тому, що є благословенними в 
наступному світі, в той час як не ініційовані, як зазначено у «Федрі» 
Платона, мусили очікувати «лежати в темряві і болоті після своєї смерті». 
В.Р. Інге типологізував концепції спасіння, які існували за часи 
Античності: 1) спасіння надається через одкровення, тобто залежить від 
«знання», яке в містеріях передавалося «спектаклем» або «драмою», а не 



А.К. Рудницька, Л.Л. Блажеєва 

«Наука. Релігія. Суспільство» 2018  № 1 88 

інтелектуальним процесом (В.Р. Інге наводить цитати Синезіуса, який 
посилається на Аристотеля та Плутарха, в яких йдеться про те, що ті, хто 
були ініційовані, не могли ніяким чином продемонструвати або довести 
вірування, яких вони дотримувалися, нічому не вчилися, але радше 
отримували враження); 2) спасіння розумілося (напр., у східних релігіях) 
як звільнення від кайданів людського існування (секретні доктрини в 
орфічних містеріях, віра в переселення душ тощо); 3) спасіння через 
«вливання» безсмертної божественної природи «механічними засобами»: 
вважалося, що «таїнства» та подібні до таїнств (містерії задля мертвих, 
тауроболіум) «явища» мають магічну силу (люди вірили, що містичне 
хрещення змиває всі їхні попередні гріхи, тобто умова спасіння вбачалася 
в ритуальній чистоті та подібних «механічних» процесах; зокрема, 
улюблена фраза гностиків полягала в тому, що ініціація звільняє людей 
«від кайданів долі та необхідності», а боги інтелігібельного світу, які 
«відкриваються» для спілкування в містеріях, є вищими за фатум); 
4) спасіння складається з морального відновлення (серйозні мислителі 
піддавали сумніву ефективність ініціації без моральної реформації: чи 
може бути, щоб злодій був щасливішим у наступному світі лише тому, що 
він був ініційований?) В.Р. Інге наводить цитати Діогена, Філона й Овідія, 
в яких йдеться про протести проти аморальної доктрини механічного 
очищення, коли часто траплялося так, що хороші (good) люди не могли 
бути ініційованими, але грабіжники, вбивці та хтиві жінки проходили 
ініціацію за гроші. Наведені уривки показують, що існувало обурення, 
якщо ініційована особа не ставала морально кращою, що могло викликати 
скандал. Різні концепції релігійного обряду містерій не можна розділити 
історично, проте всі вони знову з’являються в історії християнських 
таїнств. Основні ознаки «містеріальної системи», які перейшли до 
католицизму – це поняття «сокровенності», «символізму», «містичного 
братерства», «благодаті» та – понад усе – три стадії духовного життя: 
аскетичне очищення, просвітлення та ἐποπτεία як вершина цих трьох 
стадій. Така схема підйому від κάθαρσις до μύησις та від μύησις до ἐποπτεία 
є великим внеском містерій до християнського містицизму. Очищення 
починалося зі сповідування гріхів і продовжувалося шляхом посту та 
медитації поки наступний ступінь просвітлення (ἐποπτεία) не був 
досягнутий [Див. 3, 352-355]. В.Р. Інге вважав, що це був один із випадків, 
коли християнство завоювало еллінізм, позичивши від нього всі його 
найкращі елементи; і Кембриджський професор з теології не розумів, чому 
християнство мало б відчувати небажання це визнавати. 

У лекції, яка була прочитана в Київському Літньому богословському 
інституті (червень 2009 р.) – «Афіни й Єрусалим: провіденційна єдність і 
нескінченна тяжба. Парадокси дееллінізації» А. Баумейстер також 
розмірковує «про те, що можна назвати дієвими силами нашої традиції, 
силами, які внутрішньо визначали і дотепер визначають наші практики, 
наше життя»: «у цій темі міститься звернення до нас сьогоднішніх, в ній 
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промовляється щось важливе про нас самих...» [1, 98]. На думку Папи 
Бенедикта XVI (Регенсбурзька промова, 2006 р.), «...внутрішнє взаємне 
зближення, що мало місце між біблійною вірою і філософським 
запитуванням греків, є подією, значимою не тільки в релігійно-історичному, 
але й у всесвітньо-історичному плані... ця зустріч, до якої згодом додається 
спадщина Риму, створила Європу і залишається підставою того, що за 
правом можна назвати Європою» [Див. 1, 98-99]. Від самого початку цієї 
зустрічі між античністю і християнством виникло внутрішнє напруження 
(суперечка (тяжіння/відштовхування), тяжба), заряджене потужним творчим 
потенціалом, створивши потужне силове поле, в якому через безперервний 
ряд конфліктів (антагонізмів) «виплавилася» ідентичність Європи [Див. 1, 
102-103]. Звичайно, що кожному поколінню християн був знайомий також і 
досвід «не-зустрічі»: «...в одних мислителів [згадуване] напруження 
знаходить свій вираз у продуктивному синтезі, в єдності двох різних 
початків, ...в інших – у розпаді та розколі, тривозі та болісному 
переживанні» [1, 109]. Проте, якщо поразка проповіді апостола Павла в 
Афінах («Діяння апостолів», 17:22-34) стала першою «не-зустріччю» 
античності і християнства, то можна стверджувати, що традиція 
інтелектуальної містики («релігійного (спекулятивного) містицизму») 
постала яскравим парадоксальним і водночас конструктивним прикладом 
зустрічі Афін і Єрусалима, Церкви й Академії.  

Висновки. Можливо, що «у нас немає точного слова, щоб адекватно 
описати зустріч античної культури і християнства», оскільки називаючи 
якийсь термін – «втілення й освячення» античної культури 
християнськими авторами, «трансформація» ідей античної традиції, 
«переклад» термінів античної філософії мовою християнського вчення, 
«синтез» античності та християнства, «воцерковлення еллінізму» тощо, – 
«ми  робимо хід в інтелектуальній грі... [який] відразу породжує ряд 
наслідків, не завжди явних для гравця», проте, на думку А. Баумейстера, 
мова фактично йде про взаємодію та взаємовплив двох зазначених 
традицій [Див.1, 100]. Врешті-решт, як відомо, «значення», як особлива 
семантична галузь логіки, народжується в акті інтерпретації, що 
здійснюється на підставі певної позиції, внаслідок чого значення надаємо 
саме «ми» [2, 163]. Інтерпретація В.Р. Інге «зустрічі» Афін і Єрусалиму як 
«завоювання» християнством елліністичного світу, на думку авторів даної 
статті, потребує подальшого висвітлення та детального дослідження. 
 

Література  

1. Баумейстер А. Афины и Иерусалим: провиденциальное единство и нескончаемая 
тяжба. Парадоксы деэллинизации / Біля джерел мислення і буття. Вибрані філософські 
етюди. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. - 480 с. С. 98-110. 
2. Бескова И.А. Рифы логико-методологического анализа истинности / И.А. Бескова; 
Рос. акад. наук, Ин-т философии // Многомерность истины [Текст] – М.: ИФРАН, 2008. 
- 215 с. С. 162-181. 
3. Inge W.R. Christian Mysticism / Appendix B. The Greek Mysteries and Christian 
Mysticism. 279 p. P. 349-355. 



А.К. Рудницька, Л.Л. Блажеєва 

«Наука. Релігія. Суспільство» 2018  № 1 90 

4. Marion J-L. What Do We Mean by “Mystic”? / Introduction // Mystics : presence and 
aporia / edited by M. Kessler and Ch. Sheppard. The University of Chicago Press, Ltd., 
London, 2003. 254 p. P. 1-7. 
5. Електронный ресурс. - Режим доступу: https://www.britannica.com/biography/ 
 
А.К. Рудницька, Л. Блажеева 
Общие признаки греческих мистерий и Александрийского христианства: 
интерпретация В.Р. Инге  
В статье освещена интерпретация Кембриджского профессора теологии В.Р. Инге о 
встрече «Афин и Иерусалима» как «завоевание» христианством эллинистического 
мира, в результате чего основные признаки «мистериальной системы» перешли в 
католицизм. В книге «Христианский мистицизм» (1899) В.Р. Инге тщательно исследует 
связь между греческими мистериями и христианской мистикой, указывая, что цель 
некоторых основателей мистического христианства (Климент, Дионисий Ареопагит 
и др.) состояла в том, чтобы «подтвердить», что Церковь предлагает «мистериософию», 
которая включает в себя все «хорошие» (good) элементы старых мистерий, не искажая 
их. Приведены типологизированные В.Р. Инге концепции спасения, которые были 
распространены во времена Античности. 
Ключевые слова: мистика, мистерия, инициация, мистическое христианство, 
концепции спасения, катарсис (κάθαρσις), крещение (μύησις), епоптея (ἐποπτεία). 
 

Rudnytska A., Blazheieva L.  
Common features of Greek mysteries and Alexandrian Christianity: an interpretation of 
W.R. Inge 
The article elucidates an interpretation of Cambridge professor of theology W.R. Inge on the 
meeting of the “Athens and Jerusalem” as “conquering” of the Hellenistic world by the 
Christianity, which results in that the main features of the “mysterial system” have passed to 
Catholicism. In the book “Christian Mysticism” (1899), W.R. Inge thoroughly explores the 
connection between Greek mysteries and Christian mysticism, pointing out that the purpose of 
some founders of mystical Christianity (Clement, Dionisius Areopagite, etc.) was to prove that 
the Church proposes the “mysteriosophy” that includes all “good” elements of the old 
mysteries, without distorting them. It gives typologised by W.R. Inge concepts of salvation, 
which were prevalent in the times of Antiquity, etc. 
Key words: mysticism, mystery, initiation, mystical Christianity, concepts of salvation, 
catharsis (κάθαρσις), baptism (μύησις), epoptea (ἐποπτεία). 
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Після десятиліть насильницької секуляризації в суспільствах Ісламського світу, 

Східної Європи, Латинської Америки та Східної Азії відбувається стрімке повернення 

релігійних смислів і маркерів до публічного простору. Залишаючись прихильниками 

західних технологій, в аксіологічній площині східні суспільства намагаються створити 

власні проекти, що поступово починають претендувати на глобальний вплив. Китайські 

ідеологічні та глобалізаційні проекти є яскравим і найбільш успішним прикладом 

такого процесу. 
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Комуністична партія Китаю.  

 

Постановка проблеми. Протягом останніх кількох десятиліть у світі 
спостерігається повернення релігії в ті публічні інститути життя 
суспільства, які в середині ХХ століття вважалися вже практично 
звільненими від релігійного впливу. Зокрема, сфера суспільної моралі все 
більше відсилає до релігійних або таких, що виникли на основі релігійних, 
цінностей, релігійні суб'єкти різних типів (Католицька церква, Ісламська 
республіка Іран, «Ісламська держава») впливають на міжнародні відносини 
тощо. Навіть у Західній Європі, де вплив релігійних інститутів було 
зведено до мінімуму, він відродився, не кажучи вже про США. Ще більш 
помітне відродження релігійних інститутів, цінностей у публічній сфері, 
коли йдеться про регіони т.зв. «вторинної секуляризації», до яких 
відносяться пострадянський простір, Латинська Америка, Ісламський світ і 
Східна Азія. У цих регіонах секуляризація відбувалася внаслідок 
інтелектуальної та політичної колонізації Заходом, часто – насильницьким 
чином, і супроводжувалася репресіями, фізичним знищенням віруючих. 
Сьогодні в цих регіонах не тільки відроджується традиційна релігійність, 
але і з'являється релігійність нового типу – контрсекулярна, яка вважає 
важливою духовною метою боротьбу з секулярним Заходом і 
пропонованим останнім глобалізаційним проектом, що спирається на 
світські інститути та цінності. До контрсекулярних проектів можна 
віднести ідеологічні платформи «Велайят-е факіх» в Ірані, «русского міра» 
в Росії та ін. [2]. До подібних проектів, що претендують на власну 
(«інклюзивну») версію глобалізації, відноситься і сьогоднішня ідеологія 
Компартії Китаю. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. В українському 
дискурсі найголовнішим джерелом із указаних питань є монографія 
канадського дослідника Даніела Белла «Китайська модель. Політична 
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меритократія та межі демократії» [1], нещодавно перекладена українською 
мовою. Ціннісні підвалини сучасної китайської ідеології аналізують 
нечисельні дослідники з пострадянського простору – А. Ломанов [3], 
Л. Ковачич [5]. Ця тема в більш широкому контексті описана також у 
колективній монографії «Вододіли секуляризації: західний цивілізаційний 
проект і глобальні альтернативи» [2]. 

Метою цієї статті є аналіз ціннісної платформи, яку реалізує КПК у 
рамках альтернативного західному глобалізаційного проекту. Об'єкт 
дослідження – ціннісні підвалини китайського глобалізаційного проекту. 
Предмет дослідження – виражені в публічному дискурсі (заяви членів КПК, 
внутрішньопартійні документи) проекти китайської моделі глобалізації. 

Попри те, що контакти Китаю і західного світу мають місце вже не 
одне століття, саме на межі XIX-ХХ століть територія Далекого Сходу 
повноцінно увійшла в простір «вторинної секуляризації». Колонізація та 
розділ китайських територій, повстання іхетуаней, ряд інтервенцій, 
республіканський досвід між світовими війнами і, нарешті, встановлення 
комуністичного режиму 1949 року стали політичним виміром процесу, 
який у ціннісному вимірі ознаменувався ламанням традиційного укладу 
життя, заснованого на суспільній ієрархії на чолі з сакральним правителем. 

Секуляризація китайського громадського порядку суттєво 
відрізняється від секуляризації на територіях ісламського світу й 
колишньої Російської імперії в силу декількох причин. По-перше, Китай 
тривалий час не мав безпосередніх кордонів і конкуренції з Заходом, хоча 
обмін товарами і технічними досягненнями існував (щоправда, довгий час 
Китай був експортером у цих відносинах). По-друге, секуляризації 
піддався світогляд, що грунтується не на авраамічній релігії, а на 
абсолютно відмінному фундаменті. Разом із тим, боротьба з релігійним 
світоглядом і релігійними інституціями відбувається за західними 
лекалами, у зв'язку із західною, за походженням, ідеологічною програмою 
Комуністичної партії Китаю, яка ототожнює період до ХХ століття з 
феодалізмом (відповідно до марксистської класифікації), і переносить на 
духовні традиції своєї країни ті ж звинувачення, які марксизм висував 
християнській релігії. 

Однак на початок ХХI століття, з виходом КНР на лідируючі позиції в 
світовій економіці та політиці, постало питання і про альтернативну 
глобалізаційну парадигму, яка повинна включати в себе ціннісний вимір. У 
результаті формування такої аксіологічної програми китайські ідеологи 
поступово реабілітували традиційний світогляд, ввівши елементи 
конфуціанства і легізму в риторику вищих функціонерів партії і уряду. 
Перші значні кроки в цьому напрямку були зроблені при Ху Цзіньтао, а 
справжнім проривом стала діяльність Сі Цзіньпіна як глави КНР. Зокрема, 
спадщина дискусії конфуціанців і легістів використовується при підготовці 
«системи соціального кредиту», що представляє собою механізм контролю 
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благонадійності громадян із застосуванням технологій Big Data і штучного 
інтелекту [5]. Що стосується зовнішньої політики, то вже в перший рік 
свого перебування на президентській посаді (восени 2013 року) 
Сі Цзіньпін презентував ініціативу «Один пояс, один шлях», реалізація 
якої повинна збільшити і логістичний, і економічний, і політичний, і 
культурний вплив Китаю. Основною категорією цієї ініціативи стала 
«інклюзивна глобалізація» – термін, який активно обговорюється в рамках 
форуму «Діалог цивілізацій», озвучується такими спікерами як Володимир 
Якунін і Нурсултан Назарбаєв. 

У 2017 році Сі Цзіньпін вперше відвідав Давос, аби взяти участь у 
Всесвітньому економічному форумі. Нинішній президент КНР є не тільки 
першим китайським лідером, який приїхав у Давос, він також активно 
сприяє виходу Китаю на глобальну арену як потенційного лідера. 
Приблизно десяту частину свого часу при владі він присвячує 
міжнародним візитам, поширюючи вплив своєї держави і підхоплюючи 
ініціативу на багатьох фронтах, де послаблюються позиції звичного лідера 
– США (починаючи від Південнокитайського моря і закінчуючи 
Мексикою). Глобалізації присвячена була і його промова в Давосі [8], яка 
засвідчила тектонічні зрушення глобального порядку. 

Китайський президент почав виступ із економічної глобалізації, але 
дуже швидко перейшов до того, що глобальні проблеми (часті регіональні 
конфлікти, тероризм, міграція біженців, бідність і безробіття, розрив між 
багатими і бідними) насправді пов'язані не з економічною глобалізацією. І 
якщо проблему біженців з Близького Сходу він цілком очікувано пов'язав 
із війною, то за межі економічної причинності він вивів і світову фінансову 
кризу, причиною якої була не економічна глобалізація, а скоріше надмірна 
гонитва за прибутком і помилки капіталістичного фінансового 
регулювання. Сі Цзіньпін звернув увагу на те, що в економічній 
глобалізації є як позитивні, так і негативні сторони, але вона є історичним 
трендом, і КНР вважає за потрібне прийняти цей тренд. Втім, глобалізація 
вимагає переосмислення, для відкидання тих її властивостей, що 
виявилися негативними. Президент Китаю порівняв світову економіку з 
океаном, у якому не можна зупинитися і знайти ізольоване озеро, тому що 
зупинка призведе до потопу. 

Переосмислюючи глобалізацію, Сі Цзіньпін пропонує зробити її 
більш інклюзивною та збалансованою, щоб кожна країна підходила до неї 
зі своєї специфічної позиції, і кожне співтовариство отримувало в 
результаті максимальну вигоду. Серед проблем, які потребують 
першочергового вирішення, він зазначає: відсутність міцних сил, які взяли 
б на себе відповідальність за стабільне зростання світової економіки; 
неадекватність політики організацій, відповідальних за світове економічне 
регулювання (в тому числі – МВФ), новим тенденціям; неспроможність 
нерівномірного економічного розвитку задовольнити прагнення людей до 
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кращого життя. Тому доповідач запропонував розробити нову філософію 
глобального розвитку, яка повинна вирішити ці проблеми, і де кожен 
учасник буде враховувати як власні інтереси, так і інтереси інших 
учасників. І в цьому глобальному процесі всі країни мають право на рівну 
участь у прийнятті рішень. 

Остання частина виступу була присвячена успіхам Китаю, який в 
останні десятиліття став другою економікою світу. Перша причина успіху, 
на думку Сі Цзіньпіна, полягає в тому, що Китай у своєму розвитку не 
намагається сліпо копіювати чужі зразки, а враховує західний досвід і 
стародавню китайську мудрість. Друга причина – Китай у своєму 
економічному розвитку орієнтується на людей і загальне благо, що 
дозволяє скоротити рівень бідності. Третя причина – КНР відкрита для 
реформ та інновацій. Нарешті, Китай відкритий до спілкування з іншими і 
піклується не тільки про своє зростання, а й про зростання своїх партнерів. 
Цей шлях продиктовано декількома тисячами років цивілізаційного 
розвитку й виснажливою працею китайського народу, і якщо хтось 
вирішить приєднатися до поїзда китайського прогресу, йому не відмовлять 
у допомозі. Урешті-решт, Китай готовий взяти на себе відповідальність за 
глобальний розвиток, але тільки спільними зусиллями і за спільною 
ініціативою буде досягнуто подальшого розвитку цивілізації. 

Узагальнюючи висновки з промови Сі Цзіньпіна, можна 
стверджувати, що Китай не просто готовий стати трендсеттером нової 
глобалізаційної філософії, але відкрито себе запропонував в такій якості, і 
майданчиком для відповідної заяви став, нарешті, не азіатський аналог 
західних інститутів, а Давос, який знаходиться в серці західного 
неоліберального проекту. 

Говорячи про симбіоз комуністичної та конфуціанської ідеологій, слід 
звернутися до книги Даніела А. Белла «Китайська модель: політична 
меритократія і кордони демократії» [1], яка нещодавно вийшла в 
українському перекладі. У цій книзі Белл захищає китайський спосіб 
облаштування політичного процесу, заявляючи, що через 20 років (книга 
була написана наприкінці 2015-го) китайська модель політичної 
меритократії буде альтернативою та викликом західній демократичній 
моделі, що підтверджується бурхливим розвитком КНР протягом останніх 
20 років. Незважаючи на те, що Белл залишається західною людиною і 
очікувано мислить категоріями протистояння політичних моделей, слід 
визнати, що за останні роки і самі китайські ідеологи почали активно 
позиціонувати КНР як альтернативу Заходу, в тому числі не стільки 
політичну, скільки ціннісну. 

Одним із найбільш яскравих свідчень такого саморозуміння став 
відомий у західних політичних колах «Документ №9» [7], або «Комюніке 
щодо актуального стану ідеологічної сфери», який практично не 
аналізувався пострадянськими дослідниками (за винятком, хіба що, статті 
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А. Ломанова «Спільний знаменник нації: китайські цінності будуть 
змагатися з західними» [3]). Цей невеликий внутрішній документ 
Комуністичної партії Китаю вийшов 2012 року і був присвячений тому, 
наскільки шкідливі й неприродні для Китаю західні демократичні цінності 
– конституціоналізм, неолібералізм, громадянське суспільство і т.ін. 
Західна ціннісна модель називається капіталістичною, але сучасні 
китайські ідеологи звертають увагу на те, що ця аксіологія пригнічує не 
інші класи, а незахідний світ, нав'язуючи країнам, на кшталт Китаю, 
західний спосіб життя. Відповідно, якщо КНР буде приймати цей спосіб 
життя, вона буде змушена визнати верховенство західної ідеології й 
аксіології, а цього лідери КПК якраз намагаються уникнути. Розуміючи 
проникнення в Китай західних цінностей як акт свідомої інтервенції, 
ідеологи КПК пропонують членам партії  витлумачити соціалістичні 
цінності у власний, китайський спосіб. 

Труднощі китайської інтерпретації соціалістичних цінностей 
полягають у тому, що самі по собі марскизм і соціалізм є ідеологіями 
західними і передбачають такий же європоцентризм, як і глобалізаційна 
ідеологія неолібералізму. Отже, лідери КПК, а за ними і менш впливові 
чиновники, почали шукати автентичні ціннісні парадигми, звертаючись у 
публічних виступах до конфуціанської та легістської спадщини. 
Конфуціанська аксіологія поступово повертається в публічну політику, в 
систему освіти, розуміння історії та інші важливі області. Лекції, 
присвячені конфуціанській філософії, проводяться в різних містах під 
патронатом Комуністичної партії. Навколо конфуціанської політичної 
думки і термінології постійно оберталося і спілкування Д. Белла та його 
китайської співрозмовниці, яка також займає високі пости в КПК [6]. І, 
власне, система політичної меритократії в сучасному Китаї також тяжіє до 
конфуціанських зразків. 

Безумовно, цитування класичних конфуціанських джерел не повертає 
автоматично Китай до традиційного способу життя та автентичної 
аксіології. Конфуціанство стає підставою для створення альтернативної 
системи цінностей, здатної претендувати не тільки на регіональне 
лідерство, але також і на глобальне. Разом із тим, технічна сторона 
експансії цієї ідеології стала можливою тільки завдяки використанню 
західних зразків (мас-медіа, університетська освіта, партійна робота). 
Зрештою, важко уявити собі, щоб традиційний Китай бачив у Заході 
серйозного конкурента як у сфері цінностей, так і в політичній сфері, і 
саме спроба протистояти західній експансії свідчить про те, що ідеологи 
КПК розуміють глобальний процес як боротьбу технічно рівних, але 
світоглядно конкуруючих проектів, в якому вони, перш за все, 
намагаються захистити і поширити власний. 

На відміну від еліт східноєвропейського і близькосхідного 
цивілізаційного простору, дуже незначний відсоток керівників КПК і 
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уряду КНР здобували вищу освіту в західних університетах. Це можна 
вважати результатом певної ізоляції Китаю від глобалізованого Заходу в 
ХХ столітті. Однак, у той же час, китайська система освіти і наукової 
діяльності активно сприйняла західні технології. На сьогодні, Китай 
цілком успішно інтегрований у світову економіку, що дає передумови для 
посилення культурного впливу. Відразу кілька економічних проектів, які 
сьогодні реалізуються в Китаї, можна вважати водночас провідниками 
ідеологічного впливу. 

Першим таким проектом є ініціатива «Один пояс, один шлях». 
Економічний рівень цієї ініціативи полягає у вибудовуванні міжнародного 
сухопутного і водного маршруту, який з'єднає КНР практично з усіма 
важливими торговими і транзитними партнерами Азії, Європи, Північно-
Східної Африки та Океанії. При цьому, на відміну від інших міжнародних 
торгових і логістичних проектів, «Один пояс, один шлях» – принципово 
китаєцентричний. Він також супроводжується ідеологічним коментарем, 
заснованим на концептах «інклюзивної глобалізації», «win-win», і навіть 
«чорного лебедя». Паралельно китайська сторона виступила з ініціативою 
перекладу ключового конфуціанського трактату «Лунь Юй» мовами країн-
партнерів і видання текстів у форматі білінгва [4]. Таким чином, КНР 
робить ініціативу китаєцентричною не тільки в економічному, але і в 
ціннісному плані. Ціннісний аспект повинні реалізувати Китайський фонд 
Конфуція та Інститути Конфуція в цільових країнах. 

Про Інститути Конфуція як спосіб ідеологічної та культурної 
експансії слід сказати окремо. Перші філії були відкриті восени 2004 року, 
і на сьогодні інститути діють вже в десятках країн, а до 2020 року 
планується відкрити 1000 філій. Як і в випадку Гете-Інститутів, Інститутів 
Сервантеса, Російських центрів і подібних установ, Інститути Конфуція 
позиціонуються, перш за все, як центри вивчення китайської мови. Крім 
того, місією Інститутів є зростання розуміння Китаю та китайської 
культури в усьому світі, розвиток дружніх відносин Китаю з цільовими 
країнами. Як і Інститут Конфуція, деякі комерційні проекти глобального 
порядку, створені в Китаї, дублюють відповідні західні механізми. Одним 
із яскравих прикладів є робота компанії «Alibaba Group», що володіє 
інтернет-магазином AliExpress. Ця компанія за рівнем ринкової 
капіталізації давно обійшла «eBay» і вже можна порівняти з «Amazon» 
(приблизно $260 млрд проти $405 млрд), і працює приблизно в тому ж 
ареалі, де й ініціатива «Один пояс, один шлях». При цьому, будучи 
глобальним проектом, він так само китаєцентричний, просуває китайські 
товари, китайських продавців і китайський спосіб життя. 

Підводячи підсумки, варто сказати, що китайський публічний 
простір, будучи сьогодні високотехнологічним і пройшовши етап боротьби 
з релігійними цінностями у ХХ столітті, повертається до традиційної 
аксіології, вибудовуючи альтернативний західному глобалізаційний 
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проект. Саме прагнення стати центром тяжіння глобального рівня стало 
причиною висунення і розгортання ідеологічного проекту, 
альтернативного західному секуляризму. Цей проект, будучи частиною 
ідеології Компартії Китаю і не заперечуючи імпортованих із заходу 
технологічних досягнень, претендує на наповнення публічного дискурсу 
новими смислами, взятими з традиційних і автентичних аксіологічних 
систем, перш за все – конфуціанства та легізму. 
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Религиозные ценности как доминанта высокотехнологичных цивилизаций (на 

примере КНР) 
После десятилетий насильственной секуляризации в обществах Исламского мира, 
Восточной Европы, Латинской Америки и Восточной Азии происходит стремительное 
возвращение религиозных смыслов и маркеров в публичное пространство. Оставаясь 
сторонниками западных технологий, в аксиологической плоскости восточные общества 
пытаются создать собственные проекты, которые постепенно начинают обретать 
глобальное влияние. Китайские идеологические и глобализационные проекты являются 
ярким и наиболее успешным примером такого процесса. 
Ключевые слова: секуляризация, Один пояс, один путь, конфуцианство, 
Коммунистическая партия Китая.  
 

R. Khalikov  
The Religious values as a dominant of highly technological civilization (on example of PRC) 
After decades of violent secularization, in the societies of the Islamic world, Eastern Europe, 
Latin America and East Asia the rapid return of religious meanings and markers to the public 
space is taking place. Remaining supporters of Western technology, in the axiological plane 
Eastern societies are trying to create their own projects that gradually begin to claim global 
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influence. Chinese ideological and globalist projects are the brightest and most successful 
example of such type processes. 

Key words: secularization, One Belt – One Road, Confucianism, Communist Party of China. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ЯК МОВНО-ЕСТЕТИЧНА  

І ЕТНОКОГНІТИВНА НОРМА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Стаття продовжує низку публікацій автора, присвячених проблемам філософії 

мови. Здійснено опис аксіологічних концептів, виражених метафорами у поетичних 

контекстах українського культурного дискурсу 90-х років ХХ століття в аспекті 

когнітивного моделювання лінгвонацієпростору. 

Ключові слова: концепт, метафора, національна мовна картина світу, філософія мови. 

 

Постановка проблеми. Людиноцентричність спрямувань сучасних 
досліджень, пошук спільного і відмінного під час концептуалізації 
дійсності певною етнічною спільнотою – це проблематика, яка і досі 
залишається пріоритетною у філософії мови (когнітивній лінгвістиці) 
ХХІ століття. Нині межі дослідження мови розширено і її розглядають у 
тісних взаємозв’язках із мисленням, свідомістю мовця, а також пізнанням, 
культурою і світоглядом певної лінгвоспільноти. У науковий обіг увійшли 
такі поняття, як: «концепт», «концептосфера», «картина світу», «мовна 
особистість», «лінгвоперсоналогія». Специфіка національного способу 
мислення постає крізь призму споконвічних українських понять («душа», 
«сумління», «віра», «воля», «правда», «пам’ять», «мрія», «доля» тощо). 
Кожна з цих категорій має систему первинних і вторинних значень, 
характеризується широкими асоціативними зв’язками, здатністю 
виконувати когнітивні функції метафоризації, символізації, персоналізації, 
посиленими можливостями включатися в різноманітні контексти, 
утворювати стійкі звороти. 

Аналіз наукових праць. Когнітивна лінгвістика має чимало 
напрацювань з окресленої проблеми. На теренах філософської науки 
з’явилася низка праць, у яких автори: 1) тлумачать концепт як лінгвально-
ментальний феномен, що виявляє особивості мовомислення, поведінкових 
стереотипів людини – представника певного етносу (А. Вежбицька, 
І. Голубовська, Т. Радзієвська та ін.); 2) аналізують концептуальні кон-
гломерати – концептосфери (Д. Лихачов, Ю. Степанов, О. Селіванова); 
3) викладають наслідки системного дослідження картини світу, передусім 
її етнокультурної площини, що акумулює багатовіковий людський досвід і 
є потужним засобом впливу на індивідуума та соціум (Ю. Караулов, 
Ж. Соколовська, О. Кубрякова, В. Жайворонок, Н. Слухай).  
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Проте відсутні розвідки, в яких було б досліджено аксіологічний 
концепт як мовно-естетичну і етнокультурну норму національної культури 
на прикладі української поезії 90-х років ХХ століття. 

Мета статті – з’ясувати асоціативні моделі аксіологічних концептів в 
українській  поезії 90-х років ХХ століття, індекс їхньої частотності та 
когнітивне моделювання концептосфери мовно-літературного покоління 
«дев’яностівців».  

Джерельною базою розвідки слугують метафоричні вислови (понад 
3 000), ключовим словом яких постають аксіологічні слова-концепти. 

Методи дослідження. Для студіювання нами було обрано метод 
семантико-аксіологічного поля, що безпосередньо спрямований на 
моделювання структури концепту, тобто на виокремлення в ній ядра (базової 
когнітивної структури) і периферії, а також на відповідну систематизацію 
всієї сукупності лексичних репрезентацій досліджуваних концептів, 
етимологічної реконструкції його внутрішньої форми, а також статистичний 
метод, який дозволив визначити індекс частотності аналізованих слів-
концептів у поетичному мовленні досліджуваного періоду.  

Виклад основного матеріалу. Поняття «концепт» розуміємо за 
Юрієм Степановим як «фрагмент культури в свідомості мовця; те, у 
вигляді чого культура потрапляє у ментальний світ людини» [10]. Іншими 
словами, це дискретна одиниця колективної свідомості лінгвоспільноти, 
яка зберігається в національній пам’яті мовців у вербально позначеному 
вигляді. Концепт в етнічній картині світу виконує роль стрижневого 
елемента. Когнітивне осмислення дійсності відбувається через дію та 
емоцію. Людська свідомість оцінює об’єкти, явища, процеси в різних 
аспектах і за різними параметрами – прагматичними, естетичними, 
моральними і релігійними. Стратегії оцінювання навколишнього світу є 
надзвичайно різноманітними. Особливістю поетично-образної 
(метафоричної) репрезентації світу є те, що одиниці цього рівня здатні 
утілювати діяльнісний образ світу в знаках-символах, покликаючи до 
національних сцен та сценаріїв, до культурної діяльності етносу як 
сукупності дій чи процедур, створюючи світ прототипних (стереотипних) 
ситуацій (про це детальніше йшлося у наших попередніх розвідках [6], [7]). 

Авторські метафори 90-х років ХХ століття є не тільки генераторами 
нових семантичних конотацій, образно-поетичних смислів, змінюючи цим 
повсякденну мову і способи нашого сприймання/пізнання світу, а 
функціонують як механізми передання і перетворення знань; існують як 
посередники між розумом конкретного індивіда і культурою, розвиток і 
внутрішні зміни якої можна дослідити за допомогою лексико-семантичної 
репрезентації слів-концептів. Останні постають конденсаторами мовно-
культурної пам’яті і фіксуються концептосферою національної мови. Вони 
становлять когнітивно-семантичний континуум, цілісний мовно-образний 
націєпростір, що утілює неповторність світобачення, аксіологічні норми 
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світосприймання, своєрідність концептуальної організації світу, спосіб 
життя українців, власне їх філософію, етнокультурний колорит, традиції та 
специфіку здобуття гносеологічного досвіду. Адже кожна культура володіє 
іманентними і ціннісними їй вимірами. Соціально значущі характеристики 
української культури відбивають її національно-індивідуальні початки і 
репрезентують аксіологічні (духовні, моральні, економічні, прагматичні і 
под.) орієнтації, певні еталони, когнітивні стереотипи, цінності. Цінність є 
власне антропоморфною категорією, своєрідною культурологічною 
призмою, що відображує норми сприймання носіями мови 90-х років 
ХХ ст. екстра-/інтросвіту. Аксіологічні спрямування метафори 
аналізованої доби є ціннісними нормами, що знаходять своє втілення і 
бачення у фактах мови. Адже «через мову людина опановує культуру, 
утверджує її чи перетворює. І як кожна мова, так і кожна культура 
використовує специфічний апарат символів, завдяки якому упізнається 
суспільство» [2, с. 31-32]. Австралійська дослідниця Анна Вежбицька веде 
мову про те, що «лексика є чутливим показником культури народу і саме 
культурні концепти («добро», «істина», «доля» і под.) або слова-ключі 
закріплюють у мові базові поняття духовного життя суспільства» [3, 
с. 263]. Слушно підкреслює О. Г. Лисицин: «ключові слова – це водночас і 
елементи культури, і ключі до її розуміння. Вони допомагають пізнати 
культури зсередини, оскільки пізнаючи механізми витворення нових 
значень вказаних слів, ми пізнаємо механізми самої культури; описуючи 
наше сприймання домінувальних одиниць, ми описуємо цим самим і стан 
культури» [9, с. 13]. Таємниця «колективного позасвідомого» (К.-Г. Юнг) 
міститься у глибинах мітопоетичного мовлення народу, на рівні генокоду, 
національної психології і поширюється на біопсиходуховні конструкції 
усіх носіїв мови. «Погляд на світ (тобто спосіб концептуалізації), – 
констатує Ю. Д. Апресян, – почасти універсальний, почасти національно 
специфічний» [1, с. 39]. Етнопсихологічні концепти репрезентують 
культурну семантику, яка ґрунтується на асоціативних зв’язках, 
характерних для українського мовно-національного менталітету. Саме 
образно-метафоричне мислення утворює аксіологічні цінності, через які 
лінгвоетнічна спільнота ідентифікує свою національну самосвідомість, 
здійснює культурно-мовне засвоєння світу. Вузлові слова культури 
побудовані не за законами «раціо», а за принципами інтуїтивно-емоційного 
пізнання. Це абстрактні слова-концепти, які не мають денотативної 
релятивності і за якими постають не предмети і явища довкілля, а ідеальна, 
трансцендентна сфера духовного світу людини, що позбавлена 
референтного виміру. Мовна семантика аксіологічних одиниць розкриває 
ті знання, уявлення мовців, які з часом склалися про концепти. Семантичне 
значення ідіоетнічних лексем визначається закономірностями не мовної 
системи, а тезаурусним рівнем носіїв мови. Поетично-художні еталони, 
когнітивно-асоціативні стереотипи і міфолоґеми народного світорозуміння 
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транслюються у міжпоколінному відтворенні через метафору, унаслідок 
чого вона постає експонентом названих культурних знаків.  

Текстоцентричний аналіз слів-концептів у метафорично-образній 
іпостасі художнього мовлення поетів 90-х років ХХ ст. показав, що 
компонентами більшості метафоричних контекстів поезії досліджуваного 
періоду постають ключові слова української культури. Це пояснюється тим, 
що вибір і комбінування лексичних елементів в ідіостилі мовної особистості 
подекуди зумовлений етнічною моделлю світу. У контексті висловленого 
доречним буде звернутися до міркувань Бенджамена Л. Уорфа про 
залежність мислення, світобачення, поведінки, розумової діяльності 
мовної особистості від природи мови, її характеру і под. Згідно з гіпотезою 
вченого ми сприймаємо світ з позицій мови, якою говоримо; саме прийняті 
мовні норми визначають заздалегідь таку, а не іншу форму пізнання 
довкілля мовцями. А звідси, як наслідок, називання предметів, явищ та 
реалій позамовної дійсності має чітко виражений культурний характер [2, 
с. 58]. Спостереження Л. Уорфа беремо за основу подальшого викладу 
матеріалів дослідження, втім, вважаємо за доцільне дещо уточнити і 
поглибити їх: кожне покоління, одержавши у спадок сукупність традицій, 
асоціативно-когнітивних норм і под. не просто асимілює їх з мовою, а 
здійснює їх вибір та інтерпретацію, своєрідно пристосовує 
етногносеологічні канони до призми власного світобачення, розглядає 
культурно-мовне надбання у контексті своєї епохи, існуючої часової 
площини. Внаслідок чого створений адресантами комунікації ідіолект 
наочніше за все виявляє творчу сутність мовленнєвої діяльності, яка містить 
спіралеподібний процес розвитку художньо-образних смислів. Обертони 
останніх нагадують семантичні накручування на центральні (архетипні) 
структури, що містять ретро-рефлексію вже актуалізованих чи то 
потенційних реалізацій образу і які постійно відроджуються і 
трансформуються у новітніх контекстах. Уявлення мовців про аксіологічні 
(центральні) структури віддзеркалюють досвід смислової інтроспекції 
метафори десятками поколінь упродовж багатьох тисячоліть. Архетипи 
здатні викликати інтуїтивно відчутні, сугестивні рефлексії лінгвоісторичної 
пам’яті усієї мовної спільноти, закладаючи основи чуттєво-настроєвих 
комплексів словесних образів на новому просторі культури 90-х років 
ХХ ст. «Усе, що набуває художньо-естетичної вартості в індивідуальному 
стилі стає надбанням колективної пам’яті» [5, с. 13]. Адже мовна картина 
світу – витвір інтелектуально-емоційного світорозуміння мовного колективу 
загалом. Поет стає співтворцем ментального континууму народу, по-своєму 
моделюючи діалектичну єдність світу, встановлюючи сублогічні зв’язки 
його побудови. Останнє виявляє авторський світ у мові (тобто його 
ідіостиль), вияв особливостей мовомислення, втілення у метафорі 
аксіологічних нормативів особливої етнічної культури. Так, скажімо, 
репрезентація культурологічного концепту печаль через метафоричний 
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образ чорної птахи показує, що свідомість поетів-«дев’яностівців» має 
архетипну природу, оскільки у національній міфопоетиці закріпилося 
уявлення про чорний колір як знак негативних сил, нещастя та утілення 
горя, сумних подій. Останнє тяжіє до концептуально-символістичних 
узагальнень, до вічних тем у житті і поезії. Пор.: «Чорна птаха – // Чиясь 
крилата печаль» (П. Михайлюк, с.52). Сема «крилатості» лексеми печаль 
виявляє свою конструктивну роль  у цілісно-художньому образі, де «чорна» 
і «крилата» функціонують як антонімічні вектори смислової координати-
концепта печаль. Отже, «усталені елементи мови фольклору можуть стати 
органічною частиною нового художнього цілого і, таким чином, 
розширювати свої виразові можливості за нових історичних умов, 
передаючи думки і почуття людини сьогодення» (за: [4, c. 288]). 

Напрям варіювання концептів у поезії дев’яностих років минулого 
століття, в основі яких лежать ідіоетнічні цінності, охоплює такі 
аксіологічні категорії, як: Душа (індекс частотності – 172 – метафоричні 
контексти, 5,6%), Доля (137 метафор, 4,4%), Пам’ять (51 метафоричний 
контекст, 1,7%), Любов (кохання) (29 метафоричних контекстів, 0,9%), 
Думка (22 метафори, 0,7%), Надія (індекс частотності – 21 метафора, 
0,7%), Щастя (20 метафор, 0,7%), Мрія (17 метафор, 0,6%), Печаль, Сум 

(смуток) (індекс частотності  по 15 метафор, 0,5%), Самотність (індекс 
частотності – 13 метафор, 0,4%), Ніжність (8 метафор, 0,3%), Чекання, 

Жаль (індекс частотності – по 7 метафор, 0,2%), Бажання, Почуття 

(індекс частотності  по 5 метафор, 0,2%), Страх (4 метафори, 0,1%), 

Спокій, Жалоба, Совість, Свобода (воля) (індекс частотності  по 
3 метафоричні контексти, 0,09%), Сором, Журба, Свідомість, Радість, 
Розум, Віра, Сумління, Зло (індекс частотності – по 2 метафоричні 
переосмислення, 0,06%). Сингулярну метафоричну репрезентацію мають 
аксіологічні слова-концепти Ностальгія, Тривога, Настрій, Натхнення, 
Перемога, Оптимізм, Заздрість, Байдужість, Зневіра, Брехня, Омана, 
Вина, Нудьга, Співчуття, Одкровення, Туга. Видається доцільним 
констатувати: детальний перелік аксіологічних слів-концептів у поезії 
1990-х років надає уявлень про механізми розгортання лінгвокультурного 
поля, де вузлові слова Душа, Доля, Пам’ять, Любов (кохання), Думки, 
Надія, Щастя, Мрії, Печаль, Сум (смуток), Самотність – його ядро 
(індекс частотності – більше 10 метафор), а решта лексем утворюють 
периферію концептосфери досліджуваного часового зрізу лінгвокультури 
– 90-і роки ХХ ст.  

Як ключові, домінувальні одиниці, вказані слова одночасно 
функціонують у двох площинах – на рівні лексикону окремої мовної 
особистості, репрезентуючи її ідіостиль, і на рівні слів-фаворитів, в основі 
яких лежать образи національної історії, що конденсують і систематизують 
факти культури, власне український спосіб образного мовомислення, 
культурно-мовний потенціал нації. Це, в свою чергу, закріплюється в 
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ідіоетнічній моделі світу. У зв’язку з цим, у колі нашої уваги мовно-
художня рефлексія поетів минулого століття щодо аксіологічних 
концептів, система їх поглядів, різнорідні семантичні зв’язки, уявлення 
про артефакт, який асоціюється з абстрактним ім’ям. Тому вкрай 
значущою є структура смислів, знань, власне метафорична вертикаль 
концептів культури, увесь резервуар їх смислів, процес перетворення 
авторських оказіональних слів в універсальні морально-історичні моделі 
буття. Іншими словами, як функціонують вузлові слова культури у різних 
індивідуально-образних контекстах, як впливають носії мови 1990-х років 
на зміну семантики і прагматики слова, як корелює ідіостиль поетів 
«дев’яностівців» з ідіоетнічною картиною світу, якими новими векторами 
смислу доповнюють носії мови кінця ХХ ст. ключові слова культури і тим 
самим збагачують концептосферу української мови. Адже поет своєю 
мовленнєвою творчістю вносить себе, свою рефлексію, власні критерії 
оцінювання довкілля і под.  

Так, скажімо, досліджуючи ментальну структуру аксіологічного 
концепту «доля», який постає як джерело інформації і є  своєрідною 
філософією людини, програмою, яку упродовж життя маємо відгадати, 
прочитати, пізнати (пор.: кому як на роду написано (нар. творч.)), аналізована 
лексема-концепт у поезії кінця ХХ ст. проектується на текст (книгу), але 
виражається не прямо, а через метафоризовані слова: ієрогліфи, письмена: 
«Чудні ієрогліфи долі, / гляньте на діток привітно! / Мовчать золоті 
сторінки спокоєм Абсолюту» (С. Процюк, С. 92); «Рука говорить 
письменами долі» (С. Когут, С. 18). Різний індивідуальний досвід 
комунікантів кінця ХХ століття демонструє пластичність і поліваріантність 
концепту «доля» в авторській інтерпретації традиційного вислову знак долі, 
як попередження про щось. Культурно-мовне засвоєння вказаного художньо-
образного нормативу авторами віддзеркалює шляхи і засоби пізнання 
багатошаровості, глибини, поліфонічності вислову, що пройшов через віки, 
увібравши у себе увесь досвід української лінгвоспільноти. Водночас, він 
постає утілювачем особливостей світосприймання носіїв мови 90-х років 

минулого століття через ключове слово культури «доля». Адже мова  не 
тільки засіб пізнання, вона передає ще й ціннісну інформацію про довкілля: 
«На вчинок накладається знак Долі» (І. Ципердюк, С. 42); «Так різно нам 

велось обом / І йдеться далі. / І що ж було  любов, чи знаки долі?» 
(П. Вольвач, С. 87). Творча сутність мовно-поетичної діяльності митців слова 
кінця ХХ ст. наочніше за все виявляється у тлумаченні актуалізованих 
універбів національної свідомості, трансформуючи їх у модерні контексти 
віршованої мови.  

Висновки. Узагальнюючи сказане, підкреслимо: аксіологічні 
концепти постають етнокогнітивними й мовно-естетичними нормами 
національної культури. Ядро концептосфери української віршованої мови 
90-х років ХХ століття складають слова-концепти: Душа, Доля, Пам’ять, 
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Любов (кохання), Думки, Надія, Щастя, Мрії, Печаль, Сум (смуток), 
Самотність, які, набуваючи метафоричних переосмислень, сповнюються 
новим лінгвістичним досвідом, доповнюючи власне «мовні знання». Адже 
вислови, як то щастя приходить, совість заїдає, душа ридає і под. 
будуються не на раціональному/логічному рівні пізнання, а на 
позараціональному/сублогічному і віддзеркалюють увесь загал позамовних 
уявлень носіїв української культури про дійсність. 
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поэтических контекстах украинского культурного дискурса 90-х годов ХХ века в 
аспекте когнитивного моделирования языкового лингвонациопространства. 
Ключевые слова: концепт, метафора, национальная языковая картина мира, 
философия языка. 
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The axiological concept as a linguistic, aesthetic, ethno-cognitive norm of the national 

linguistic culture 
This article continues a series of publications by the author, devoted to philosophy of 
language problems. Axiological concepts have been described through metaphors in the 
poetic contexts of the Ukrainian cultural discourse in in the first decade of the 20st century in 
the aspect of cognitive modeling.  
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АЛГОРИТМИ ЛЮДСЬКОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ПРООБРАЗ 

ФОРМУВАННЯ ШТУЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

На основі авторської дефініції свідомості розроблюється схема сприйняття та 
усвідомлення зовнішньої інформації. Пропонується алгоритм когнітивної діяльності 
природної свідомості, який може стати основою для роботи над алгоритмами штучної 
свідомості як елементу штучного інтелекту. 

Ключові слова: свідомість, штучна свідомість, штучний інтелект, когнітивна діяльність.  

 

Постановка проблеми. Штучний інтелект (ШІ) сьогодні став 
предметом вивчення найрізноманітніших наук, і діапазон інтересів часом 
настільки значний, що дослідники можуть не розуміти один одного. При 
цьому необхідність координуючих міркувань на найбільш узагальненому, 
філософському, рівні зростає: в залежності від того як інтерпретувати 
сутність людського інтелекту, мислення, свідомості залежать пошуки в 
більш вузьких спеціалізованих областях. 

У кожному визначенні, якої б сфери знання воно не стосувалося, 
присутня значна частка інтуїтивного знання – того загальновідомого 
змісту, який не вимагає додаткових дефініцій. Чим більше 
фундаментальних речей стосується визначення, тим ця інтуїтивна частка 
об'ємніше. Однак сучасне філософське визначення інтелекту навіть в своїх 
кращих зразках наближається до тавтології: «інтелект є здатністю 
мислити»1 (тобто здатність до інтелектуальної діяльності). При цьому 
спроби уточнити це визначення апеляцією до абстрактного пізнання і 
логічного мислення справи не вирішують, тому що «чуттєве і інтуїтивне 
пізнання», так само як і «емоції, уява і воля» властиві лише носіям 
інтелекту і від нього невіддільні. 

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. У міждисциплінарних 
областях, подібних сфері штучного інтелекту, в яких філософські інтуїції 
відіграють визначальну роль як на початковому етапі розробок, так і 
протягом усього дослідження, зазначена невизначеність породжує як 
мінімум дві проблеми. По-перше, не знаходячи відповідних дефініцій, 
сформульованих гуманітаріями, але придатних для використання в 

                                                           
1 Визначення інтелекту надається згідно видання «Нової філософської 

енциклопедії», 2010: ІНТЕЛЕКТ (лат. Intellectus - глузд, розум) - в загальномусенсі 
здатність мислити; в гносеології – здатність до опосередкованого, абстрактного 
пізнання, що включає в себе такі функції, як порівняння, абстрагування, утворення 
понять, судження, умовивід; протистоїть безпосереднім видам пізнання – чуттєвого та 
інтуїтивного; в психології – раціональне, підпорядковане законам логіки мислення; 
протистоїть нераціональним сферам психіки – емоціям, уяві, волі і т.і. 
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технічних науках, представники останніх замінюють їх власними 
визначеннями. Ці формулювання, хоча і спираються на професійні 
компетенції та досвід часто визнаних в сфері кібернетики вчених, зазвичай 
не витримують критики з точки зору філософії як науки. Однак саме ці 
визначення задають – і це, по-друге, вектор наукового дослідження. Друга 
проблема не вирішується і при використанні більш строгих з наукової 
точки зору, але занадто абстрактних філософських визначень.  

Сьогодні дослідники констатують, що спроби побудувати штучний 
аналог людського інтелекту не увінчалися успіхом. У статті журналу 
"NewScientist" за осінь 2016 року автори говорять, що очікування, ніби 
можна вивчити процес людського мислення, мови і т.д. і перекласти це у 
вигляді моделі для комп'ютерної програми, не виправдалися. Також не 
виправдалися надії, що ми працюючи в галузі ШІ більше зрозуміємо про 
людське мислення [3]. 

Цілком можливо, що таємниця «виробництва мислення» криється в 
особливостях функціонування живої тканини мозку і, як про це говорив 
Серль, поза фізіології мозку свідомість існувати не може. Якщо все ж 
спробувати залишитися оптимістом в даному питанні, то шлях, який 
залишається досліднику – доступними засобами моделювати соціальні 
функції мислення/свідомості/інтелекту, перевіряючи кожен новий крок 
реальним або змодельованих контролем з боку інтерсуб'єктивного 
соціального інтелекту.  

Мета статті. У даній статті ми зосередимося на філософському 
визначенні свідомості, яке при цьому включало б в себе «процедурну» 
частину, що дозволяє схематизувати надану дефініцію і тим самим зробити 
її придатною для алгоритмізації машинними засобами. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній філософії виділяють кілька 
традицій розуміння свідомості. Зокрема, свідомість інтерпретується як 
сукупність знань (все, що ми усвідомлюємо, є знання), якими володіє людина; 
ототожнюється з увагою (як специфічним когнітивним фільтром, який 
регулює обмежений ресурс нервової системи), інтенціональністю (свідомість є 
сукупність інтенцій і їх джерело) або самосвідомістю (свідомість розуміється 
як постійний звіт нашого внутрішнього Я перед собою). 

У значній мірі філософське розуміння природи і функцій свідомості 
залежить від відповідей на фундаментальні питання. Наприклад, автор 
досить відомої книги про філософію свідомості Стівен Пріст розбиває 
історично відомі підходи на 6 груп, кожна з яких артикулює той чи інший 
спосіб розуміння світу: дуалізм, логічний біхевіоризм, ідеалізм, 
матеріалізм, двоаспектну теорію і феноменологічний підхід. Дуалісти, за 
Прістом, вірять в існування двох начал – матеріального і ідеального – 
складною комбінацією яких виступає людина. Свідомість в цьому випадку 
більшою мірою характеризує людську природу, але вимушено зберігає 
зв'язок з матерією. Біхевіоризм бачить в свідомості «чорний ящик», 
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сутність якого повністю вичерпується зовнішніми практичними діями. 
Ідеалізм заперечує самостійне існування матеріального світу, об'єкти якого 
формуються сприймаючою свідомістю; матеріалізм в свою чергу заперечує 
субстанціальність ідеального зводячи його до функції 
складноорганізованих матеріальних систем. Двоаспектна теорія, адепта 
якої С. Пріст бачить, наприклад, в Б. Спінозі, визнає наявність однієї 
субстанції, а свідомість і матерію зводить до її модусів. Нарешті, 
феноменологічний погляд на свідомість зводиться до осягнення її 
сутнісних рис в «практиці спостереження і опису змісту елементів досвіду 
– так, як вони надходять до свідомості» [2]. 

В теорії пізнання виділяють три форми чуттєвого пізнання – відчуття, 
сприйняття і уявлення. Як і будь-які наукові абстракції, дані форми 
виділяються в результаті цілеспрямованої рефлексії і в повсякденному 
досвіді часто і не усвідомлюються, і, можливо, не існують. Самі по собі 
чуттєві імпульси можуть викликати інстинктивну реакцію, а можуть 
узагальнюватися в комплекси, що дозволяють людині ідентифікувати 
деякий культурний сенс. Процес подібної ідентифікації найчастіше 
пов'язаний з чітко пережитим розумінням – збігом засвоєного зразка, що 
зберігається в пам'яті, з актуальним чуттєвим комплексом. Цілком 
ймовірно, ідентифікація сенсу (соціального значення) чуттєвої інформації 
не тільки передує усвідомленню стимулу1, а й складає серцевину 
інтенціонального акту – усвідомлення предмета, що супроводжується 
готовністю до деякої взаємодії з ним. Тому, по-перше, сприйняття можна 
розглядати не тільки як акт свідомості, а й як матеріальний акт реакції на 
те що, сприймає наше тіло (увага2 і розуміння, що супроводжують 
сприйняття, є не тільки ментальними подіями). По-друге, те, що ми 
розумієм (а значить і сприймаємо) «знаходиться» не в фізичному предметі 
і не в його чуттєвому образі, а десь в ментальній сфері, яка береже схему 
пов'язаних культурних сенсів. 

Процес розуміння (що супроводжується певним емоційним фоном) 
можна ототожнити, на відміну від більш-менш однозначного приписання 
інстинкту, з артикуляцією деякого набору стратегій соціально значущих 
дій, який відкривається індивіду. Ментальна карта цього набору має 
соціальну природу і «надбудовується» над фізичною реальністю. 

Свідомість, безперечно пов'язана з процесами сприйняття, проте 
можна уявляти і поза цими процесами. З іншого боку, «раціональна» 
реакція на чуттєву інформацію характерна і для «несвідомої» поведінки 
людей, наприклад, в стані марення, сп'яніння або сомнамбулізму. 
Дискусійним залишається і питання свідомості у тварин: незважаючи на 

                                                           
1 Інтроспективні звіти вказують на те, що спочатку усвідомлюється значення і 

тільки потім усвідомлюються деталі стимулу [1, с. 91]. 
2 Увага – це не що інше, як сприйняття; ми обираємо те, що хочемо бачити, 

передбачаючи структуровану інформацію, яка буде при цьому отримана [1, с. 104]. 
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те, що вони сприймають реальність, відповідну того чуттєвому вигляду, 
який доступний людині, і демонструють (наприклад, собаки) певні 
почуття, дослідники найчастіше відмовляються визнавати цю діяльність 
свідомою. Якщо ми не можемо заперечувати той факт, що тварини 
володіють деякими знаннями, увагою і елементарною інтенціональністю, 
то самосвідомість в людському розумінні у них відсутня. Крім того, в 
«свідомості» тварини, ймовірно, відсутні ті «ментальні карти поведінки», 
які опосередковують фізичну реальність для людини. Що ж усвідомлює 
людина під час відсутності інформації ззовні? Найбільш доречно 
припустити, що предметом внутрішнього уваги/інтенції є ментальні 
об'єкти, що належать до людської суб'єктивності – образи 
короткострокової (пов'язаної з недавніми сприйняттями) і довгострокової 
пам'яті, емоції, вольові спонукання і т. і. 

Просту констатацію наявності суб'єктивної реальності, цілком 
ймовірно, також не можна вважати свідомістю як такою. Необхідна 
наявність деякого порядку, який ми схильні називати розумним. У кожен 
конкретний момент часу розумність пов'язана з впорядкованістю 
охоплених свідомістю «образів», яка (впорядкованість) «зав'язана» на дії, 
релевантні ситуації, в якій знаходиться мислячий і свідомий суб'єкт. Навіть 
якщо діяльність зводиться до пасивного проведення часу, саме констатація 
відсутності необхідності негайних і різких дій становитиме основу 
легітимного порядку думки як синоніму розумності. Розумність, як і 
розуміння, іманентні смисловій когнітивній схемі, що має культурне 
походження і передпослана сприйняттю. 

У ситуаціях виконання складних дій сприйняття лише надає 
«матеріал» для усвідомленого прагнення до наміченої мети. Однак, ми 
можемо зробити усвідомлення сприйняття предметом свідомої діяльності – 
наприклад, перейти від читання тексту до розглядання букв, з яких 
складаються слова. Ми можемо сфокусуватися на рефлексії – 
усвідомлення себе самих, сприймаючих ту чи іншу інформацію. У цьому 
випадку «звичайні» цілі (прочитати текст) і «спеціальні» (уточнити форму 
букв шрифту) змінюються цілями більш абстрактного порядку, назвемо їх 
«філософськими». Однак суть процесу не змінюється: свідомість 
залишається процесом співвіднесення сформованого суб'єктом 
ментального плану діяльності (в межах когнітивної схеми реальності) з 
картиною «обставин», що сприймається, і подальшою констатацією ре-
левантності результатів оцінки поставленим цілям, з подальшим 
прийняттям рішень і наступними кроками, що враховують вимоги 
збереження «нормальності» (яка визначається відповідністю характеру 
протікання діяльності довгострокових стратегій збереження 
особистості та значущих зовнішніх об'єктів). Процеси збереження нор-
мальності спираються на критерії відповідності актуальних подій, які 
зафіксовані в смисловій схемі і завдань діяльності, що зберігаються в 
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пам'яті (як фрагмента діяльності її більш загальним контекстам), етичним і 
аксіологічним імперативам і іншим соціальним нормам. Крім того 
свідомість має на увазі корекцію «аномалій» відповідності в силу 
зазначених імперативів, наявного досвіду і метацілей діючого суб'єкта. 

Якщо свідомість конституюється в процесі взаємодії ментальної 
когнітивної схеми з «чуттєвим» матеріалом, то самосвідомість – у 
взаємодії з «метасхемою» або тим, що можна назвати «схемою життя» – 
більш-менш впорядкованої світоглядної схеми, що включає в себе ціннісні 
і телеологічні культурні установки, включаючи і уявлення про життя 
особистості і її призначення. 

Схематично «природну» свідомість можна уявити як акт порівняння 
ідентифікованої емпіричної ситуації з релевантними критеріями 
збереження особистої та соціальної нормальності в процесі реалізації 
певного сценарію дій, який прописаний в межах когнітивної схеми, але 
виконується на фізичному фрагменті реальності. Ідентифікація сигналів 
взаємодії з «фізичними» предметами з об'єктами когнітивної схеми (які 
детермінують тип взаємодії з речами, що сприймаються), оцінка 
успішності подальшої дії і взаємодії з навколишнім світом, їх корекція в 
разі виявлення аномалій, вибір «розумних» (легітимних) стратегій 
подальшої реалізації заданого сценарію, а також уточнення збереження 
місця реалізованого сценарію в загальній «схемі життя» (з внесенням в неї 
необхідних коректив в разі необхідності) можуть становити основу 
штучного інтелекту. 
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The so-called "Russian Spring" included events that took place in  Donbass 

in 2014 remains an extremely painful fact of the recent past, not only in 

political, but even in scientific discourse. Nevertheless, unlike politicians who 

have definitive answers to all questions, in scientific research we try to 

understand  mechanisms of what happened, leaving open  the ethical 

significance of this issue. The existential basis of  the investigation in this case is 

connected with the author's conviction that no one knows the final answer to the 

question, what happened in Donbass and in the heads of some of its inhabitants. 

One more preliminary observation related to the view below is that the 

Eastern Ukrainian conflict can in any way be regarded as religious. However, it 

was exactly the usage of religious rhetoric and markers to actualize potential 

threats to marginal values, which in many ways affected the mobilization of  the 

grass-roots, especially  during the first months of the conflict, that is, in its most 

acute phase. The religiously colored rhetoric of the "Russky Mir" and the 

religious markers used in Donbass should be understood as part of political and 

cultural promotion, rather than purely religious activity. 

At the present stage of the development of the project "Russky Mir", an 

appeal to religious rhetoric and markers allowed modeling potential threats for 

ideological axioms of its supporters. This has made the cultural boundaries of 

global development projects potentially conflict zones.                                                                             
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The goal: To explore the nature, methods and tools of the "Russkiy Mir" 

project as a tool for mobilizing and deploying conflict situations. 

Presentation of the main material: People residing in Western secular 

society are  characterized by dividing the laws, ethical and everyday norms into 

secular ones, which establish public legal relations, and religious ones that 

regulate a person's relationship with God and enter the realm of the human self. 

But this division did not appear immediately. From the early stages of the 

development of society and approximately from the middle of the XVIII to the 

beginning of the XIX century laws and norms were understood as religious, and 

hence given a priori, as the highest value and universal model for inheritance. A 

man must followed those norms blindly. 

Secular laws were developed through dialogue, public discussion, 

conventional truth that was not took for granted, but always established as a 

reaction to emerging challenges in society. These laws were the subject of 

different treaties. Also, they  could include amendments and adjustments, based 

on changes in the public consciousness. This was a kind of template, an 

instruction on proper behavior in any given situation. Compliance with laws was 

facilitated by  various sanctions, certain restrictions imposed by society on the 

offender, which  depended on the type and severity of the crime. But blindly 

pursuing of secular laws was not supposed. Any laws had exceptions and 

particular aspects of implementation that affect the severity of sanctions. 

 But we can not speak about "evolutionary" transition from religious laws 

and norms to secular ones. Religious or proper norms contain a religious core 

and exist in the modern world. Their influence on everyday processes is 

sometimes much more serious than the influence of secular norms. For example, 

the Ukrainian researcher Alexander Belokobylsky writes: "The religious core of 

social reality, the matrix of culture categories formed around it are metaphysical 

and ontological centers of social reality  which make individual meanings 

possible and determine adequate ontology of strategy of rationality" [8].  

Faith is one of the central focus in the life of every person, because reality 

itself, its initial state is created on the basis of beliefs that have become laws 

(which are perceived as limiting values). Although, over time, some beliefs may 

weaken or disappear at all. Therefore, beliefs do not exist independently of 

society. Сontemporaries need to make considerable efforts to support them. "The 

destruction of the religious-ontological core of social reality is the destruction of 

cultural thinking and existence, the destruction of the community that has 

emerged thanks to it and is perceived by the adepts of culture as a threat of death. 

Therefore, challenges in this area are existential challenges by definition" [8].  

These marginal values  form the social context of human actions during the 

crisis moments of personal development, community or state. At the same time, 

people themselves can not always express these values, or at least say for sure 

the right to what they are ready to defend with weapons in their hands. The 



The mobilization potential of the religiously-motivated rhetoric of 

the project "RUSSKY MIR"during the events that took place in Donbass 

in 2014 

 

«Наука. Релігія. Суспільство» 2018  № 1 115 

threat to the ultimate values is perceived as a threat to one's own being and 

"launches" one of the basic instincts of man, the instinct of self-preservation. 

Therefore, a behavior that does not rely on rational arguments, but is built on 

religiously-labeled values, undoubtedly contributes to the restoration of a sense 

of security and personal integrity. Sufficiently rational fear of death, "lose 

ground" to the "Kingdom of heaven and eternal life", which can not be verified. 

The person "behind whom God stands", as an infinite force and the basis of 

being, does not know fear and is absolutely sure of the rightness of one's own 

judgments and actions, therefore,  existentially  is safe. 

Today for authorities is becoming more difficult to ensure the safety of 

society. And  in the case  of occurrence  of the events in Donbass during the 

spring of 2014, it was fully impossible. The complete paralysis of the law 

enforcement system, the authorities in general and the key guarantors of the 

security of society made  this society extremely vulnerable to religiously marked 

rhetoric, because if the authorities can not protect, then only "God" remains. 

"The existential threat to social existence, which is felt at the level of rationally 

realized influences, but directed to the mytho-metaphysical depths of cultural 

existence, is perceived / understood as an axiological challenge" [8]. The 

axiological challenge should be understood as the right to have such values for 

which it is worth fighting, which, in our opinion, the ordinary man  has not been 

able recently formulate.       

When it comes to the usage  of religious markers, this does not necessarily 

mean that the conflict is religious one  and  takes place between believers. It is 

more about "everyday" religiosity, which is characterized by the construction of 

their own religious beliefs from really existing dogmatic norms. It does not 

completely abolish their truth for the adepts and in turn contributes to the 

unfolding of the conflict situation: "In my opinion, the war threatens the modern 

world most of all,like confrontation between the forces of irrational" marginal 

values "(absolutes) and the pragmatic world of rational polemics and treaties, 

that is with that secular, liberal, politically correct world, which is called 

Western civilization" [9]. 

The creation of an existentially limiting situation with the help of religious 

markers was used to mobilize the population in the "Russian spring" events, that 

we could observe  in  Donbass during the spring of 2014. Rallies calling for a 

"referendum" took place near the building of the Donetsk Task Force since 

March 1, 2014. At the same time the first attempts to seize the building 

occurred. Also, according to information that was distributed in local news and 

social networks,  the same day a group of people with the icon of the Virgin 

"The Vozvbrannoi Voivode Pobeditelnaya", drove cars across the administrative 

border of Donetsk. It was the beginning of the so-called "procession" in 

Donetsk. In April, the political situation got worse  and after the next capture of 
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the DonTF, the protesters decided not to leave the building and began to equip 

the headquarters at that place. The flag of the Russian Federation was raised 

above the building. The protesters put forward  such demands as to convene an 

extraordinary session of the DonTF and vote for the accession of the Donetsk 

region to the Russian Federation.  

According to the first mentions, April 7-8, a daily "procession" began 

around the buildings of Donetsk Task Force, as well as around  the regional 

administration of the SSU. The  participants were mostly people of retirement 

age, with icons and crosses in their hands, without  any clergymen: "Every day, 

at 7 p.m. in Donetsk, the Cross procession is held around the regional council.  

All the time people read   akathists, psalter, prayers for the salvation of Holy 

Russia, against the onslaught of fascism, and for the expulsion of NATO from 

the Donetsk Republic and Ukraine" [2]. If at the initial stage of the procession 

there were not more than 10 participants, few days later there were more than 50 

and among them t were people in the cassock. On April 10, posters with 

religious symbols and inscriptions "Holy Russia, keep the Orthodox faith" ,with 

images of saints as well as with the flag of the so-called "People's Militia of 

Donbass" appeared on the building of DonTF near the chevron "Berkut" [3]. 

The "religious procession" continued even further. Reports about such 

events appeared almost every week. So, for example, in August 2014, a 

"procession" was held for "Igor, a man who united Russian lands  (Strelkov / 

Girkin), the unification of all Orthodox, the salvation and protection of all 

inhabitants of Novorossia" [4]. Also on the video you can see that the 

participants  are yonger  and the elderly people practically do not participate. 

Also, a few words should be said about the choice of places around which 

the "procession" was held. This is not the main  Svyato-Preobrazenskiy 

Cathedral which is situated in the center of the city and  is not a religious 

structure at all. "Actions of faith" were held around the DonTF and the SSU, 

which embody the fullness of secular power in the administrative territory. 

It will not be superfluous to recall the words of the adviser of  the "Minister of 

Defense of the DPR" on information policy, who in August 2014 said: "There 

are no Orthodox people at all at the Ukrainian side, because no one who is 

Orthodox will fight against Novorossia because he knows that the unity of the 

Holy Russia is pleased to  God" [5].  

If you analyze the program documents of the so-called "L / DPR", for 

example their constitutions, then from the very beginning you can see appeals to 

the "Russkiy Mir", Orthodox faith, a common history and ancestors who "shed 

their blood and defended their identity." 

So-called  "Armed forces" of  "DPR" and "LPR" included units that called 

themselves religious ones. Probably one of the most famous  units is the NAF 

(the United Armed Forces of Novorossiya). Of course, there were  less known 
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units, such as the Legion of St. István, the "Eastern Orthodox" battalion, the 

battalion of the "Holy Virgin Augustus "Augustus" and others. 

There are a lot of evidence from the media about  activity of the NAF. Igor 

Strelkov / Girkin, the so-called "Defense Minister of the DPR" commanded this 

unit. Religious markers except  their title were also used on the banner of the 

unit that had  colors of the Russian flag with the cathedral cross and  depiction 

of Yuriy Zmeieborets. Particular attention was paid to the coverage of everyday 

life, the arrangement of barracks in the form of "monasteries" with chapels and a 

large number of icons inside. Of course, these activities of this organization in 

reality are very different from their media image. It is significant that after the 

religious rhetoric has fulfilled its role, it has became a law priority. Thus, the 

text about the "Russkiy Mir" was excluded from the text of the "constitution". 

Now this document does not contain such appeals. Also, in the first half of 2015, 

the NAF was reorganized into a secular unit, an ordinary combat unit with a 

serial number and religious markers were removed from the front line. 

Conclusion. It was exactly the creation of the existentially limiting 

situation through the usage of religious markers that we could observe in the 

spring of 2014 in Donbass. The religiously colored rhetoric of the "Russkiy Mir" 

and the religious markers used in Donbass should be understood as part of 

political and cultural promotion, rather than purely religious activity.  

Religious rhetoric and markers were quite an effective mobilization factor 

during the first stage of the conflict.  Such actions, documents, as well as 

information support, based on religious markers, became one of the factors 

allowed  to mobilize the population at the first stage of the conflict (not only  in 

our state) and withdraw the armed confrontation during the first months on its top. 

Such appeals to religious markers are not unique and do not reflect solely the 

"Donbass scenario" of the conflict deployment. If the analysis of the cultural 

characteristics of the population of a certain territory turns to be successful, then 

this technology can be used to mobilize and deploy conflict situations in the future.  
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Мобилизационный потенциал религиозно-мотивированной риторики проекта 

«Русский мир» в событиях 2014 года на Донбассе 
В статье рассматривается мировоззренчески-ценностный потенциал «русского мира», 
который использовался для мобилизации антизападных движений, предоставляя им 
базис для теоретического обоснования собственных убеждений. Проводится анализ 
религиозной символики, которая использовалась во время событий весны 2014-го года 
и происходит от проекта «Русский мир». На современном этапе развития проекта 
«Русский мир» апелляция к религиозной символике позволила искусственно создавать 
потенциальные угрозы для мировоззрения населения смежных с РФ государств. 
Показан механизм построения собственной, частной религиозности. Приведены 
примеры использования религиозной символики в повседневной жизни населения 
(крестный ход), в боевых подразделениях (РПА), а также в риторике «руководства» и 
официальных документов т.н. «ДНР». Обосновывается мнение, что подобная 
мобилизация была возможна, в том числе, благодаря искусственному созданию 
экзистенциальной угрозы предельным ценностям. Выдвинуто предположение, что эти 
апелляции и угрозы имеют универсальный характер и являются достаточно весомым 
инструментом развертывания конфликтов в современном мире. 
Ключевые слова: «русский мир», «девальвация ценностей», «идентичность», 
«геополитика», «глобальная конкуренция», «ценности», «мягкая сила», «православие», 
«религиозный фундаментализм», «экстремизм». 
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Мобілізаційний потенціал релігійно-мотивованої риторики проекту «Русскій мір» 

у 2014 році на Донбасі 
У статті розглядається світоглядно-ціннісний потенціал «русского міра», який 
використовувався для мобілізації антизахідних рухів, надаючи їм базис для 
теоретичного обґрунтування власних переконань. Проводиться аналіз релігійної 
символіки, яка використовувалась під час подій весни 2014-го року і походить від 
проекту «Русскій мір». На сучасному етапі розвитку проекту «Русскій мір» апеляція до 
релігійної символіки дозволила штучно створювати потенційні загрози для світогляду 
населення суміжних з РФ держав. Показано механізм побудови власної, приватної 
релігійності. Наведено приклади використання релігійної символіки в повсякденному 
житті населення (хресний хід), у бойових підрозділах (РПА), а також у риториці 
«керівництва» і офіційних документів т.зв. «ДНР». Обґрунтовується думка, що подібна 
мобілізація була можлива, в тому числі, завдяки штучному створенню екзистенціальної 
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загрози граничним цінностям. Висунуто припущення, що ці апеляції і загрози мають 
універсальний характер і є досить вагомим інструментом розгортання конфліктів у 
сучасному світі. 
Key words: «русскій мір», «девальвація цінностей», «ідентичність», «релігійна 
символіка», «глобальна конкуренція», «цінності», «м'яка сила», «православ'я», 
«релігійний фундаменталізм», «екстремізм». 
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СУЧАСНІ ТА КЛАСИЧНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ДО АНАЛІЗУ МІСТА (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 

У статті розглянуто основні теоретико-методологічні підходи в урбаністиці. 

Зосереджено увагу на нових мультидисциплінарних розвідках пояснення феномену 

міста: теорії власної логіки міст дослідницького колективу Дормштадського університету 

та системи SPACE(D), що зосереджується на місті з позиції суспільства, управління, 

архітектури, культури, міської економіки та даних про місто. Показано необхідність 

вироблення такої теорії міста, яка могла б охопити одночасно і місто, як динамічну 

культурну форму загалом, і конкретні процеси, що перебігають у міських середовищах. 

Ключові слова: філософія міста, власна логіка міст, урбаністичний дискурс.  

 
Постановка проблеми та стан її вивчення. Останнім часом у 

глобалізованому світі дослідження міст помітно тяжіють до пошуків їх 
універсальних вимірів, загальної структури, втілення у міських просторах 
спільних трендів: екологічності (міста піддаються джентрифікації); 
медійності; нестабільної зайнятості городян (прекаризація); глокалізації і 
т.ін. У зв’язку з цим культуролог Дмитро Лихачов попереджає про втрату 
містами своїх відмінних, притаманних лише їм, рис, про безликість міста. 
Дослідник наполягає на тому, що вивчення і збереження образів міст грає 
першорядну роль у збереженні історичної тяглості культур. Такий 
подвійний підхід до аналізу сутності міст, з одного боку, відображає си-
туацію, коли практичні дослідження розпорошуються на окремі прояви 
міського життя та складові міста: системи соціальних відносин, видів 
діяльності чи міських об’єктів, а з іншого боку – націленість дослідників 
комплексно осмислювати місто як цілокупний феномен. І в першому, і у 
другому випадку місто розглядається як динамічна соціальна система. 
Дослідження історії та логіки зміни підходів до розуміння міста може 
дозволити побачити, на якому етапі та із союзу яких наукових сфер 
народжується власне урбаністика. А також проаналізувати сучасний стан 
розробки міських досліджень та перспективи розвитку філософії міста, що 
і буде метою даної розвідки. 

Виклад основного матеріалу. Рівноправний зараз з-поміж інших 
урбаністичний дискурс має досить давню історію становлення, найбільш 
інтенсивний період якого припав на початок ХХ століття, коли «міським 
темам» було виділено окрему гілку в соціальних дослідженнях. Йому 
передували роботи Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, М. Вебера, Е. Кассірера, 
В. Беньяміна, які обґрунтовували можливості системного, символічного, 
антропологічного, культурологічного, соціологічного та ін. досліджень 
міста та містян. Зокрема, українська урбаністка М. Препотенська відводить 
Максу Веберу місце першопрохідця, що заклав основи розуміння міста як 
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соціального простору, а містянина як соціально діючої особи. Сам Вебер 
визначає місто не лише як союз містян зі спільними обов’язками, але й 
рівними перед християнським ритуалом [2, c. 368]. 

ХХ століття відкривається для дослідників міста новою 
епістемологічною методологією. З одного боку, це відбулося завдяки Школі 
Анналів (Люсьєн Февр, Блок, Ар’єс, Де Люмо, Фернан Бродель та Жак Ле 
Гоф), що впроваджувала засади нової історичної науки, яка ґрунтувалася на 
необхідності і можливості реконструювання історичних, соціальних фактів. 
А. Гуревич назвав її представників «практикуючими істориками». 
Особливої уваги тут заслуговує ґрунтовна тритомна робота французького 
історика Фернана Броделя «Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, 
XV-XVIII ст.», а конкретніше – останній розділ першого тому – «Структури 
повсякденності: можливе і неможливе», що має назву «Міста», де автор 
поміщає майже всі історично визначні події у міське тло, розглядаючи такі 
питання, як ієрархія міст, співвідношення міст та цивілізації, міста як вільні 
світи, чи можна моделювати форми західного міста. Місто у Броделя, чи не 
вперше, подається як втілення цивілізації.  

З іншого боку, в цей період відбувається так званий «просторовий 
поворот» (spatial turn), що призвів до «просторових дебатів» (spatial 
debate) у гуманітарних науках. Новий підхід до простору став 
характеризувати не лише погляд на урбаністичні феномени, але й на спосіб 
визначення та дослідження реальності, взагалі, з точки зору просторових 
параметрів та категорії «простір» [7]. Його артикуляцію приписують Анрі 
Лефевру, який, використовуючи марксистську методологію, запропонував 
ідею продукування соціального простору, його виробництво. Від часу 
публікації «Виробництва простору» розвинулась тенденція вбачати 
простори у всьому безвідносно до фізичної наявності: просторі тексту, 
просторі сенсу, просторі спілкування та просторі довіри і т.д. Ідеї Лефевра 
в урбаністиці розвинув та поширив Девід Гарві.  

Потужну урбаністичну школу являла собою соціологічна школа 
Чиказького університету. Інтенсивний розвиток міста у 20-х роках ХХ ст. 
практично перетворив Чикаго на лабораторію для дослідників. 
Найвідоміший представник цього напрямку – Люїс Мамфорд, який створив 
комплексну концепцію походження та розвитку міст. У роботі «Культура 
міст» / The Culture of Cities [10] він висунув та обґрунтував типологію міст, 
першим з яких назвав середньовічне місто, «ідеальне» з точки зору 
відповідності «устрою міського середовища та особливого укладу життя, з 
його підпорядкуванням християнській церкві і особливою системою 
цінностей», тобто маркерам відповідної епохи. Міста, що створюються в 
Новий час та пізніше, мають переважно промислову спрямованість 
(створюються через необхідність задоволення індустріальних потреб). 
Думка Мамфорда про те, що місто, перш за все, соціальне утворення 
відбилася й на тлумаченні ним індустріального міста та його особливостей. 
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За Мамфордом, в основі індустріального міста лежить механістична 
інтеграція та соціальний розрив. Дослідник, під впливом техногенного 
розвитку, ввів термін «мегамашина» для позначення проблеми поглинання 
людського життя технікою та технологіями, які підкорюють людину, 
ставлять її собі на службу. Індустріалізація збагатила урбаністичну теорію 
концептом Мамфорда про місто, як цивілізаційну машину. 

Інші представники даного напрямку, зокрема Люїс Вірт, Роберт Парк та 
Кевін Лінч, виводили взаємозв’язок соціальних та просторових аспектів міста. 
Кевіну Лінчу належить авторство теорії ментальних мап міста, ідея 
ментального образу міста та розробка теорії міської форми залежно від 
сприйняття міського середовища його мешканцями. «The Image of the City» / 
«Образ міста» виникає в свідомості містянина завдяки зрозумілому та чітко 
структурованому середовищу з формами, що продукують сильні образи. 
Такий образ може бути як індивідуальним (на думку автора це має цікавити 
психологів), так і колективним. Саме ««public images / суспільні образи», 
спільні ментальні картини, що притаманні більшості містян, що є результатом 
проявленого консенсусу [9], груповими образами і предметом цікавості Лінча. 
Дослідник ставить за мету проектувати такі середовища (міста), які були б не 
лише добре організованими, але поетичними й символічними, такими що 
врахують історичні традиції індивідуумів, їх стратегії пересування, будуть 
сприяти відтворенню життєвості ідентичності [9]. 

Концепція образів міста, які схоплює людина, розвинулася у думку 
про залежність та обумовленість людських почуттів і настрою міського 
простору, який нас оточує, простору нашого повсякденного життя. 
Останню тезу обстоює Колін Еллард, який є першопрохідцем у галузі 
психогеографії (дослідження того, як впливає на нас навколишня 
обстановка) та спеціалізується на когнітивній нейропсихології.  

Колін Еллард у своїй книзі «Середовище існування: як архітектура 
впливає на нашу поведінку та самопочуття» веде мову про ключову роль 
емоцій у керуванні нашою повсякденною поведінкою, самі ж емоції, та 
навіть спосіб мислення, залежать від простору, в якому ми перебуваємо. 
Дослідник пише: «особисто я переконаний, що ключ до створення кращого 
середовища проживання на всіх рівнях – у виявленні складного 
взаємозв’язку між нашим життєвим досвідом і місцями, де його було 
набуто» [8]. Еллард пропонує для ілюстрації тези контрастний приклад із 
собором Святого Петра у Римі та повсякденні враження від архітектури. 
Дослідник описує, як у відвідувачів Собору підкошувались ноги від 
споглядання величного купола з неперевершеними розписами. На думку 
автора, цей досвід змушує їх замислитися про своє місце у Всесвіті, 
відкинути страхи й повірити у можливість вічного життя (актуалізація 
релігійного контексту). Цей досвід здатен контролювати поведінку 
відвідувачів ще довгий час після візиту до стін Собору. З іншого боку, 
візити до таких адміністративних споруд, як, наприклад, суд, породжують 
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у нас відчуття власної незначущості перед авторитетом влади. З точки зору 
психологів, споглядання таких просторів впливає на нашу поведінку, 
робить нас більш покірними та анонімними один до одного. Розробки 
Елларда, виконані на межі урбаністики та психології, можуть доповнити 
метод його попередника бостонського соціолога та урбаніста Кевіна Лінча, 
що полягає у ментальному картографуванні міського простору. 

Ще одним напрямком Чиказької школи є «екологічний урбанізм» 
Роберта Е. Парка. Цей підхід нагадує вихідні положення географічного 
детермінізму, розроблюваного ще у 18 сторіччі Шарлем Монтеск’є, згідно з 
яким географічне положення обумовлює умови існування суспільств, під 
його впливом формуються звичаї народів, закладається певний характер 
господарських практик, той або інший політичний устрій. Роберт Парк 
відводить локальній географії роль детермінанти у розвитку міста. Цей автор 
пише: «основні обриси сучасного міста будуть визначатися (1) локальною 
географією та (2) маршрутами транспортних перевезень. Локальна географія, 
перетворена залізницями та іншими основними транспортними засобами, які 
незмінно пов'язані з найбільшими галузями промисловості, визначає загальні 
контури міського планування» [4, с. 14]. Автор розвиває свою думку у 
наступному напрямку – міська спільнота в дійсності набагато складніша, ніж 
можна зрозуміти зі спроб описати її, до того ж різним типам і розмірам міст 
властиві свої особливі варіації. Головне, однак, полягає в тому, що спільноти 
всюди тяжіють до певного зразка (pattern), і цей зразок незмінно виявляється 
констеляцією типових міських ареалів, що можуть бути географічно 
локалізовані і просторово визначені.  

Автор порівнює місто із решетом: «будучи одного разу заснованим, 
місто виявляється великим решетом, яке безпомилково вибирає з 
населення країни в цілому тих, хто найбільше підходить для життя в 
даному районі або в даному середовищі». Все це підкреслює значення, яке 
Парк відводить місцеположенню, позиції і мобільності як показникам, 
необхідним для вимірювання, опису, і, насамкінець, пояснення соціальних 
феноменів [11, с. 3-18]. Послідовники Роберта Парка, зокрема Еймос 
Холей (Hawley), подають своє бачення міського середовища та розвиток 
його районів (ареалів) за аналогією до процесів, що відбуваються у 
природному середовищі. 

Ще одним важливим напрямком Чиказької школи є концепція Луїса 
Вірта1, що полягає у погляді на урбанізм як на спосіб життя. Захоплений 
швидкими темпами урбанізації, дослідник писав: «Зростання міст і 
урбанізація світу – один з найбільш вражаючих фактів сучасної епохи» [3, 
с. 93-118]. Справа тут, на думку Вірта, навіть не у кількості міського 
населення, тобто тих, хто веде міський образ життя. Справа у тому, що 
                                                           

1 Див. Wirth L. Urbanism as a way of life // American j. of sociology. – Vol. 44 (July, 

1938). – P. 1-24. 
 



К.Л. Гуржи 

«Наука. Релігія. Суспільство» 2018  № 1 124 

міста почали чинити значний вплив на соціальне життя людини, адже 
місто виявляється не місцем життя та роботи для сучасної людини, а 
центром, що регулює економічне, політичне та культурне життя. Місто 
стає центром, який у глобальному масштабі залучає на свою орбіту 
найвіддаленіші спільноти земної кулі і з'єднує в єдиний космос, 
упорядковану систему різні території, народи та види діяльності. Тож, згід-
но з Люїсом Віртом, урбанізм виступає формою соціального існування, 
образом життя. 

З критикою розробок Чиказької школи виступає сучасна дослідна 
група Дормштадського університету, вказуючи на те, що, власне, місто, 
як самостійний предмет, губиться в численних дослідженнях фактів 
міського життя. Адже, на їхню думку, різні кількісні виміри життя містян 
не тотожні самому місту. Місто не є субкатегорією «суспільства», 
лабораторією суспільних процесів. Навіть напрямок «нової міської 
соціології» кінця 20-го сторіччя, який концентрувався на економічних 
міських показниках, місто, як предмет дослідження, підміняв на 
суспільство, «керуючись припущенням, що структурні проблеми 
капіталізму, відносини нерівності та паттерни експлуатації відіб’ються у 
місті наче у краплині води» [6, с. 8]. Дослідники вбачають принципове 
рішення винести як об’єкт дослідження суспільних наук міста з усіма їх 
розбіжностями та локальними особливостями за лапки – результатом 
роботи концепцій модерності, що постулюють детермінізм динаміки 
суспільного розвитку. Такий підхід не залишає для міст шансу бути 
розглянутими як локальними факторами для суспільного прогресу. 

Власна концепція цих дослідників (Мартини Льов, Хельмунта 
Беркинга, Петри Герінг, Рольфа Лінднера, Юргена Хассе) представлена у 
роботі «Власна логіка міст. Нові підходи в урбаністиці», яка стала 
результатом цілої серії міждисциплінарних семінарів, і де сформульовано 
альтернативну концепцію вже попередній урбаністичній традиції 
розглядати місто лише як дзеркало соціальних процесів. На прикладі таких 
європейських міст як Манчестер та Шеффілд, Берлін, Гамбург та 
Франкфурт автори пояснюють, що мають на увазі під «власною логікою 
міст». Йдеться про новий дослідницький підхід, покликаний 
концептуалізувати та емпірично досліджувати «місто» та міста як особливі 
предмети дослідження у всій їхній своєрідності. Ідея локально специфічної 
своєрідної реальності міст [6, с. 7-11].  

Автори відмічають процеси посилення локальних феноменів та ролі 
міста під впливом динаміки глобалізаційних процесів [6, с. 11] з 
одночасним послабленням національної держави й намагаються дати 
відповіді на ті питання, що залишилися невисвітленими в урбаністиці після 
«культурного повороту» в гуманітарних та суспільних науках. Йдеться про 
роль кумулятивних структур локальних культур, їх осідання у ма-
теріальному середовищі міст чи в місті, як колективній пам’яті, про 
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локальні «структури відчування», про «габітус», про «індивідуальний 
вигляд» чи «біографію» міст.  

Також варта уваги інша система мультидисциплінарного підходу до 
міста – SPACE(D). SPACE(D) – це абревіатура перших літер англійських 
назв кількох напрямів дослідження суспільства, яка розшифровується як 
Sociology, Politics, Architecture, Culture, Economics, Data [1] і, відповідно, 
зосереджується на місті з позиції суспільства, управління, архітектури, 
культури міста, міської економіки, даних про місто. Цю ідею було 
використано у проекті «Археологія периферії» для Московського 
урбаністичного форуму 2013 року від команди МЕГАНОМ, Інституту 
медіа, архітектури та дизайну «Стрєлка». Сам проект займався 
дослідженнями взаємовідносин центру та периферії та будувався на 
чотирьох ключових моментах: 1) міждисциплінарна рівноправність; 
2) релевантний набір із шести «монодисциплінарних» напрямків, на яких 
будувалось дослідження SPACE(D); 3) використання методик відповідно 
до сталої практики кожного із напрямків SPACE(D); 4) синтетична та 
евристична цінність, а також принципові обмеження міждисциплінарного 
підходу, що виявилися в процесі [1, с. 200]. 

Ряд сучасних мультидисциплінарних урбаністичних досліджень на 
основі змішаної методології маємо доповнити таким напрямком як 
міфогеографія, або культурна географія. Першопрохідцем у цьому 
напрямку став американський вчений китайського походження І-Фу Туан, 
який вважається класиком у справі розрізнення «місця» та «простору» [12]. 
Згідно з думкою дослідника, «простір» і «місце» («Space» та «Place») – це 
схожі слова, що позначають загальний досвід. Ми живемо в просторі. 
Обмежуючи цей простір, ми створюємо місце. Автор пише, що «місце – це 
безпека, простір – це свобода: ми прив'язані до однієї і залежимо від 
іншої» [12, с. 3]. Концепція місця і простору («Space» та «Place») І Фу 
Туана полягає у визначенні простору і місця як основних компонентів 
живого світу. Досліджуючи людські відносини, відносини людини і 
природи, географічну поведінку людей, автор поступово показує, як саме у 
нас формується образ місця. Спочатку це відбувається за допомогою 
візуальності. Місце – це та сукупність об'єктів, яка охоплюється нашою 
увагою. Але місце, за думкою автора, має історію і значення, а також, 
втілює в собі досвід та прагнення людей. Тобто, місце залежить від 
інтерпретації його людиною. Це реальність, яка наділяється людиною 
певними значеннями. «Простір», згідно з Туаном, – це «стерильне» 
відкрите місце, яке не має ніяких соціальних зв’язків для людини. «Місце», 
навпаки, – це місце, створене людським досвідом, воно є частиною 
простору та є наповненим смислами і цілями, людським досвідом у даному 
просторі. Воно проявляється для людини через об’єкти мистецтва, 
архітектуру, пам’ятники та ін. 
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Таким чином, розглянувши основні теоретико-методологічні підходи 
до аналізу та визначення міста, бачимо, що сучасні автори знов і знов 
звертають увагу на необхідність цілісного підходу до феномену міста, та 
тяжіють до мультидисциплінарних урбаністичних досліджень. В 
українській філософській думці початок цій роботі покладено в філософії 
міста Л. Радіонової, яка пропонує «вибудовувати місто в просторі 
культури як якусь онтологічну ідею, що має свою історію, свою біографію, 
свою траєкторію становлення – як якийсь ідеальний архетип, від якого 
можливі відгалуження – на європейський, східний та інші варіанти» [5, 
c. 273-274], у погляді на місто як на світ людського буття у М. Карповця1, 
чи представленні ідеї міста як його міфу2. На сучасному етапі, в умовах 
цивілізаційних криз та зіткнення різних культурних установок, що 
розгортаються в міських просторах, стає зрозуміло, що місто є не лише 
ареною для цих процесів, а й іноді їх умовою, активним учасником та 
врешті – їх наслідком. Можна побачити, що постала необхідність 
вироблення такої теорії міста, яка могла б охопити одночасно і місто, як 
динамічну культурну форму загалом, і конкретні процеси, що перебігають 
у міському середовищі. 
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Современные и классические теоретические подходы к анализу города 
(социально-философский аспект) 
В статье рассмотрены основные теоретико-методологические подходы в урбанистике. 
Сосредоточено внимание на новых мультидисциплинарных исследованиях феномена 
города теории собственной логики городов исследовательского коллектива 
Дормштадського университета и системы SPACE (D), что сосредоточивается на месте с 
позиции общества, управления, архитектуры, культуры, городской экономики и данных 
о городе. Показана необходимость выработки такой теории города, которая могла бы 
охватить одновременно и город, как динамическую культурную форму в целом, и 
конкретные процессы, протекающие в городской среде. 
Ключевые слова: философия города, собственная логика городов, урбанистический дискурс.  
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Modern and classical theoretical and methodological approaches to the analysis of the 
city issue (social - philosophical aspects) 
The article deals with the main theoretical and methodological approaches in urbanities. The 
focus is on new multidisciplinary approaches to the phenomenon of city: the theory of the 
own logic of the cities according to the research team of Darmstadt University; and the 
SPACE (D) system that focuses on the city from the standpoint of society, governance, 
architecture, city culture, urban economics and city data. The necessity of developing a city 
theory that could explains both city as a dynamic cultural form in general, and concrete 
processes that take place in urban environments are shown.  
Key words: philosophy of the city, own logic of cities, urbanistic discourse. 
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ПАТЕРНАЛІЗМ VS ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Стаття присвячена концептуальним проблемам відповідальності та 

самоорганізації в міських спільнотах, в контексті європейського та українського 

міського самоврядування. Фокусується увага на ціннісних та соціокультурних 

детермінантах розвитку міського самоврядування,  концептуалізації міського простору. 

Автор актуалізує теоретичні підходи, пов’язані з феноменом українського 

пострадянського міста, окреслює теоретичну сутність та практичну необхідність 

комплексної самоврядної моделі муніципального управління в українських містах. 

Наголошується на тому, що існуюча в Україні модель соціального патерналізму, 

практики управління містом є історично та культурно укоріненими, несумісними з 

європейськими патернами міського самоврядування  та представницької демократії. 
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Постановка проблеми. З набуттям нашою країною незалежності 
особливої уваги набуває проблематика, що пов’язана з самоорганізацією 
міської спільноти. В останнє десятиліття все більша кількість соціологів, 
соціальних філософів, політологів фокусують увагу на необхідності 
розширення концептуального поля урбаністики. 

Йдеться про необхідність поступового переходу від аналізу вже 
достатньо відомих соціально-просторових та юридично-правових аспектів 
міського самоврядування (імплементації в суспільне життя правової 
процедури і відповідальності всіх мешканців міста перед законом) до 
теоретичної концептуалізації історичних та соціальних вимірів міського 
самоврядування, соціальної модернізації: усвідомлення суспільної та 
політичної відповідальності міської спільноти стосовно стану суспільних 
змін, необхідності відновлення етично-моральних критеріїв 
відповідальності жителів за долю власного міста. 

Важливого значення у цьому контексті набуває теоретична 
концептуалізація феномену міських виборів, як процесу відповідального 
голосування: під час якого формуються цивілізаційні та соціальні навички 
співіснування та взаємодії різноманітних груп і спільнот, верств, 
прошарків, громадянського суспільства в цілому. Важливість осмисленого 
ціннісно-раціонального політичного вибору пострадянських мешканців, 
поза сумнівом, дуже важко переоцінити. Очевидно, що в сучасних умовах 
заслуговує на визнання не просто суспільна активність під час виборів, а 
саме ціннісна і раціональна  спрямованість мешканців міста на 
покращення соціального облаштування  міського простору, соціальної 
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сфери в цілому. Саме ця позитивна громадянська настанова на 
імплементацію етосу соціальної відповідальності, ціннісних засад є тим 
позитивним нормативним фундаментом, який має призвести до оптимізації 
інституційних механізмів, у межах яких здійснюється процес докорінної 
соціальної трансформації радянського минулого. 

Як свідчить досвід переважної більшості європейських міст, навіть 
певні здобутки у сфері розширення суспільної активності під час виборів, 
поза сумнівом, далеко не завжди у європейському середовищі супровод-
жувались розвитком демократичних інституцій, демократичним 
самоврядуванням. Характерним прикладом цього є, зокрема, історичне тло 
португальських, грецьких та й російських міст, де розвиток політичної 
участі призвів, на першому етапі, до появи паростків міського 
самоврядування. Втім первинна політична активність, у тому числі й під 
час виборчого процесу, була вельми нестабільною. Вона не 
супроводжувалась розвитком «життєвого світу людини» і не була 
пов’язана з розвитком нової міської культури. 

Такий стан речей є наслідком тривалого збереження достатньо 
аморфної соціальної структури міста, головні актори якого, представники 
«середнього класу», інтелектуали, поза сумнівом, мали достатньо 
обмежені навички соціальної взаємодії,  в ціннісному та економічному 
плані були  залежними  від бюрократичної системи розподілу та 
підпорядковання. Мусимо констатувати, що інституційна слабкість, 
практично у всіх країнах «уповільненої модернізації», об’єктивно 
перешкоджала розвитку демократичних цінностей, вільної політичної 
культури та посиленню відповідальності влади перед виборцями. Не є 
винятком у цьому контексті й Україна. 

Очевидно, що в нашій країні, попри демократичну риторику, 
протягом тривалого часу має місце централізовано-патернальна соціальна 
структура міського управління, яка є культурно укоріненою і об’єктивно 
гальмує розвиток демократичних прав і свобод людей. Практично не 
змінилася ситуація і за останні кілька років. За такої недемократичної за 
своєю сутністю системи, яка, позбавляючи значну частину населення 
можливості реалізувати власні права, примітивізує людину та перетворює 
вільного громадянина  на підлеглого, (особи, що не впливає на власну 
долю і є об’єктом зовнішніх впливів), годі й думати про активізацію 
навичок самоврядування, оптимізації громадянського самоорганізації в 
цілому. За таких умов міські спільноти позбавлені можливості свідомо 
обирати ефективну міську владу, яка була б спроможна відповідати перед 
власними громадянами за наслідки своєї діяльності у різних сферах 
розвитку міста.  

Варто зазначити, що, попри поодинокі теоретичні напрацювання, в 
українському науковому житті, бракує комплексних досліджень 
орієнтованих на концептуалізацію демократичного дискурсу мережевого 
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співіснування, моделі соціального партнерства влади і громадянського 
суспільства, яка б дозволила активізувати в суспільстві ціннісні принципи 
соціальної відповідальності мешканців міста за «спільне благо» та гідне 
майбутнє городян. Адже тільки за цих умов електоральний вибір 
мешканців українських міст може бути усвідомленим і сприяти 
позитивним змінам у суспільстві в цілому. 

Ступінь наукової розробленості проблеми. Можемо констатувати, 
що в останні десятиліття в європейській традиції відбувалася комплексна 
концептуалізація парадигм та моделей місцевого самоврядування, 
осмислення ролі  представницького процесу у житті муніципальних 
громад. Найбільш повно публічні та приватні виміри модерного 
муніципального життя, партнерські відносини в межах громад були 
досліджені такими видатними соціологами як Ю.Габермас, М.Осовська, 
В.Оссовський, Р.Патнем, Б.Манан. В останні роки урбаністична 
проблематика займає чільне місце і в працях В. Степаненко, 
А.Стрельникової, М.Соболевської, О.Міхєєвої, Л.Малес, М.Наумової, які 
піддають аналізурізні аспекти міської самоорганізації, фокусуючи увагу на 
вимірах відповідальності та взаємопідтримки різних міських спільнот. 

Варто відзначити також теоретичні розвідки В.Середи та 
Б.Шуміловича, які фокусують увагу на взаємопов’язаності різних 
соціокультурних  вимірів з розвитком громадянського суспільства у містах. 

Втім, попри різні вагомі теоретичні дослідження, залишається 
нез’ясованим демократичний концепт соціальних змін  в українських 
містах, не розроблені базові концептуальні ціннісні засади мешканців 
пострадянських міст, не визначена роль деліберативних чинників у 
конституюванні сучасного європейського та українського міста. 

У методологічному вимірі заслуговують на теоретичне осмислення 
доробки А.Токвіля, Ф.Фукуями, Г.Арендт, українського дослідника 
Т.Возняка, які використовують світову філософську спадщину щодо 
аналізу місцевого самоврядування. Саме вони, передусім, і будуть 
використані в нашому дослідженні. 

Мета пропонованої статі полягає у тому, щоб на основі історичного 
досвіду концептуалізувати базові моделі розвитку «міської цивілізації» й 
узгодити їх із суперечностями колективного та індивідуального розвитку, з 
демократичними принципами представницького правління. У процесі 
дослідження даної проблематики важливою видається можливість 
імплементації європейського досвіду в українську практику 
пострадянських міст. 

Виклад основного матеріалу. Відтак об’єктом нашого розгляду є 
еволюція історичних форм, парадигм міського самоврядування та 
демократичного представництва, які пов’язані з  соціальною структурою 
суспільства та  специфікою виборчого процесу. 
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Предметом аналізу виступають  детермінанти становлення та 
функціонування  відповідальної громадянської міської спільноти в Україні.  

У процесі аналізу важливим у концептуальному плані для нас є 
творчий доробок американського соціолога Р.Патнема. Десятиліттями 
вивчаючи причини відмінностей між економічно і соціально розвиненими 
Північною та Центральною Італією, з одного боку, і депресивною 
південною частиною цієї країни, з іншого, американський соціолог фіксує 
два усталених методи врядування, що тісно пов’язані з соціально-
культурними та історичними особливостями. Останні сягають у 
тисячолітню давнину, коли протягом ХІ століття на півдні півострова 
виникла візантійська імперська система правління, а на півночі – німецька, 
що перетворилася з віками на систему самоврядних комун республік. 

На початку ХХІ століття соціальні особливості, що були запроваджені 
в далекому минулому, виявилися вирішальними для пояснення 
відмінностей в ефективності міського самоуправління. Консервація одних 
соціальних форм у містах і розвиток інших призвели до того, що «постали 
два різних міста і два різних способи життя… на півночі люди були 
громадянами, а на півдні – підданими і підлеглими» [1, с.159]. Це 
спостереження американського  вченого є вельми корисним у значенні 
методологічного підходу щодо перспектив оцінки соціальних перетворень 
в українських містах. 

Якщо зважити на поступовий характер соціальних трансформацій, то 
формування «ідеального типу» (термін М.Вебера) міської спільноти може 
розглядатися в аспекті «громадянського поступу». Ключовими елементами 
поступу є: 1) виражена тенденція до автономності і самоорганізації 
міського життя, спрямованість до громадянського самоврядування, 
2) нагромадження соціального капіталу або системи довіри та 
взаємопідтримки репрезентантів громади, 3) нагромадження культурного 
капіталу: високої системи освіти, яка здатна допомогти у вирішенні 
проблем міста, 4) громадянська активність, яка дозволяє репрезентантам 
найбільш успішних міст впливати на владу, 5) поглиблення індивідуальної 
та приватної сфери. 

Очевидно, що соціально-політичною формою демократичного міста є 
система демократичного представництва, яка передбачає захищеність від 
позаправових і недемократичних вимог муніципальної  та центральної влади. 

У цьому контексті принципово важливою є автономія особи від влади, 
яка передбачає зокрема й те, що публічні рішення мають пройти перевірку 
вимірами публічної комунікації. Ю.Габермас слушно зауважує, що 
«політична публічність і  на її основі громадянське суспільство набувають 
у міському середовищі стратегічного значення» [2, с.282]. У межах цих 
соціальних практик відкритості утворюється демократичне середовище, у 
якому члени солідарних спільнот усвідомлюють свою залежність один від 
одного, розвиваючи  стосунки обопільної поваги.  
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Збереження демократичного простору пов’язано з репродукцією 
«соціального капіталу» у містах, який репродукує такі особливості 
соціальної організації, – як довіра, норма та мережа громадської активності, 
що підвищують ефективність  і координацію спільних дій. «Соціальний 
капітал сприяє розвиткові спонтанної кооперації у містах», – справедливо 
зазначає Ф.Фукуяма [3, с.204]. Явище соціального капіталу властиве для 
горизонтального типу взаємодій і має значення «морального ресурсу 
підтримки», який при використанні не зменшується, а розширюється.  

На переконання Патнема, «соціальний капітал, втілений у 
горизонтальних мережах соціальної активності, є вагомим чинником 
ефективної роботи міських мереж», чинником соціальному добробуту та 
формування демократичних цінностей, які є вкрай важливими для 
утворення громадянських практик відповідальності [4, c.193].  

У широкому сенсі відповідальність є одним із універсальних етичних 
регуляторів і принципів міської самоорганізації. У цьому контексті є 
загальновизнаним, що розвинуте в інституційному та цивілізаційному 
вимірі місто постійно залежить від злагоджених консенсусних рішень і 
логік узгоджених колективних дій щодо суспільних та приватних інтересів 
громади, інтересів конкретних особистостей.  

У процесі соціально-історичної еволюції стає зрозумілим, що 
утвердження принципу відповідальності безпосередньо залежить від 
визнання репрезентантами  міських спільнот соціально-культурних, 
економічних та політичних вимог інших осіб. Осіб, не пов’язаних з ними 
безпосередньо клановими, корпоративними, особистісними зв’язками 
традиційного типу. Ю.Габермас справедливо фокусує увагу на 
необхідності «автентичної комунікації» як принципу функціонування 
відповідального громадянського суспільства у містах». Іншого можна й не 
любити, але його треба терпіти», запроваджуючи та плекаючи 
міжкультурний соціальний діалог між спільнотами міста [5, с.67].  

У демократичній традиції можна відзначити принаймні два підходи до 
розуміння репрезентантами міської спільноти своєї відповідальності за 
долю міста. 

Перший підхід історично пов’язаний з похідними від античного міста 
«республіканськими» чеснотами, серед яких відповідальність громадянина 
посідає найважливіше значення. Іншими словами, місто може бути 
успішним лише тою мірою, наскільки добрими (чесними, справедливими, 
відповідальними) є її громадяни. Послідовне розгортання цього принципу 
знаходить втілення у максимі, відомої ще з часів античності і  теоретично 
концептуалізованій у «Дусі Законів»: «кожен народ заслуговує на тих, кого 
обирає» [6, с.189]. Отже, якщо влада у місті є поганою, малоефективною, 
аморальною чи корумпованою, то відповідальними за це є самі громадяни, 
які не здатні її контролювати. 
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 У межах цього підходу створюється історія розвитку традиційного 
міста, його правова, майнова і духовна сепарація від шляхетської влади, 
історія боротьби городян з місцевими духовними і світськими 
можновладцями. Під впливом різних духовних, політичних, економічних, 
ціннісних чинників, починаючи з ХІІІ століття, формується стала міська 
культура: у Середземномор’ї в Італії, на Півдні Франції, а дещо пізніше у 
Центральній Європі. Традиційне комунітарне місто стверджувалось шляхом 
поступового становлення міського судочинства, автокефалії (тобто права 
вважати власні судові та адміністративні інституції останньою і найвищою 
інстанцією влади), звільнення міщан від зовнішнього оподаткування та 
поступового формування ринкового права. В межах європейського 
урбаністичного розвитку постає самобутня цивілізація, яка  організовує 
податкову і фінансову систему, громадянський кредит і митниці. Історія 
європейських міст органічно пов’язана зі становленням розвинутого 
товарного обігу, ринку, перетворенням грошей у капітал, облаштуванням 
міського самоврядування. В межах цієї цивілізації постає інститут приватної 
власності, який отримує власну легітимність внаслідок посилення спільноти 
середнього класу, репрезентації особи бюргера: носія приватної власності.  

Сформованому «середньому класу» надавалося право надсилати 

власних виборних депутатів у представницькі органи (у Британії  у 
нижню палату парламенту, у Франції – у Генеральні Штати). Жителі 
стародавніх міст, заснованих від ХІІІ століття через своїх вибраних 
представників брали участь у вирішенні проблем загальнодержавного 
рівня у парламенті. Поступово суспільні акценти зміщуються у бік іншого 
дискурсу, який має місце на перетині традиційної та модерної цивілізації. 
Він передбачає акцент на посилення економічного чинника, який стає 
формоутворюючим для спільноти середнього класу. Йдеться про 
орієнтацію модерного міста на економічну сферу, добробут, формування 
специфічно модерного міського етосу:  професійної компетентності.  

У контексті міського самоврядування та посилення горизонтальних 
форм  взаємодії в містах інститут виборів починає грати все більшу вагу. У 
імплементації  процедури виборів актуалізуються дві можливості: вони 
можуть мати аристократичний сенс: підвищення керівників і лідерів або 
демократичний сенс призначення представників, довірених людей та 
службовців. У повній залежності від традицій, культурних засад, норм, 
правил того чи іншого міста, по відношенню до обраних депутатів, виборці 
можуть розглядатися і як підлеглі, і як керуюча сила.  

Варто зазначити, що вибори в процесі власної еволюції  історично 
слугували як «принципу тотожності», так і «принципу представництва». Ці 
обидва принципи є важливими для функціонування модерного міста. 
Принцип тотожності базується на тому, що «мешканці міста спроможні 
діяти політично внаслідок свого безпосереднього існування на підставі 
усвідомленої однорідності  своїх інтересів» [7, с.45]. У такому випадку 
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місто є політичною та ціннісною спільнотою, яка є об’єднаною 
спорідненою владою. Саме спільні цінності визначають електоральний 
вибір міських спільнот і формують демократичний каркас міста. Знаковим 
у цьому контексті є візія Б.Констана, який констатує, що «демократія є 
тотожність керуючих та підлеглих: тих, хто підкорює і тих, хто 
підкоряється» [8, с.234].   

Очевидно, що за такої електоральної моделі панування і правління у 
містах аж ніяк не може базуватися на нерівності або на привілеях певних 
керуючих осіб, можновладців. Обрані представники народу є легітимними 
лише внаслідок того, що виражають колективну волю спільноти.  

Інший принцип представництва виходить з того, що політична єдність 
народу (республіканізм) є лише ідеалом, позбавленим практичної 
корисності. На практиці втілення цієї моделі, на думку її критиків, 
призводить до імплементації неефективності в соціальному управлінні. 
Саме тому міська спільнота не може бути керована усіма вільними 
громадянами, а має бути репрезентована спеціальними  професійними 
управлінцями. Відповідноі до такого підходу представник, обраний міською 
спільнотою, має відносну автономність від неї. «Представник займає 
зовнішню по відношенню до народу позицію і є автономним від нього і не 
може бути пов’язаним з його волею», – зазначає Бернар Манен [9, с.190].  

Відтак є очевидним, що в самій процедурі виборів закладена 
суперечність між демократичними та аристократичними вимірами цього 
інституту. Понад те, маємо принципову суперечність між двома моделями 
демократичного устрою, які й визначають розвиток міського управління в 
Європі та Україні.  

Перша є репрезентацією політичної участі міських спільнот, що 
пов’язані з традиційною спадщиною колективної пам’яті, а друга є 
складовою ліберальної цивілізації. У цьому контексті К.Шміт дуже 
доречно фокусує увагу на тому, що одна з найбажаніших переваг 
традиційної міської демократії полягає у єдності правлячої верстви та 
контрольованих ними осіб. Втім, попри значні переваги цієї моделі, вчений 
вимушений погодитись із тим, що сама специфіка виборів перешкоджає 
цій рівності. «Історично у міських виборах завжди залишався 
аристократичний компонент, адже при розподілі посад після виборів 
преференції отримують індивіди та групи, які мають здібності, які 
позитивно оцінені суспільством» [10, с.192]. 

Очевидно, в процесі розвитку міського самоврядування постійно 
загострювалась суперечність між колективною та індивідуальною 
природою виборів, а також між домінуванням політичних та економічних 
чинників, між вагомістю природних чеснот і характеристик і об’єктивними 
характером управлінської системи міста, яка потребує професійних та 
кваліфікованих менеджерів. Відтак, ми можемо порівняти принципово 
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різні акценти щодо виборів з боку традиційних і модерних міських 
спільнот, представників різних світоглядних та ідеологічних таборів. 

Уособленням традиційної позиції варто вважати Аристотеля. Для 
античного вченого, без сумніву, лише певні окреслені позитивні якості тієї 
чи іншої особи можуть надати їй особливе право керувати та нав’язувати 
власну волю іншим. Античний  мудрець вважав, що «певні мешканці міста 
мають особливе право керувати іншими, оскільки вони є більш освіченими 
або більше за інших наближаються до  природної досконалості» [11, с.45]. 

Така максима аж ніяк не заперечує того факту, що й керівники і 
підлеглі в межах цієї моделі віддзеркалюють колективні інтереси 
спільноти. У цьому контексті цікаво відзначити, що для традиційних міст 
вибори не були єдиною і беззаперечною системою волевиявлення. 
Практично у всіх античних та середньовічних містах конкуренцію 
інституту виборів складав «жереб», як більш демократичний на думку 
деяких відомих  вчених (К.Шміт) інститут волевиявлення. На думку 
Гвічардіні, «вибори органічно призводять до посилення влади більш 
заможних городян, які за допомогою тіньових важелів перебирають владу 
у місті» [12, c.24]. Дослідник переконаний, що, завдячуючи хибній 
практиці легітимації виборів може складатися ситуація, коли доступу до 
посад можуть бути позбавлені гідні громадяни, оскільки «сам народ 
постійно переобирає одних і тих самих» [13, c.25]. Натомість «жереб» за 
такої теоретичної позиції надає практично кожному громадянину 
можливість за певних умов брати участь у міському управлінні. Складність 
обрання між жеребом та виборами демонструє історія Флоренції, де 
відбувалися постійної суперечки з цього приводу. Втім, абсолютно 
справедливого рішення так і не було знайдено, адже суперечність була 
закладена в недосконалості самої природи виборів та інституту жеребу. 

Іншої думки дотримуються спільноти, що орієнтуються на 
дотримання процедурних аспектів виборчого процесу, ролі ринкових та 
економічних факторів у розвитку демократичних процесів, прихильників 
сучасного лібералізму. Вони фокусують увагу на автономності обраних 
депутатів від волі конкретних міських спільнот, на їх особливій ролі щодо 
підтримання порядку в суспільстві.  

У контексті розвитку міської цивілізації постає теоретична 
суперечність між Аристотелем як носієм чеснот традиційного Полісу, з 
одного боку, та Гроцієм, Гобсом, Пуфундарфом і Локком, які вважають, 
що лише процесуально і чітко за процедурою проведені вибори можуть 
бути чинником визнаня влади.  

Понад те, відповідно до їх теоретичної візії, лише воля народу може 
раз і назавжди легітимізувати політичну владу особи чи спільноти. Вчені 
були публічними критиками недемократичних форм правління. Відтак, у 
межах цього дискурсу постає проблема відтворення громадянського 
суспільства, інститут якого має стати запорукою збереження 
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демократичних норм і правил, зловживання владою. Цей інститут є 
вагомим чинником підтримання демократичного виборчого процесу, 
індикатором барометру думки виборців. Він примушує владу рахуватися з 
опозицією, адже влада й опозиція під час виборчого процесу складають 
єдність протилежностей, де одна з них не може існувати без іншої. Вони 
породжують і виборюють одне одного і саме тому приречені на постійний 
діалог у чітко окресленому конституційно-правому полі: з визначеними 
правами і обов’язками кожної зі сторін. Вищою формою протистояння 
влади і опозиції є вибори міської влади.  

У цьому разі влада отримує статус звинуваченого, а опозиція  статус 
обвинувача. Третейським суддею у політичному процесі виступає 
електорат. І якщо обидві сторони отримують рівні можливості як захисту, 
так і звинувачення, будуть діяти у межах усталеної юридичної і моральної 
практики, то вирок, який ухвалюють виборці, може бути справедливим.   

Критерієм нормального виборчого процесу стає міцність 
громадянського суспільства: інституту, здатного проконтролювати 
виборчий процес, впливати на тіньові та корупційні процеси у різних 
сферах міського життя. 

Саме міцність цієї інституції дозволяє підтримувати демократію, в 
тому числі і у формі проведення муніципальних виборів, адже останні 
дозволяють одночасно як висловити протест проти системи корупційної 
влади у місті, так і за певних умов підтримувати ту чи іншу  управлінську 
команду. Втім, більша демократичність другого підходу історично 
обмежується вельми складною і суперечливою соціально-історичною 
практикою, згідно з якою народ дуже часто не бере безпосередню участь в 
управлінні і «не приймає рішень відносно публічних  справ міста» [14, c.42].  

У ХХ столітті в європейських містах достатньо поширеною була 
практика, коли люди просто обирали із певного числа кандидатів тих, хто 
здатен за них приймати політичні та господарські рішення. Така модель 
виборів у європейській традиції отримала назву «елітарної». Гарним 
прикладом уособлення цієї моделі є Англія, де виборцям у контексті тривалих 
та запеклих дебатів було дозволено впливати на своїх представників лише за 
«допомогою права на відмову у переобранні» [15, c.45]. 

Очевидно, що в ХХ столітті віддзеркалюють новітні тенденції, які 
пов’язані з поступовим скасуванням автономного статусу міста на користь 
держави, яка, уособлюючи «загальний інтерес виборців», з кінця ХІХ – 
початку ХХ століття, значною мірою перебирає на себе політичні, 
економічні та адміністративні функції міст. Базовим інструментом 
держави  для укріплення адміністративної влади у містах був інститут 
бюрократії. Його формування відбувалося шляхом утворення компетентної 
адміністративної влади у містах, відірваної від приватного, політичного та 
економічного впливу приватних осіб.  
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Образ анонімної міської влади став предметом активного дослідження 
В.Вільсона, який виборовши президентську владу, надрукував статтю 
«Дослідження адміністрації в містах». Він прагнув створити цілу науку 
про практичне управління у містах. Відповідно з візією Вільсона, 
реалізація загального інтересу держави вимагає «поглянути углиб речей» і 
знайти відмінність між політикою і адмініструванням. Політика, на його 
думку, як сфера виявлення загальної волі  мешканців міста і встановлення 
загальних правил організації поліса, усувається на маргінес і поступається 
своїми позиціями інституту адміністрування. Останнє передбачає 
застосування та впровадження практичних  цілераціональних принципів 
розвитку міської території. Важливого значення у розвитку європейських 
та Північно-Американських міст набуває тенденція до «публічної служби» 
та бажання міського чиновника втілити принципи поширення 
безкорисливості і раціональності.  

Мусимо констатувати, що сучасне українське місто значною мірою 
керується чиновниками, бюрократами, які  в умовах пострадянської 
реальності мають величезну спокусу маніпулювати результатами виборів, 
використовувати виборчій процес задля вирішення інтересів власної 
корпорації. Противагою цій тенденції мав би стати інститут 
відповідального громадянського суспільства. Втім, у контексті української 
традиції, він залишається в аморфному стані. Саме про це свідчить історія 
сучасних українських старопромислових міст. 

Загальною слабкістю українських індустріальних міст є констатація 
наявного дефіциту або вакууму відповідальності у різних її аспектах, на 
різних рівнях суб’єктів суспільного життя. Має місце безвідповідальна 
боротьба за повноваження у міській та центральній владі: заради 
особистих амбіцій або задля задоволення вузькокорпоративних інтересів. 
У повному обсязі існує системна корупція та відсутність підзвітності 
міської влади громадянам, непрозорість прийняття важливих політичних 
рішень, безвідповідальна політична риторика, розрив між політичними 
деклараціями і реальною політичною практикою. Домінування цілого 
комплексу негативних ознак суспільної безвідповідальності в українських 
містах призводить до ситуації, коли вельми важко визначити, хто і за що 
відповідає у сучасному місті. 

Ситуація системної безвідповідальності у вищих ешелонах влади 
Краматорська є закономірним наслідком патернальної моделі управління. 
Наслідком цього є постійний стан «аномії» на рівні повсякденних практик, 
дистанціювання громадян від інституту влади, брак навичок 
самоорганізації, поширення в суспільстві настроїв апатії, песимізму та 
цинізму на тлі все ще стійких патерналістських настанов широких верств 
населення. До того ж цілком очевидно, що послаблення морально-етичних 
регуляторів, зокрема щодо відповідальності, поглиблюється слабою 
ефективністю владних ієрархій щодо реалізації  «соціальних прав» осіб та 
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спільнот на муніципальному та державному рівнях. По суті має місце 
відсутність реального та дієвого верховенства права на регіональному та 
державному рівнях. 

Небезпека такої ситуації полягає у тому, що протягом останніх 
двадцяти років практично не працюють інституціональні механізми 
колишньої радянської системи управління містами. Натомість усунення 
міської влади від «батьківської опіки» та відповідальності призводить до 
серйозного дисбалансу в посттоталітарному суспільстві і втратою в ньому 
соціально-психологічної та соціокультурної рівноваги. На сучасному етапі 
має місце постійне перекладання з боку влади і суспільства обов’язків за 
подальші соціальні зміни у містах. На практиці це обертається усуненням 
від відповідальності всіх суб’єктів міського самоврядування, розмитістю і 
невизначеністю відповідальності як регулятивної норми і соціального 
інституту в українському суспільстві. 

У нашому локальному опитуванні в місті Краматорськ ми вирішили 
з’ясувати, як і якою мірою респонденти відчувають свою власну частку 
відповідальності за стан справ на державному та локальному рівні: у місті, 
де вони проживають. 

 

Таблиця 1. «Чи несете Ви особисту відповідальність щодо стану 
справ  в Україні? (2015, N= 1800, %)  

 

Так, несу 2,3 

Частково несу 21,2 

Не несу жодної 

відповідальності 

63,0 

Важко відповісти 13,5 

 

Таблиця 2. Чи несете Ви особисту відповідальність щодо стану справ 

у нашому місті? (2016, N= 1800, %) 
 

Так, несу 3,5 

Частково несу 24,6 

Не несу жодної 

відповідальності 

59,9 

Важко відповісти 12,0 
  

Як бачимо, більшість респондентів (близько 60%) не відчувають 
особистої відповідальності щодо стану справ як на державному рівні, так і 
на рівні міста, а біля 10% опитаних важко визначитися з цим питанням. 
Лише кожний четвертий респондент все ж відчуває власну 
відповідальність за долю міста. 
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Досить характерним для ситуації у місті є те, що почуття 
відповідальності практично не корелює з віком респондентів. Серед 
основних когорт населення – молодь, люди середнього та похилого віку 
практично однаково дистанціюються від відповідальності за майбутню 
долю міста. Вікові групи та особиста відповідальність щодо стану 
суспільних справ (2015,N=1800%). 

 

Таблиця 3. Вікові групи та особиста відповідальність щодо стану 
суспільних справ 

 

Вікові 

групи 

Несу 

відповідальність 

Не несу жодної 

відповідальності 

Важко 

відповісти 

у країні у місті у країні у місті у країні у місті 

18-25 24,7 26,5 62,1 59,4 13.2 13.1 

26-40 25,7 27,5 61.2 58,3 13,1 12,2 

41-55 22,5 28,5 62,3 58,2 14,2 12,4 

56 років і 

більше 
21,1 22,9 65,9 66,2 11 10,9 

 
У таких умовах немає нічого дивного у тому, що вибори мера 

Краматорська в 2015 році супроводжувались аж ніяк не цілераціональною 
полемікою щодо екологічних і соціальних проблем міста, а 
популістськими обіцянками, спрямованими на примітивний емоційний 
вплив на виборців. Доступ до медіа та засобів масової інформації різних 
кандидатів у мери був далеко не однаковий, а самі вибори були вельми 
далекими від демократичної публічності. Вельми несправедливі правила 
гри у міській компанії дали підстави одному з кандидатів на посаду мера 
М. Єфімову заявити, що «вибори в Краматорську це брудна гра колишніх 
регіоналів, що спрямована на повне підпорядкування виборців владі 
угруповання НКМЗ» [16, c.4]. У процесі виборчої кампанії практично не 
була актуалізована жодна з важливих проблем регіону: житлово-
комунальна, екологічна, соціальна. 

Характерною в цьому плані є цитата із інтерв’ю обраного мера 
Краматорська А.Панкова газеті «Краматорська правда». «У першу чергу я 
звертаюсь до всіх жителів нашого міста: не бути байдужими і прийти на 
вибори 25 жовтня, оскільки від нашої позиції буде залежати подальша доля 
міста. Повірте, це не порожня балаканина. Ми отримали преференцію за 
останні вибори – 30 мільйонів гривень на розвиток міста і сподіваємось 

отримати додаткові кошти на наступний рік, як я вже казав  90 мільйонів 
гривень на вирішення соціально-економічних проблем. Їх ми маємо 
заробити на міських виборах. Я переконаний, що виборці зроблять 
правильний вибір» [17, c.4-5]. Симптоматичним є те, що майбутній мер 
міста акумулював настрої міської громади, яка у своїй більшості 
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орієнтована на патернальну модель суспільного розвитку. Відповідаючи на 
запитання щодо причини обрання мером пана Панкова 75%, мешканці міста 
Краматорськ фокусували увагу на здатності цього управлінця забезпечити 
«стабільність у місті», підкреслюючи тим самим його спроможність 
керувати містом. Очевидно, що за таких умов годі й думати про обрання 
демократичної та ефективної влади у старопромислових містах, у цілому, та 
місті Краматорськ, зокрема. Таким чином, можемо констатувати, що 
існуюча патернальна модель керування містом лише провокує утриманські 
настрої серед городян. Вона аж ніяк не сприяє розвитку паростків 
громадянського суспільства в індустріальних містах України. 

Висновки. У процесі аналізу європейського та українського інституту 
міського самоврядування виявлена значна невідповідність вітчизняних 
традицій європейським аналогам. Європейський досвід  надає чудові 
приклади ролі  громадянської активності у самоорганізації людей та їх 
кооперації:  сприяючи поширенню форм горизонтальної взаємодії між 
громадянами, відповідно до якої, поза сумнівом, вагому роль грають 
приватні та публічні чинники функціонування міста. Доведено, що 
формоутворюючим чинником громадянського суспільства міста є середній 
клас, який,  надаючи соціальну підтримку для нормального 
функціонування  соціальної сфери, посилює  демократичні форми 
представницького правління. 

Визначено, що в процесі еволюції форм міського самоврядування 
інститут виборів грав вельми значну роль у формуванні прав і свобод 
різних спільнот, груп, прошарків, на певних етапах конкуруючи з 
традиційною формою представництва – жеребом. Актуалізовані 
методологічні підходи до розвитку урбаністичної цивілізації, які 
1) історично пов'язані з похідним від античного міста колективним 
управлінням, підпорядкованості індивіда громаді, спільними цінностями та 
чеснотами, серед яких відповідальність громадянина посідає вельми 
важливе значення, 2) піддається аналізу елітарна модель управління, яке 
передбачає певну дистанцію  та автономність обраних депутатів від думок 
та бажань виборців. Наголошується на суперечливій природі виборів, які 
історично мали демократичні та аристократичні компоненти, які вті-
люються залежно від соціальної структури та життєвого світу мешканців 
пострадянських міст. 

У процесі аналізу сучасного українського старопромислового міста 
акцентується увага на його віддаленості від урбаністичного досвіду 
європейської цивілізації, ціннісної віддаленості від ідеальних зразків 
громадянського суспільства та відповідальності. 
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Я.И. Пасько 

Город как олицетворение различных моделей представительства: патернализм vs 

гражданское общество 
Статья посвящена концептуальным отечественным проблемам ответственности и 
самоорганизации в контексте европейского городского самоуправления. Фокусируется 
внимание на ценностных и социокультурных детерминантах развития города, их 
социологической концептуализации и исторических измерениях. Автор актуализирует 
теоретические подходы, связанные с феноменом украинского индустриального города, 
очерчивает теоретическую сущность и практическую необходимость новой модели 
муниципального управления в украинских городах. Фокусируется внимание на том, что 
существующая патримониальная модель управления украинским городом является 
исторически укорененной и несовместимой с европейскими аналогами городского 
самоуправления и представительской демократии. 
Ключевые слова: социальная трансформация, сеть, социальный капитал, 
солидарность, сообщество, модель управления.  
 

Ya. Pasko 
City as the personification of different models of representation: paternalism versus civil society 
The paper deals with the problems of responsibility and self-organization in the context of 
shaping the European model of self-government. The analysis focuses on the values and socio-
cultural determinants of the city’ self-government, its sociological conceptualization and 
historical dimensions. The author generalizes theoretical approaches related to the post-soviet 
cities and clash of values models. Theoretical essence and practical importance of the new city 
model are explored. The article focuses on the paternalism as a dangerous model of city’s 
government. This model is historically rooted in Ukraine and incompatible with the European 
patterns of city self-government and it is the obstacle for the democracy in our country. 
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