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МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ХРИСТИЯНСТВА І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
У статті аналізуються змістовні (семантичні), динамічні (історико-культурні) і функціональні
(аксіологічні) переваги традиційної християнської моральності як основи збереження національної
соціокультурної ідентичності в умовах глобалізації світової культури.
Ключові слова: християнська моральність, національна ідентичність, світова культура,
глобалізація.
These articles analyze the content of semantics, dynamic, historical-cultural, and functional (axiological) advantages of traditional Christian morality as foundation of preservation of national socio- cultural
identity under existing conditions of globalization of the space of modern world culture.
Key world: Christian morality, national identity, world culture, globalization.
Релігія – складний соціальний інститут, який супроводжує людське суспільство протягом усієї
його історії. Виступаючи як фактор, що задає людям світоглядні орієнтири, цей соціальний інститут є
однією з форм соціального управління. Протягом тисячоліть роль і місце релігії в суспільстві змінювалися, у різні часи ті чи інші її функції виступали основними або відходили на другий план. Водночас
склалася суперечлива ситуація щодо релігії. Релігія може виступати як засобом збереження соціокультурної ідентичності народу, так і ставати основою глобалізаційних процесів, поєднувати народи,
сприяючи міжкультурному діалогу і водночас бути серйозним дестабілізуючим фактором. Тобто вона
може виконувати як інтегруючу, так і дезінтегруючу функцію.
Метою статті є аналіз змістовних (семантичних), динамічних (історико-культурних) і функціональних (аксіологічних) переваг традиційної християнської моральності як основи збереження національної соціокультурної ідентичності в умовах глобалізації.
Інтегруюча функція релігії зумовлена соціокультурною природою цього соціального інституту,
який, споконвічно виступаючи як світогляд і світовідчування індивідів та їхніх груп, поєднує їх у соціальні
спільності. З розвитком суспільства єдині ціннісні й світоглядні установки великих соціальних груп, багато в
чому втративши своє первинне сакральне значення, стають регуляторами суспільних відносин – соціальних і правових норм. Тому в сучасному демократичному суспільстві західноєвропейського типу релігія є не стільки втіленням священних канонів, скільки культурно-історичною традицією, що ввібрала
в себе цінності народу, його звичаї, особливості менталітету. Традиційне ототожнення певної конфесії
з націями і навпаки. Незалежно від типу світогляду (релігійного чи секулярного) більшість населення
європейських країн співвідносить себе з певною конфесією.
Інтегруюча функція релігії може реалізуватися не лише на локальному рівні, коли вона виступає одним із засобів вираження і збереження соціокультурної ідентичності окремого народу, частиною
його національної ідеї. Релігія стає також одним із факторів, здатних поєднати на основі загальних
цінностей різні народи, сприяючи тим самим процесу взаємопроникнення й інтеграції культур. При
цьому поряд із релігійною диференціацією, що поглиблюється, у світі відбувається зворотний процес
взаємопроникнення релігій: християнства – на мусульманський Схід і в Північну Африку, ісламу – в
європейські країни. Цей процес корелюється згідно із загальною тенденцією глобалізації.
На його тлі розвивається теорія глобалізації й у релігійно-світоглядній сфері. Вона передбачає
подолання етноконфесійних розділяючих факторів за допомогою формування єдиного правового механізму реалізації релігійних прав і свобод людини [1, 29].
Однак не завжди береться до уваги той факт, що релігія, як соціальний інститут і елемент "соціокультурного коду" народу, сформувалася задовго до того, як набула юридичного оформлення у
вигляді права на свободу совісті й релігійної діяльності. Взаємозалежність і взаємодоповнюваність
релігії і права більшою мірою притаманна традиційним суспільствам. Історично дане право, фіксуючи
фактично сформовану диференціацію суспільства за релігійною ознакою, є другорядним щодо своєї
соціальної першооснови – релігії, тобто є історично обумовленим.
© Жаловага А. С., 2008
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Якщо у віддаленій перспективі глобалізація в релігійно-світоглядній сфері й можлива, то в наш
час її реалізація через єдину правову систему суперечить фактичному розвитку етноконфесійних взаємин. Подолання цього розділяючого фактора бачиться можливим через розробку принципів і способів співробітництва держав, які відрізняються етноконфесійними системами й соціокультурними
традиціями, які сприяли б виявленню загальних світоглядних цінностей.
Поряд з інтегруючою функцією релігії трапляються випадки, коли релігійний фактор прямо або
побічно ставав причиною дестабілізації в суспільстві. Це пов'язано з кількома обставинами, а саме:
1. Глобалізаційні процеси в сучасному суспільстві неминуче впливають на розвиток національних культур. Вплив цей подвійний, оскільки, з одного боку, глобалізація зумовлює зростання мобільності населення, відповідно – масову динаміку цінностей, стереотипів, норм, що не може не
впливати на ідентичність [4]. Із динамікою ціннісних орієнтацій змінюються уявлення про групу і співвіднесеність особистості із групою. Це об'єктивний процес і протидіяти йому означало б ізолювати та
збіднити власну культуру.
З іншого боку, коли глобалізаційні перетворення відбуваються без урахування особливостей
національних і релігійних традицій та світогляду, вони можуть набути й негативного характеру. Історична практика підтверджує, що залучення до будь-якого світогляду – складний соціокультурний процес,
який відбувається суперечливо, і штучно його здійснити не можна. Якщо до таких дій і вдаються, то
вони призводять до соціальних конфліктів саме на релігійному ґрунті. Епіцентр соціальних конфліктів
зі сфери політики й ідеології переміщується в галузь релігійних і культурних протиріч [4]. Як приклад
можна навести Близький Схід, де спроба змінити за короткий строк ціннісно-світоглядні установки людей за допомогою правових механізмів (прийняття нових конституцій, зміна виборчої системи, державного управлінського апарата тощо) призвела до їхнього неприйняття і глобальних соціальних
потрясінь.
Багато вчених пояснюють агресивне неприйняття нових ціннісно-світоглядних установок так
званим "законом маятника". Він полягає в тому, що дія новітніх, далеких даній культурі норм породжує
протидію щодо них з боку прихильників традиційних норм і має наслідком прагнення до локалізації.
Локалізація ж стає супутником глобалізації [5, 121]. Різношвидкісна динаміка цих складових суспільного розвитку – динамічність глобалізаційних процесів і консерватизм локальних культурних традицій –
зумовлює періодичне відхилення маятника від "точки оптимальної рівноваги" [6, 8]. У такій "маятниковості" релігійних і соціокультурних процесів деякі дослідники вбачають джерело "хаотизації глобалізації" і причини загострення міжрелігійних конфліктів [7, 8].
2. Релігія може виступати й самостійним джерелом соціальних протиріч. Це залежить від ставлення самої релігії до процесів, що протікають у суспільстві. Релігія може як активно сприяти цим процесам, взаємодіючи із соціальною системою, що модернізується, так і перешкоджати їм. У цьому
зв'язку деякі автори говорять про релігійний модернізм, що втілюється в контр- або промодерністській
позиції релігії.
Контрмодерністська позиція пов'язана з негативним ставленням релігії до соціальної модернізації. Така позиція зумовлена об'єктивними причинами. Ослаблення впливу релігії на розум людей,
"розмивання" релігійних ідеальних уявлень про патріархальне (традиційне) суспільство, втрата сакрального змісту релігійних ідей у сучасну епоху "світоглядної конкуренції" можуть викликати, як відповідну
реакцію, негативне ставлення релігії до глобалізаційних тенденцій розвитку суспільства [2, 86-87; 3, 136].
Промодерністська позиція релігії має на увазі підтримку (активну або пасивну) політичних, економічних, соціальних перетворень у країні і світі. Можливість реалізації промодерністської позиції релігії підтверджує активна політична діяльність католицької церкви, особливо з 60-х років XX століття;
широка участь Російської православної церкви в суспільному житті, прийняття нею “Основ соціальної
концепції Російської православної церкви", активне "соціальне служіння" протестантських церков, а
також розробка спільних програм і угод з різними державними органами.
Згідно з оцінкою релігії об'єктивних процесів змінюється оцінка самої релігії з боку її адептів.
Віруючі, які бачать у релігії втілення сформованих засад соціуму і священних традицій, можуть критично сприймати промодерністські тенденції в релігії. Прагнення зберегти незмінним образ релігії стає в
цьому випадку одним із джерел радикальних релігійних напрямків, що спричиняє новий виток вже не
тільки міжрелігійних, а й внутрішньорелігійних протиріч.
Отже, релігія – невід'ємна частина сучасного глобалізованого суспільства. Її потенціал, як потужної консолідуючої сили, сприяє зближенню різних культур. Однак вона може виступати й дестабілізуючим фактором, щоб запобігти цьому варто враховувати особливості історичного розвитку кожного
регіону, його соціокультурні традиції, особливості національної самосвідомості. Виявлення на цій основі загальних релігійно-світоглядних (насамперед моральних) цінностей різних народів сприятиме
посиленню інтегруючої функції релігії і забезпеченню соціального миру та стабільності в умовах глобалізації.
Традиційна мораль не має потреби в захисті. Особливо якщо розуміти її як спосіб життя поколінь,
підкріплений ідеалами патріотизму й громадянської відповідальності. Ці засади суспільної моральності
повною мірою властиві християнським цінностям, а отже, вони не мають потреби в філософській апології.
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Будь-яка система моральних цінностей, як релігійна, так і позарелігійна, має внутрішні сили
підтримки балансу добра і зла, інакше б рівень соціальних проявів був би нижче критичного. Особливо
розвинені у розумінні консолідації звичаїв релігійні доктрини. Що ж стосується християнства, то воно
з'явилося дві тисячі років тому як релігія особистості й любові та по праву свою славиться досвідом
примирення і злагоди.
Глибинна змістовна інтегративність християнської системи моральних цінностей має проекції
на зовнішніх планах буття, що, безперечно, завжди позитивно позначається на традиції.
Взаємодоповнюваність еталонів духовного досвіду виступає своєрідним механізмом узгодження
різних ідеалів і норм людської поведінки в умовах мультікультурного світу, що глобалізується. Унікальність традиційної християнської моральності розкривається в єдності даності й заданості настанов, у
монодуальній догматиці, взаємовизначеності способів і шляхів духовного розвитку.
Проте занадто часто з авторитетними нормами моралі конкурують релятивістські, атеїстичні, а
то й просто неосвічені уявлення про духовний світ людини. Обсяг негативного знання, що загрожує
моральному здоров'ю суспільства, збільшується багато в чому внаслідок усе того ж раціонального
плюралізму. Але в цьому випадку йдеться про таке філософське розуміння релігійної картини світу,
яке завжди супроводжувало богословські погляди на моральний вигляд людини.
Філософський погляд на волю як "універсалію культури суб'єктивного ряду" акцентує труднощі
самовизначення, можливості вибору способу дії й концентрацію зусиль на його реалізації навіть усупереч обставинам. Антиномізм свободи розкривається в таких тезах: про протистояння свободи соціальному пресингу, приреченості на свободу й можливості бунту проти несвободи; про буття людини в
перманентній ситуації вибору; про тягар свободи-відповідальності і втечі від неї; про самотність у свободі; про непереборну трагедію вибору людиною зла; про подолання негативного змісту свободи у
творчості. Досить і цього короткого переліку комплексів свободи, щоб відзначити граничний релятивізм теми в рамках світської моралі й терапевтичну силу добровільності в просторі християнської моральності. Для християнства справжня свобода полягає не у свободі вибору, що поневолює, а в
отриманні благодаті за допомогою віри, у якій переборюються альтернативні питання. Богослов'я до
поняття свободи додає істотну ознаку свободи волі, але віднімає в цього поняття ознаку свободи вибору, яка небезпечна перевагою зла й тому є однією із причин гріхопадіння. До того ж промисел показує таємницю абсолютної волі Бога, ставлячи людину в найкращу з погляду її спасіння ситуацію.
Відзначені значеннєві особливості традиційної моралі підкреслюють її внутрішню інтегративність і, як наслідок, можливості примирення різнопланових орієнтирів зовнішньої повсякденності.
Твердині християнської моральності складалися на початку європейської й вітчизняної (генетично
й історично східнослов'янської) традиції і саме цим значимі. Набута конфесійна ідентичність відповідала ментальним архетипам народу й стимулювала формування самобутнього етосу – нересентиментного,
толерантного, конверсивного.
Моральний етос розуміється у філософії як система ціннісних переваг, "порядок любові й ненависті". Варто помітити, що саме любов визначає християнський етос, у той час як ненависть є джерелом ресентимента – негативного посилу ворожості й злості. Моральний етос християнства виступає
як нересентиментний і духовно послідовний, соціально спроможний, такий, що складає найважливіший
ресурс традиційної моралі. Зауважимо, що послідовність христоцентричної моральності є інтелектуальною проблемою не лише віруючих. Заборона на вбивство доведена в ній до заповіді не гніватися, заборона на перелюбність – до неможливості навіть подумати про нього; заборона на клятву – до
непотрібності заклинань узагалі; заборона на ворожнечу – до заклику любити ворогів; милосердя – до
всепрощення. Тому завзятими критиками християнства доброта розглядається як прояв безсилля,
смиренність – як підлість, слухняність – як підлеглість, прощення – як відсутність самоповаги.
Помітною рисою християнської моральності є толерантність, оскільки вона розкриває психологію народу, склад його душі, почуттєвий досвід і переживання, показує доброзичливість і стриманість,
відкритість і жаль, взаєморозуміння й примирення, означає моральні якості – доброту й совісність, самокритичність і неамбіційність, здатність до діалогу й розумного компромісу, має стосунок до релігійних
настроїв віротерпимості й вільнодумства. Ці особливості толерантності дозволяють розглядати її як
спосіб опосередкування всіх сторін життя суспільства, що вплинув на історію й сучасність. Унаслідок
споконвічної терпимості моральні ідеали національної культури завжди поєднували засади поліконфесійні та світські, канонічні та неканонічні, автохтонні та рецептивні.
Можна з упевненістю сказати, що криза світоглядної ідентичності, яку періодично переживає
Україна, багато в чому обумовлена варіативністю толерантності – діапазоном прийнятності та якістю
узгодження різних еталонів духовного досвіду. Нерідко толерантне світорозуміння уможливлює некритичні запозичення й сурогатну духовність. Із цього випливає не тільки даність, але й заданість толерантності як завдання зважено підходити до складних моральних феноменів світу, що глобалізується.
Конверсивність морального етосу християнства свідчить про способи його самозбереження й
виживання. Так, для українців первісні конверсії показали: самобутню амортизацію рецепцій у Київськоруському періоді розвитку; способи самозбереження духовної спадщини в Московському періоді кризи
ідентичності й у поліконфесійній історії сучасної української духовності. Характерно, що кризи світоглядного самовизначення активізують моральні ідеали традиційної національної духовності. Численні
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конверсії – традиційні (польсько-, римо- і греко-католицька, німецько-протестантська) та ідеологічні
(вільнодумство й атеїзм) – лише зміцнюють християнську моральність.
Цей діалог виявляється культуротворчим як у плані ідентичності, так і в розумінні світової адекватності. Східно-західний симбіоз виявляє себе на всіх етапах і в усіх сферах вітчизняної духовності – від
часів прийняття греко-візантійської вселенської істини до переконливих амортизацій різних сучасних
ідеологій (глобалізаційної у тому числі). Кризи ідентичності традиційної християнської духовності показують соціально-культурні "розриви" її архетипових підвалин. Подолання криз пов'язане з поверненням
до християнської спадщини й національної самобутності всупереч експансії нетрадиційної духовності.
Відтак, можна виділити змістовні (семантичні) динамічні (історико-культурні) та функціональні
(аксіологічні) переваги традиційної християнської моральності як основи збереження національної соціокультурної ідентичності в умовах глобалізації. Християнська мораль виявляє ті внутрішні потенції й
зовнішні проекції домінантної вітчизняної духовності, які сприяють консолідації різних еталонів морального досвіду в умовах сучасного українського транзитивного суспільства.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ КАТОЛИЦИЗМУ
(друга половина ХХ ст.)
У статті розглядаються питання зміни соціально-філософської парадигми католицизму, їх
вплив на розвиток католицької теології, а також вплив сучасних філософських напрямів на розвиток
деяких аспектів соціальної доктрини католицизму.
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In the article philosophical problems changing of Catholic’s social and philosophical paradigm, their
influence on Catholic’s theology development, and influence of modern philosophical systems on development of some aspects of the Catholic’s social doctrine are considered.
Key words: Catholicism, Christianity, ethic, evolutionism, existentialism, individualism, materialism,
mysticism, paradigm, personalism, religion, phenomenology, philosophy, theology, the social doctrine.
Зміна тисячоліття, зміни у суспільствах, зміна керівної верхівки католицької церкви – такі нескінченні зміни суспільного буття людини потребують від релігійної свідомості, теоретичного філософського та
теологічного мислення вироблення чіткої світоглядної позиції, яка давала б змогу орієнтуватися віруючим у динаміці сучасних суспільних відносин, у всесвіті загалом. Католицька церква намагається
систематизувати у соціальній доктрині власне бачення місця людини у суспільстві з релігійної точки
зору, задля чого використовує увесь накопичений за значний історичний період свого існування філософський та теологічний досвід. Проте теоретична неоднорідність провідних сучасних філософських
концепцій, на підґрунті яких розвивається католицька соціальна доктрина, привносить в останню не
тільки теоретико-методологічне розмаїття (а інколи й хаос), а й значні труднощі в аспекті поєднання в
© Вітер Д. В., 2008
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одному просторі сакрального та секулярного, трансцендентного та іманентного, індивідуального та
суспільного. Для католицької соціальної філософії зміна парадигми є нагальною потребою, адже від
цього залежить адекватність соціальної доктрини католицизму сучасному світу та загальний розвиток
католицької теології. Відповідно, важливим є визначення загальної сучасної соціально-філософської
парадигми католицизму.
У науковій літературі існує слушна думка, що розглянуті у соціальній доктрині католицької церкви
аспекти суспільного життя визначаються насамперед пріоритетами церковної політики, яка в індустріальну та постіндустріальну добу має два провідних спрямування: по-перше, протидія секулярним ідеологіям, по-друге, пристосування до секуляризованої соціальної реальності. Необхідність вирішення
цих завдань привела церкву до розширення проблематики її соціального вчення та вироблення відповідного понятійно-категоріального апарату, в якому однією з центральних категорій стало поняття
прав людини. При цьому, як зазначає С.Рабинович, якісний розвиток соціального вчення, що базується
на понятті прав людини, виявляється в “еволюції подвійного обґрунтування останнього”, тобто біблійнобогословського (виявлення концептуальних засад персоналістичної християнської антропології, що
реалізувалися в концепціях творіння, боговтілення і спасіння) і природничо-філософського (класичний
томізм, асимілюючий неотомізм) [2, 191-192]. В подібному аспекті в католицизмі здійснюються постійні
спроби синтезувати богослов’я та філософію – там, де філософській аналіз не співпадає з загальноприйнятою, офіційною позицією католицизму, на допомогу приходить теологія; там, де теологічні концепції
не здатні глибоко торкнутися соціальних проблем, активно використовується філософська методологія,
філософський понятійно-категоріальний апарат.
Так, наприклад, було з екзистенціалізмом. До 1950 р. католицька філософія та теологія прийшла з усвідомленням необхідності теоретичного та методологічного оновлення, оскільки неотомізм
як офіційна філософська доктрина католицизму мав значні внутрішні проблеми і не давав відповідей
на актуальні питання соціальних змін, які відбулися в післявоєнній Європі та світі, не знаходив вирішення проблем суспільного життя людини. Але якщо католицька теологія і філософія у першій половині ХХ ст. зазнала значного впливу екзистенціалізму, спіритуалізму і персоналізму, феноменології та
герменевтики (у дусі П.Рікєра), що зумовило певну позицію католицтва до соціальних проблем, то у
другій половині ХХ ст. цей вплив змістився до інших філософських концепцій, що інколи йдуть всупереч традиційній католицькій доктрині (не останню роль у цьому процесі відіграло засудження 1950 р.
екзистенціалізму папською енциклікою “Humani generi”). Ці процеси зумовили розвиток таких напрямів
католицької філософії, як релігійна феноменологія А.Дюмері, католицький марксизм Біго, Кальвеза,
Шамбро (в аспекті намагань здійснити синтез марксизму та екзистенціалізму в рамках персоналізму
Е.Муньє) тощо.
Поряд з цим на філософію католицизму істотно вплинули інші філософські напрями, які активно
розвивалися в ХХ ст. Деякі з них, у силу принципової несумісності з офіційним католицьким вченням (у
тому числі соціальним), підпали засудженню (як, наприклад, марксизм, особливо ідеї раннього К.Маркса,
які вплинули на формування персоналізму Е.Муньє), або ж прийняли теологічний вигляд (як, наприклад,
феноменологія, на основі якої розвинулася релігійна феноменологія). І хоча переважна більшість цих
напрямів розвивалася під впливом ідеологічних міркувань (наприклад, містифікація марксизму як “синтезу” гегельянства та християнства; спроби вивести діалектичний матеріалізм з матеріалістичних
позицій, за допомогою чого К.Брокмьоллер намагався зняти гостроту теоретико-методологічних суперечностей примирення релігії та науки тощо), помітним при цьому є вплив саме у сфері соціальної
доктрини католицизму, яка, незважаючи на теоретичні здобутки та завірення дотримання позиції невтручання церкви у суспільно-політичні справи, досить яскраво демонструє основні принципи ставлення католицизму до сучасної суспільно-політичної ситуації та відповідної ідеології. Так, персоналізм
фактично виступає проти індивідуалістичної моралі, оскільки суспільство в персоналізмі розглядається як “особистість особистостей” всього, яка вимагає від людини не самозамкненості, а певного руху
до інших людей. Відповідно, припустимим є соціальний прогрес у рамках християнського гуманізму
Ж. Лакруа (під впливом ідей раннього К. Маркса). Але звернення філософської парадигми в теологічну
площину неуклінно ідеологізує та містифікує соціальне вчення – вже М. Недонсель позбавляє особистість та суспільство соціально-політичної значимості, розглядаючи їх в суто містичному аспекті (чим
також характеризуються, наприклад, Г. Мадіньє і Ж. Бастід). У даному випадку основою подібного
звернення можна розглядати критичну онтологію Н. Гартмана в її пізнішій інтерпретації Г. Якобі, що
припускає бога як істинну субстанцію, яка породжує все.
Історично подібна ситуація нагадує ту, коли після засудження ідей католицького гегельянства в
ХІХ ст. Д.Ньюмен намагався оновити католицький світогляд на основі ірраціоналізму (в якому все ж
таки досить вагомими були елементи еволюціоністського преформізму), доводячи дійсну ірраціональну сутність релігійної віри, що не потребує узгодження віри і знання, на основі ідеї про ірраціональну
можливість пізнання бога. У свою чергу, спіритуалістській ірраціоналізм (особливо в особі М. Мен де
Бріана) положенням про безпосередній внутрішній духовний досвід вплинув на екзистенціалізм та розвиток католицького спіритуалізму. Але відвертий фідеїзм спіритуалістського ірраціоналізму не відповідав на питання історичного прогресу, суспільного розвитку, що стало сприятливою умовою для
виникнення неотомізму, в якому нібито можливим було винайти шляхи примирення релігії і науки, ра-
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ціонального та ірраціонального, філософії та теології (хоча філософія все ж таки і розглядається як
служанка теології), сакрального і секулярного.
Повністю позбутися ірраціоналізму католицька філософія не змогла. Так, ірраціоналізм
Г.Марселя [5] проявлявся у запереченні ролі філософії щодо науки, можливості пізнання об’єкта взагалі, що зумовило розвиток інтерсуб’єктивності в поглядах на пізнання світу загалом та соціальної дійсності зокрема. Його релігійний екзистенціалізм проявився у відвертому запереченні як матеріального,
так і духовного, що фактично мало наслідком розвиток релігійно-філософського нігілізму (в хайдеггеровському розумінні) у питаннях гносеології, з якої викреслювався об’єкт. Натомість Г.Марсель пропонує
пізнання якоїсь метафізично-нерозчленованої єдності, яка має виражені апофатичні характеристики
та сутність. Пізнання цієї негативно-екзистенціальної сутності потребує вже не логічного підходу, а
метапроблемного, оскільки, як вважає Г.Марсель, філософія повинна звертатися не до проблем, а до
тайн, тобто філософія позбавляється свого соціального сенсу та суспільної значимості. В подібному
метапроблемному підході знімається сама проблема, але не вирішується. Відповідно, сфера містеріального
переносить Г.Марселя у сферу віри, оскільки він все ж таки заперечує агностицизм, замінюючи його на
інтуїтивістський фідеїзм.
Позиція екзистенціалістського ірраціоналізму Г.Марселя вимагає звести поняття людини, вираженого в аспекті загальних закономірностей суспільного життя, як знеособленості, до її суб’єктивної
самотності, її суб’єктивної екзистенції, що є протилежністю знеособленості. А відтак неминучими є індивідуалістичні тенденції в антропології, що позбавляється абстрактності, проти якої виступає
Г.Марсель, пропонуючи замість неї конкретну онтологію, при чому конкретність залишається ірраціональною за суттю, оскільки Г.Марселю чужа діалектична єдність загального та одиничного, він її розриває, протиставляючи одиничне загальному, як такому, що метафізично-ірреально пізнається. У
сфері суспільних відносин це призводить до необхідності уведення принципу "человеколюбия", що
узагальнює одиничну “самість” людини, надаючи її екзистенції того ж абстрактного характеру (хоча й в
антропологічному аспекті), проти якого виступає Г.Марсель. Втрата соціально-конкретної значимості
суспільства для людини, підміна її категорією “особистості”, що позбавлена в силу індивідуалістичноабстрактного характеру та внаслідок екзістенціалістської метафізики “особливого”, позбавляє у свою
чергу людину конкретності та визначеності суспільного буття, перетворюючи на абстрактну ж категорію “особистість”. При цьому, оскільки суспільство для Г.Марселя є знеособленим, особистість повинна бути виведена з підкорення суспільству та підкорена конкретній онтологічній “уособленості” –
трансцендентному абсолюту.
Подібне підкорення обумовлює конкретне становище людини у світі та у суспільстві: спасіння
від світу бути не може, тому потрібним є не соціальний прогрес, не історичний розвиток, а езкистенціалістсько-індивідуалістичний фідеїзм, що визначає віру у царство боже – соціальна бездіяльність, передбачена подібним підходом є логічно, оскільки сучасне суспільство (індустріальне суспільство, на
яке спрямована критика Г.Марселя) є занадто технологічним, а відтак знеособлює особистість (втім і
антигуманістичними є, на думку Г.Марселя, і процеси соціалізації, які він піддає критиці в рамках соціалістичних та комуністичних “утопій”). Поняття трансцендентного абсолюту, що протиставляється суспільству, яке знеособлює особистість, дозволяє Г.Марселю зазначати, що соціальне зло може бути
переможене трансцендентним добром – саме такою стає фідеїстична етика екзистенціалістського
ірраціоналізму Г.Марселя після аналізу соціальної дійсності.
Не залишаються осторонь і такі ідеологи соціального вчення католицизму, як Г.Гундлах,
О.Нейлл-Брейнінг, особливо в аспекті критики марксистської філософії, яку здійснюють І.Бохенський
та Г.Веттер. Відповідно, соціально-філософська парадигма неотомізму базується на визнанні вічності
приватної власності та природності суспільного устрою, з чого витікає, наприклад, розуміння прав людини. С.Рабинович зазначає, що у соціальній та трансцендентній теології сучасного католицизму правам людини відведено вельми важливу роль, але серед “теоретичних здобутків соціальної доктрини
католицької церкви на сучасному етапі” є лише соціально-філософські тезиси, що пов’язані переважно
з поняттям прав людини та питаннями їх аналізу [3, 192-193]. Теологічною тут залишається майже виключно сфера релігійно-моральної норми у поєднанні з принципом зв’язку свободи та істини. При чому, якщо приймати до уваги, що основою суспільних протиріч неотомізм проголошує гріховність людей
як наслідок втрати ними релігійності, наслідування принципам не-християнської моралі, то зрозумілим
стає перенесення справи соціальної перебудови суспільства, відновлення соціальної справедливості
(викликаної приватною власністю) до сфери совісті людини. Суб’єктивістські тенденції у розумінні
об’єктивності процесів соціально-економічного розвитку суспільства вміщуються в рамки християнської етики, в рамки моралізаторства: неспроможність об’єктивного аналізу суспільних протиріч потребує заклику до совісті в рамках етичних настанов християнства, встановлення морально-етичних
регуляторів суспільних відносин (наприклад, совісті, як вважає Г.Фальк). Зрозумілим є те, що використання “не-універсалістської” соціально-філософської бази для розроблення “універсалістської” соціальної доктрини католицької церкви значно обмежує можливість перенесення її принципів на соціальні
доктрини інших християнських церков.
Але дійсність разом з притаманними їй проблемами вимагає більш чіткої аргументації власної
позиції і від церкви, тому фактично визнаючи наявність протиріч суспільного розвитку, “несправедли-
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вість” соціально-економічних процесів, соціальну нерівність, бідність тощо, соціальна доктрина католицизму поступово змінює свою філософську парадигму. На думку дослідників, взаємне тяжіння філософії та теології “продиктоване пошуком засобів, які дали б можливість відповісти на виклики сучасної
дійсності, знайти життєву значущість в умовах сучасного суспільного розвитку та здатність протистояти діалектико-матеріалістичному світогляду” [3, 242]. При цьому філософсько-релігійна католицька
критика комунізму, притаманна першій половині ХХ ст., починає в його другій половині доповнюватися
критикою капіталізму в його сучасному вигляді (критиці піддаються транснаціональні корпорації та інші
монопольні утворення, активно захищаються економічні права власності дрібних суб’єктів господарчої
діяльності тощо). Відповідно, починаючи з критики лібералізму ХІХ ст., неотомізм та інші напрями католицької філософії знов повернулись до дієвих інструментів соціальної активності – формування політичної позиції на основі релігійних поглядів, створення та ідеологічна підтримка ліберальнодемократичних, націоналістичних тощо рухів під знаменами християнства, що було обумовлене формуванням християнсько-ліберального бачення історичного процесу, прийняттям положення про значимість релігійно-морального відродження буржуазного суспільства як засобу позбавлення його від
суперечностей. При цьому апологетика (наприклад, Ж.Марітеном) християнської демократії є апологетикою приватної власності та суспільних відносин, що на неї базуються – тобто, нові (що виникають
після капіталізму) типи суспільних відносин (інформаційне та інші “новітні” суспільства) сприяють розвитку
нового християнства, створення “раю на землі”, і лише бажано в “дусі Євангелія”. Досить логічний висновок про структуру суспільного для католицького апологета трансперсональної метафізики.
Зміна форми у даному випадку не змінює старого змісту. Так, основою “суспільства загального
благоденствія” Г.Гундлах вважає ту ж саму приватну власність, але розсіяну, а не зосереджену в одних руках, не монополізовану: приватна власність стає своєрідною метою історичного процесу, що її ж
виправдовує. Л.Реймекер взагалі постулює принципову незмінність людини в історичному процесі,
адже історичний процес не є іманентним людині, що прямує до трансцендентної мети свого буття –
бога. Зрозуміло, що позбавлення людини соціальної активності покликано наблизити трансцендентного бога до суспільства, яке стає засобом реалізації його волі в особистості. Подібне телеологічне розуміння сакральної та світської історії, на основі якої здійснюється оцінка конкретного типу суспільних
відносин в аспекті забезпечення умов самореалізації особистості (спроба зняти опозицію індивідуалізму та колективізму), є однією з основних методологічних складових філософії католицизму. Не в
останню чергу сприяють обґрунтуванню соціальної доктрини католицизму притаманний йому фаталізм і провіденціалізм історичних концепцій (хоча особистість інколи і наділяється творчою активністю
в історичному процесі, як у концепції “анонімних християн” К.Ранера), які також фактично обґрунтовують неможливість вирішення соціальних протиріч, утверджуючи позиції приватної власності та права
людини як незмінних та визначальних елементів її суспільного буття. Провіденціалізм залишається
важливим історичним принципом католицької філософії в боротьбі проти індивідуалізму та колективізму.
Спроби П.Теяра де Шардена обґрунтувати процес суспільного розвитку з позицій еволюціонізму також зазнав певних невдач, оскільки у намаганні раціоналізувати релігію, наблизити її до науки,
соціальна сфера залишилася поза увагою, не отримавши необхідного теоретико-методологічного обґрунтування. Еволюційна теорія та релігійний світогляд знаходяться в непримиримому протиріччі один
до одного, вважав Геккель, що майже повністю заперечує спроби П.Теяра де Шардена поєднати еволюційну теорію з християнською вірою.
Як зазначають дослідники, також для сучасної християнської теології в її найбільш радикальних формах характерно звернення у пошуках філософської бази саме до “критичної теорії”, до “негативної діалектики”. “Політична теологія” або “теологія революції”, що отримали розвиток в останні
роки, беруть на озброєння багато ідей “критичної теорії”, в особливості ідей Маркузе, використовуючи
їх для сучасної інтерпретації християнства, завдяки якої воно повинно припинити тхнути “опіумом” та
перетворитися на “фермент соціального бродіння” [3, 242-243]. Так, “теологія визволення”, яка активно розвивається в останні часи, здебільшого займається пошуками прогресивних шляхів розвитку, зокрема місцевих зразків соціалізму на основі ідеологічно незаангажованого тлумачення марксизму та
соціалізму. Пріоритет у процесі емансипації людини вона відводить соціальній ролі релігії, яка позбавлена соціальних пережитків минулого і в поєднанні з конкретною історією та соціальною практикою
людей здатна запропонувати людині смисл, заради якого варто жити та помирати. Але смисл цей знов
таки трансцендентний, він не стосується соціальних проблем сучасного суспільства, навіть якщо воно
і може бути спасенним через віру, оскільки бог є сучасником людей і він переймається проблемами
бідності, соціальної нерівності тощо. Це призводить до відмежування від традиційної теології “західного стилю”, що зорієнтована на полеміку з філософією та наукою, відведення переважної ролі місцевим
національним рухам, проблемами яких переймається теологія (набуваючи духу народництва), інколи
до виступів проти структури церкви, яка позбавляється містичної природи і розглядається як суто соціальна інституція, що відображає існуючі соціальні суперечності. І це зовсім не марксизм, до якого
апелюють теоретики теології визволення. Подібна позиція, посилюючи клерикалістські тенденції, ще
більш уводить церкву до політичного процесу, теоретично обґрунтовуючи його з точки зору телеологізму. Останній, наприклад, у Р.Жоліве, трансформується у відверто метафізичну соціальну філософію,
оскільки, як і вся соціальна філософія католицизму, намагається досліджувати суспільство як таке.
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Дещо інша позиція у де Любака [1]. Він розділяє світське та сакральне суспільство за суттю та
структурою. Світське суспільство визнається необхідним для життя людини. Але у питаннях функціонування цих суспільств де Любак відводить Церкві місце майже виключно у загальному плані та не
дає конкретних відповідей. Так, де Любак зазначає, що Церква визначає скоріше не вчення, розроблене в усіх своїх пунктах, але лише відношення і орієнтацію [1]. Відмічаючи не завжди своєчасну та
адекватну реакцію Церкви на нові проблеми, що поставив безпрецедентний економічний розвиток,
засуджуючи відсутність прислухання до слів Церкви в умовах зростаючого атеїзму та розповсюдження
соціалізму та комуністичного руху, де Любак досить обережно вказує, що власна місія Церкви не міститься у керівництві соціальним рухом, рухом інтелектуальним (хоча впливати на них може). Залишається за Церквою властивість містичного впливу на дійсність – почуття загального спасіння і
солідарності усіх з усіма як найліпша підготовка до соціальних задач, а для кожного й найліпше уведення до соціального католицтва. Відповідно соціальна доктрина католицизму та її філософське підґрунтя повинні забезпечити християнізацію суспільства, метою якої є спасіння в релігійному плані та
зняття протиріч суспільного розвитку в історичному. Обґрунтуванням цьому стає етична концепція, в
якій соціальний прогрес в його об’єктивності, соціалізм та комунізм в їх утопічності, соціальний евдемонізм, соціальна гармонія не надають такої задоволеності віруючому, ніж він сам своєю вірою. Не
можна, як завіряє де Любак, зводити християнство до ідеології суспільного розвитку, адже пріоритетним є християнській принцип любові, як головний суспільний закон, що забезпечує соціальну активність віруючого. Саме це і є необхідний для врегулювання суспільних відносин божественний закон,
що осмислюється з теологічних позицій як порядок, у тому числі й соціальний.
Відповідними є наслідки формування та розвитку соціальної доктрини католицизму в аспекті
зміни основних його філософських парадигм. Так, на думку дослідників, християнська теологія була
“теологією порядку”, її центральною ідеєю була ідея божественного “Ordo”, що санкціонувала існуюче
та обґрунтовувала політику союзу “вівтаря” і “трону”. Філософським фундаментом “теології порядку”
була класична метафізика, що стверджувала незмінну ієрархію буття та обмежувала область змінного
нижчими та несуттєвими його виявленнями. “Теологія порядку” заперечувала всіляку революцію, і в
першу чергу соціальну, як замах на порядок, встановлений богом та втілюючий його волю, розум, благость: людська діяльність не здатна вдосконалити божественне творіння, “царство боже” – не від світу
цього; соціальний прогрес є ілюзорним; революція порушує порядок, вона несе тільки хаос, руйнування, дезорганізацію; реформа правомочна, якщо вона стосується частковостей, але не посягає на устої
існуючого строю, вона припустима, хоча й небажана, оскільки всіляка зміна утаює в собі загрозу революційних потрясінь. “Царство боже” представляється як варіант реформованого, вдосконаленого капіталізму [3, 243]. Тобто релігійні соціальні концепції – це апологетика. Це вимушена апологетика будьякого суспільного устрою, будь-якого типу суспільних відносин – капіталістичного, соціалістичного, комуністичного тощо (якщо враховувати ідеологічну ситуацію у суспільстві). І це апологетика трансцендентного, інобуттійного суспільства – царства божого, для якого в етичній площині католицьких
соціальних концепцій соціальне є злом, а необхідність і можливість історичного прогресу, соціального
розвитку заперечуються. Третій “шлях” – це поєднання обох апологетик в містичній природі церкви, як
робить, наприклад, де Любак. Але і в цьому випадку досить очевидним є вплив не тільки екзистенціалізму, але й більш реакційних щодо соціально-філософського аналізу суспільних процесів напрямків.
Так, де Любак зазначає: “Наскільки ж вдячні ми Церкві за те, що opportune, importune (вчасно, не вчасно) вона нагадує нам про нашу сутність! Немає нічого більш зверхнього, ніж адресований до неї докір
у тому, ніби то вона втрачає з виду безпосередню реальність і зневажає наполегливими потребами
людини, говорячи з нею тільки про потойбічне. Адже в дійсності, позамежне безкінечно ближче, ніж
майбутнє, безкінечно ближче того, що ми називаємо теперішнім. Воно є та Вічність, що міститься в
глибині всілякого мирського розвитку, який вона підносить та орієнтує. Якщо сучасні люди настільки
трагічно відсутні один для одного, то це пояснюється тим, що вони відсутні самі у собі, оскільки залишили ту Вічність, що тільки й укорінює їх у бутті та дозволяє їм спілкуватися між собою” [1]. У даному
випадку в соціальній доктрині церкви розкривається апологетика трансцендентно-містичної її місії, що
здатна зняти відчуження в усій екзистенціалістській трагічності людського буття, у тому числі й суспільного. Але релігійна апологетика соціальної ролі церкви будується на ідеях, близьких як до релігійного
екзистенціалізму, так і новітніх “теологій” (навіть засудженої Іоанном Павлом ІІ “теології визволення”) в
рамках традиційного для неотомізму онтологічного принципу в аналізі суспільних процесів.
Будь-які спроби побудувати християнське суспільне вчення на подібній апологетиці зіштовхуються з необхідністю вибору між традиціоналізмом і модернізмом у богослов’ї. Причиною цього є, з
одного боку, відсутність розвиненого соціального вчення в Євангелії, й відповідно відсутність догматичних
визначень, які б могли стати основою формування богословських концепцій. З іншого боку, теологія змушена
звертатися до наявного філософського досвіду аналізу процесів суспільного розвитку, соціальнофілософського понятійно-категоріального апарату, теоретичної та методологічної бази, будувати богословське осмислення суспільних явищ в рамках тих або інших філософських концепцій. Оскільки ж
протиріччя суспільного розвитку в християнській теології не мають особливого значення, не є пріоритетом, який безпосередньо впливає на діяльність людини (пріоритетом у даному випадку є фідеїстичні
постулати та морально-етичні нормативи), що обумовлене перш за все євангельським принципом
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“Царство боже не від світу цього”, то будь-яка соціальна концепція, будь-яке суспільне вчення в християнстві майже неминуче стають апологетикою або панівного існуючого суспільного устрою, або ж наближаються до соціально-історичної утопії, у кращому випадку в рамках футурології (коли комунізм,
наприклад, розглядається як своєрідна атеїстична есхатологія, в якій відчувається християнська етика). Як наслідок виникає необхідність або ж декларувати себе як релігію соціального протесту (з відповідною теорією та практикою – “теологія революції”, “теологія визволення” тощо), або ж як релігійну
апологетику (богословську, як мінімум в аспекті теоретичного осмислення взаємовідносин церкви, суспільства, держави, особистості). І перше, і друге може бути розцінено неоднозначно: або ж підпаде
критиці за клерикальну реакційність (наприклад, з точки зору соціальної філософії діалектичного матеріалізму), або ж за модернізм (з точки зору офіційної ортодоксальної теології, наприклад, в особі
архієпископа М.Лефевра). В обох випадках критика буде виправданою, оскільки антропологічно орієнтований трансцендентно-гуманістичний іманентно-екзістенціалістський онтологічний еволюціонізм,
якому притаманний філософський та релігійний синкретизм у вирішенні суспільних протиріч на основі
томістської метафізики, є однією з провідних філософських парадигм, на підґрунті якої розвивається
сучасне католицьке суспільне вчення. Це, фактично, постмодерністська парадигма, до якої явно схилявся Іоанн Павло ІІ (К.Войтила як борець з комунізмом і нібито нащадок ідей Пія Х згодом в папській
енцикліці “Terio Millenio Advenierite” зміщує акценти на проблеми церкви у новому тисячолітті, відкрито
проповідуючи модернізм Другого Ватиканського собору), та яку наслідує Бенедикт XVI (неомодернізм
К.Ратцингера змінився на офіційну позицію католицького постмодернізму), що невтримно наближається до фізікалізму.
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МОВНИЙ СОЦІОКОД ЯК ЗНАКОВА ЕСТЕТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ
У статті досліджується феномен мовного соціокоду як усталеної, самодостатньої системи і
водночас системи відкритої, котра постійно еволюціонує, доповнюється новими знаками й значеннями. Підкреслюється об’єднуюча функція мовного соціокоду, що підвищує буттєву мотивацію людини,
помножує творчий потенціал соціуму. Розкривається специфіка мовного соціокоду, коли індивідуальний сегмент соціального буття узагальнюється. Автор доводить, що мовний соціокод становить
ту соціальну матрицю, в котрій акумулюються соціальні знання людства, значущі для соціуму програми діяльності.
Ключові слова: мовний соціокод, буттєва мотивація, творчий потенціал соціуму, сегменти
соціального буття, тексти людського буття, соціальне кодування, мутації мовного соціокоду, універсалізація соціального кодування.
The article researches the phenomenon of the language sociocode as a withstand, independent system and at the same time an opened system, which evolves constantly and which is complemented by new
signs and values. The unifying function of the language sociocode is underlined, that promotes the empiric
motivation of man, increases the creative potential of society. The specific of the language sociocode is researched, when any individual segment of social life is summarized. The article proves that the language
sociocode is the social matrix, in which social knowledges of humanity, important for society activity programs are accumulated.
Key words: language sociocode; empiric motivation, creative potential of society; segments of social
life; texts of human life; social code; mutations of the language sociocode; universalization of the social code.
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Мовний соціокод як умова соціального буття хоча й є досить усталеною, самозабезпеченою
системою, водночас є системою відкритою, системою, яка постійно еволюціонує, доповнюється новими
знаками й значеннями, сповненою змінами у співвідношенні між регулярними й випадковими складовими мови, певними мутаціями.
Мовний соціокод слугує не лише засобом комунікації, передачі певної інформації від одного
члена соціуму до іншого, він вмикає механізми репродукування всередині нас, розвиваючи й поглиблюючи інтелектуальне поле кожного індивіда. Важливою функцією мовного соціокоду є те, що він,
об'єднуючи людей, протистоїть їх відчуженню, роз'єднанню, котре виникає через слово. Мовний соціокод, поєднуючи людей, підвищує їх буттєву мотивацію, творчі здібності соціуму помножуються й виходять далеко за грані тієї суми, котру вони були б спроможні творити нарізно. У певному розумінні
можна стверджувати, що не ми використовуємо мовний соціокод для відчуття себе часткою людської
спільноти, а мовний соціокод користується нами, підкоряючи якомусь таємничому, власному сценарію
соціального буття. Дійсно, жодна безпосередність не може бути передана мовою, адже мова властиво
завжди відіграє роль посередника, бо взагалі не є спроможною виражати будь-що. За допомогою мови
ми здатні лише називати, номінувати миті буття. Специфіка мовного соціокоду криється в тому, що
будь-який окремо взятий, індивідуальний сегмент соціального буття (думка, річ, емоція) підводиться
під загальні категорії, котрі за визначенням не в змозі охопити й утримати неповторність, інтимність
людського буття. “Найменування засвідчує, що увага багатьох інших зосереджувалась вже на предметі, котрий нам зустрівся, воно поручається нам за те, що загальний розум ... намагався вже й цьому
предметові призначити певне місце в єдності більш великого цілого” [5, 190]. Одержавши ім'я, найменування, будь-яка реальність цього буття перетворюється на знак цієї реальності, вона не висловлює, а лише відображає названий предмет. Мовний соціокод, відтак, виконує певну подвійну функцію:
з одного боку, він є найбільш розвиненим засобом комунікації, спілкування членів соціуму, він дає індивіду можливість об'єктивувати власну суб'єктивність; з іншого – мовний соціокод ніби передує людині, бо незалежно від індивіда він уже певним чином організовує, класифікує соціальну дійсність, й
пропонує нам уже готові форми, в котрі й відливається суб'єктивність. Мовна реальність, яка оточує
індивіда, є домовленою, кодифікованою й узаконеною соціальними інститутами, створеними людською
спільнотою. Очевидно, що ця узагальненість, спільність мовного соціокоду не є статичним утворенням,
вона перебуває у динаміці, розвитку, здатна до трансформації, проте навіть у таких випадках це лише
конкретний часовий набір уже готових мовних елементів. Людина приречена до того, щоб демонструвати на “сцені соціального буття” своє світобачення, але демонструє вона його в уже усталених формах,
запропонованих їй соціальними установками. Мовний соціокод є певним внутрішнім примушуванням,
наперед заданим ритмом, котрому врешті-решт підпорядковується наше соціальне буття.
Невимовлене не належить людям. Сказане змінює світ людського буття й уже не належить
окремо взятій людині, бо це сказане відлунюється у думках інших, більше того, воно вимовлялось, аби
бути почутим, аби помножитись, запліднитись думками інших і наповнити буття новою мовною субстанцією. Людина – дивна істота, високоорганізована тварина, що думає не рухами, а словом і вже тому – не тварина. Природний егоїзм локалізованої у просторі й часі істоти постійно викликає в людині
бажання поставити себе у центр світобудови. Проте людина здатна сприйняти лише малу частку світу,
котру може оцінити й оцінює по заведеним у суспільстві правилам. У той час як прийти до розуміння
самої себе можна тільки за умови усвідомлення себе не як виняткової істоти, а як істоти, що створена
природою, суспільством, колективом і є часткою певної системи буття, передусім соціуму, рушійну силу
якого й становить мовний соціокод, адже головним чинником у виокремленні людини з царства тварин
є не геном, а мова. Людина – це біологічний вид, що живе за законами соціокоду. Мовний соціокод
стає засобом формування принципово нового соціального кодування, завдяки якому необхідна для
існування людства як виду інформація міститься, не лише в геномі кожної людини, а у суспільстві –
соціумі, де кожний член цього соціуму у певний період свого розвитку кодується певною ж частиною
цієї інформації, стає носієм фрагменту соціокода. Отже, людина є першим і поки що єдиним біологічним видом, котрий живе за законами соціокоду.
Мовний соціокод є основною знаковою реалією культури, яка утримує в цілісності весь масив
знання людства й водночас розрізнює фрагментований масив знання людської цивілізації, конкретизуючи його, не дозволяючи перетворитися на хаотичний потік світосприйняття. На знаковому характері
мови неодноразово акцентував увагу Велімір Хлєбніков: “... розуміння мови як гри в ляльки, в ній з ганчірочок звуку зшиті ляльки для всіх речей світу” [7, 627]. Отже, мовний соціокод відбудовує цілісну картину
олюдненого світу, приводить її до упорядкованої апперцепції. Соціокод загальнолюдської естетичної
традиції є мовним генезисом своєї структури. Соціальне кодування мовою є еволюційно позитивним,
бо завдяки мовному соціокоду забезпечується зберігання досить значних обсягів інформації й можливість багаторазового перекодування людини в процесі її життя. Проте переваги, котрими володіє мовне
соціальне кодування у порівнянні з генетичним, можуть обернутися таким недоліком, як можливість
неякісної передачі фрагмента мовного соціокоду. Кодування у мовних знаках рушійної для людства в
цілому діяльності, діяльності, що є вигідною лише для окремих індивідів і лише протягом деякого обмеженого часу. Базис мовного соціокоду, вірогідно, визначається структурою нашої внутрішньої мови, мови,
якою ми мислимо. Він коректується нашими внутрішніми алгоритмами, програмами й метапрограмами
нашої поведінки.
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Різноманітні тексти, якими сповнене людське буття, можуть існувати окремо від людини, однак
людина не в змозі існувати поза текстами, поза мовою. Те, що може існувати поза мовою, неможливо
назвати людиною, людським. Будь-яка людина за самою своєю суттю є невідділимою від собі подібних, від суспільства, соціуму, до котрих вона належить. Вона не лише не існує окремо від суспільства,
вона не може стати людиною без засвоєння мови і проведеного у свій час кодування фрагментом мовного соціокоду, що здійснюється у процесі засвоєння цієї мови, яке й перетворює нас на людей. Чи
не найважливішою рисою мовного соціокоду є потенційна свобода, відірваність мовного знаку від того,
що він позначає, тобто можливість використання мовних знаків більш-менш незалежно від позначуваних ними явищ, така багатозначність, коли одному явищу, об'єкту відповідає декілька знаків, а одному
знаку – декілька об'єктів, що й виводить мовний соціокод, як систему символів, далеко за грані обмеженої структури. Отже, без слова, без мови, що забезпечує процедури соціального кодування, не існує
й не може існувати людина, людський соціум, такою ж мірою, як без людини не може існувати і сама
мова. Мовний соціокод як породження людського соціуму і людина, що вихована цим соціумом є умовою й результатом виникнення одне одного. “Людське суспільство є зацікавленим у підтримці певного
рівня знаковості. Це дає можливість кодування й збереження в людській пам’яті важливих варіантів
людської поведінки. Наявність таких варіантів робить життя наступних поколінь більш складним, проте
й більш багатим...” , – зауважує Г. Почепцов [2, 171-172].
Суспільство – це не сукупність фізичних осіб, що його складають, це насамперед кількість текстів,
які цими фізичними особами одна одній прищеплюються. Основою людського в нас є мовний соціокод,
котрий спирається на тексти (послідовність знаків, слів, що використовуються для впливу на поведінку
іншого, моделювання, формування соціальних смислів). Кожен з членів соціуму є носієм певної доступної
для нього частини мовного соціокоду, котра перевіряється нашим життям. Ці тексти, що зберігаються
здебільшого на рівні підсвідомості, далеко не завжди чітко усвідомлюються нами, проте саме серед
них містяться ті програми й метапрограми соціальної поведінки, котрі виливаються у вчинки людини.
Головним призначенням мови є не лише зберігання й передача соціально значущої інформації, головне
призначення мови – це все ж навіювання, маніпулювання іншою людиною. Здебільшого ми не замислюємось над тим, як у мові, котрою ми спілкуємось між собою, виявляються наші підсвідомі метапрограми,
як мова, котрою до нас звертаються, впливає на ці метапрограми. Мовний соціокод є найважливішим
фрагментом загального соціокоду людства, він відіграє вирішальну роль у збереженні цього загальнолюдського соціокоду. Соціальне кодування – передача людині фрагмента соціокоду здійснюється з
використанням слова, вплив якого на свідомість людини підсилюють прийняті у суспільстві уявлення
(віра), соціальні ритуали тощо. Соціальний підбір слів, побудова фраз впливають на наш розвиток,
нашу долю і сумарно доволі часто пересилюють генетичні задатки. Без слова не виникало б і не могло
б існувати людське суспільство, тобто мовний соціокод є неодмінною умовою соціального буття.
До тих пір, поки ми не торкнулись своєю свідомістю чогось незвіданого, доки не найменували
його словом – його система руху є для людини небуттям й лише одна згадка про сфери можливого
впливу ентропії цього безіменного небуття на наше життя, переводить його енергетичні й інформаційні
характеристики у простір смислового навантаження поняття “буття”. Формування мовного соціокоду
визначається багатьма “генами” людини, врешті-решт усім історично складеним генотипом людства.
Водночас і мовний соціокод визначає той самий ген людяності, котрим людська цивілізація відрізняється серед інших біологічних видів. Можна сказати, що мовний соціокод є тим генетичним коренем,
котрий впливає на розвиток людського соціуму, охоплює весь простір інформаційно-енергетичної ентропії процесів, позначених словом. Отже, мовний соціокод – це не механічна сума інформативностей
накопиченого смислу, досвіду, а історично складена система структурно взаємодіючих мовних генетичних коренів, зумовлена інформаційними та енергетичними характеристиками ентропії різноманітних
подій, котрими супроводжуються процеси еволюційного розвитку людського соціуму.
Як ми вже зазначали, мовний соціокод має досить динамічну структуру, він схильний до модифікаційних і часом мутаційних змін. Людина зобов'язана самою природою своєї досконалості підійматися
на більш високий рівень продуктивності використання словесних міркувань, створення оптимальних
умов їх правильного формування і розвитку. Мутаційні зміни виникають при зіткненні людського розуму з
будь-яким невідомим явищем, котре потребує свого означування. Мутації мовного соціокоду пов'язані
з підміною, випадінням чи додаванням якихось інформаційних рис фрагментів соціокоду, таким чином
утворюються якісно нові фрагменти мовного соціокоду, витісняючи застарілі, приводячи до їх часткової,
а інколи й повної втрати. Мовний соціокод є неодмінною умовою універсалізації соціального кодування,
тією початковою “цеглиною”, котра забезпечує соціальні структурні зв'язки, умови їх здійснювання, що
використовуються в побудуванні соціокодів усіх культур. З еволюцією людини, людської цивілізації
еволюціонували і мовні реалії, набували рис соціологізації. “Мова – поважна й монументальна – величезне лоно думки людської, середовище, в котрому рухаємось, повітря, котрим дихаємо” [6, 142]. Мовні
реалії відривалися від тонкої й складної для досліджень сфери мислення, духовного інобуття, вони
вступали в зв'язок з брутальним інституціональним ґрунтом соціальності. Виступаючи як матеріал
“ген” соціального кодування, мова є умовою, яка забезпечує утримування масиву соціально необхідних
видів діяльності суспільства: репродуктивно-емпіричної і узагальнено-трансляційної. Являючи собою
засоби позабіологічного кодування, мовні знаки є найважливішою умовою екзистенції будь-якого суспільства, тому що позабіологічне кодування передбачає наявність особливої успадкованої соціальної
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знакової сутності, яка була б здатною незалежно від смертних індивідів зберігати матрицю діяльності
соціуму і кодувати індивідуальні види діяльності людини як члена соціуму.
Соціальне буття як цілісна форма діяльності суспільства, що реалізується завдяки тимчасовій
діяльності окремих індивідів і не залежить від їх смертності, повинно будуватись на існуванні автономного соціального коду, коду такої форми, яка пов'язувала б діяльність смертних поколінь людей у
безсмертну історію соціуму. Саме таким кодом є мовний соціокод, у кожній клітинці якого мислиться
закодована у мовному знаку діяльність соціуму, знакове кодування соціальності. Знакове кодування
соціальності є характеристикою причетності соціуму до вічності, ознакою того, що цей соціум без наявності втручання природних чи будь-яких інших катаклізмів не перейде до категорії небуття. Людське
суспільство не може існувати без позабіологічного кодування, а таке кодування не можна навіть помислити без мови. Мова і соціокод – два різних за генезисом явища, котрі самою природою буття призначені одне для одного й утворюють неподільну феноменальну цілісність. Структура соціокоду і
структура мови можуть являти собою різні структури, проте, поєднані однією культурою, одним соціумом, вони становлять непорушну цілісність – мовний соціокод, який стає неодмінною умовою соціального буття людства. Водночас ми повинні прояснити для себе ту грань, котра відділяє універсальне
від особливого, соціальне кодування взагалі від кодування того чи іншого культурного типу.
Мовний соціокод як умова соціального буття є істотним “механізмом” тривалої пам'яті, фіксації
й упорядкування інформації про пройдений людством шлях. Саме мовний соціокод є тим постійним
соціокультурним механізмом, котрий забезпечує єдність усієї людської цивілізації, що по суті являє
собою розрізнену спільноту людей. Мовний соціокод несе в собі інформацію, що має для буття людини абсолютне, фатальне значення, бо визначає все її життя, як визначає життя тварини її генетичний
код. Мова є здатною до зберігання всієї повноти національної культури у безлічі її проявів. “... існує
збереження культури як місця, в котрому зосереджується дух. Культура атрибутивно є присутньою в
соціальній історії тому, що персоніфікує історію, а також тому, що місце, де “живе культура”, знаходиться в конкретній особистості та її життєвому світі” [3, 86]. Отже, без мови й похідного від неї мовного соціокоду людини просто не існує, оскільки вона первинно є соціальною істотою. Не в генетичному,
а в мовному соціокоді міститься і зберігається енергія людського буття. У той час, як життя окремого
індивіда має свій початок і кінець, – соціум існує майже вічно, коротке життя людини пов'язане з позачасовим буттям соціуму, в цілому є його частиною і забезпечує йому цю позачасовість, вічність.
Саме мова стала могутнім чинником духовної еволюції людини як біологічного виду, що живе
за законами соціокоду. Мові належить роль пригнічення дії генетичних програм соціальної поведінки
пралюдей і засобу формування принципово нового соціального кодування, котре передбачає збереження необхідної для існування людства, як виду, інформації не лише в геномі кожного індивіда, а й у
соціумі. При цьому кожний член соціуму в певний період свого розвитку кодується деякою частиною
цієї інформації, стає носієм фрагмента соціокоду. Людина – перша і поки що єдина біологічна істота,
яка живе за законами соціокоду. Вона не тільки не існує поза суспільством, вона не може стати людиною без засвоєння мови і проведеного у свій час кодування фрагментом соціокоду. Мовний соціокод є
для людства феноменом великого часу, він поєднує минулі, теперішні і наступні покоління людської
спільноти мовою, словом. Простір і щільність змісту мовного соціокоду являє собою універсальний
засіб творчої самореалізації людського соціуму через закладення в ньому самого смислу соціального
буття, прагнення до розкриття й затвердження сенсу буття людини у соціумі, його співвіднесення зі
смислом сущого. Умовою, рушійною силою усталення й розвитку мовного соціокоду є людський соціум, адже у мовному соціокоді міститься соціальна пам'ять і досвід людства. Мовний соціокод є своєрідною “людинотворчою” формою, в рамках якої людський соціум набуває можливості стати спільнотою
людей у повному розумінні цього слова. “... з простору особистого життєвідправлення, що на молекулярному рівні є зчепленим з історичною долею твого народу, вийти неможливо. У цьому просторі можна лише вистояти, позначити й утримати собою місце, у котрому в епохи національної непритомності
спалахує культура” [4, 90]. Кожна грань мовного соціокоду в галузях науки, релігії, мистецтва є водночас і горнилом, в якому переплавляються природні здібності людства, і простором віддзеркалення символів, цінностей, котрі задають сферу належного буття людського соціуму.
Мовний соціокод – це заданість форми буття людського соціуму, у котрій цей соціум еволюціонує. Якщо уявити людську спільноту поза логосферою, поза мовним соціокодом – це буде вже нелюдський світ, світ безсилля, до-історичний і до-ціннісний світ. Врешті-решт, мовний соціокод, як визначеність форми, є визначеністю людського соціуму, необхідною умовою його історичного існування.
Несучою конструкцією мовного соціокоду, як умови соціального буття, є певна ідея спільноти, соціуму,
ідея регулятивна, що спрямовує екзистенцію соціуму і визначає горизонти його буття. У рамках цієї
ідеї людська спільнота в напруженні естетичної діяльності і моральних випробувань ставить себе на
грань найсуттєвіших питань буття, вміщується у певний центр зосередження буття в єдиному, неподільному цілому, де поєднується усе життя, уся історія. У цьому акті досягається суспільна цілісність,
усвідомлюється єдність індивідуальної долі людини як члена соціуму і долі суспільства в цілому. У
мовному соціокоді людська спільнота підіймається до самої себе, до своєї сутності через наділення
смислом відчужених від неї результатів матеріальної духовної діяльності, котрі об'єктивуються в знаковій формі мови. Цей процес не просто впливає на спосіб існування людини у світі, він є неодмінною
умовою її буття як соціальної істоти, соціального буття. Мовний соціокод декларує вибір моделі люд-
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ської поведінки, її форми і норм діяльності, містить буття зібраних в єдину цілісність суб'єктів, акумулюючи, подібно до сингулярного ядра, всю матерію соціокультурних відносин, вплітаючи таким чином
людський соціум у тканину буття. Знання, уміння, навички, регулятивні ідеї зосереджуються в єдиному
концепті – мовному соціокоді, котрий регулює рух людського соціуму у ситуативному, соціальному,
естетичному, екзистенціальному суспільному бутті. Мовний соціокод містить у собі і зовнішній світ
буття, і внутрішній світ людини, світ, наповнений словом, омовлене буття. Взаємовідносини соціуму і
мовного соціокоду являють собою певний симбіоз, коли одному феномену для існування потрібен інший, нарізно вони існувати не можуть, тобто мовний соціокод закорінений у бутті соціуму. Життя дане
людській спільноті як сила, енергія, що визначає її почуття і дії, а мовний соціокод є способом організації цього життя. Мовний соціокод – стрижень онтології соціуму, створення і формат буття людської
спільноти, відображення її онтологічних обріїв. “... високоорганізована ... органічна мова є не тільки
дверима до історії, а й самою історією” [1, 177].
Відтак, мовний соціокод є сукупністю всього масиву знань людства, значущих для суспільної
діяльності людського соціуму. Він містить норми і моделі поведінки та взаємодії між суб'єктами буття.
Мовний соціокод є певним способом розчленування світу на “сегменти”, своєрідне виокремлення з
соціального оточення певних галузей знань та діяльності. Діяльність реальної людини може здійснюватись лише в характерних умовах, що визначаються соціальним оточенням і наявністю спільної риси,
котра це оточення об'єднує – мовного соціокоду як вербального позначення соціального буття. Людина є дієздатною у просторі буття лише за умови наявності того, що об'єднує окремих індивідів у людство – мовного соціокоду і разом з тим, мовний соціокод починає діяти лише тоді, коли людина надає
йому своєї енергії та мети. Отже, мовний соціокод, який обумовлює соціальне буття людини, є водночас і її породженням, і її соціальною інституцією. Мовний соціокод – це насамперед комунікація, що
координує діяльність людей, залучаючи їх до відповідних фрагментів соціалізованого знання. Мовний
соціокод фіксує, закріплює істотні зміни, які відбуваються у людському соціумі, транслює набуті знання
від поколінь попередніх до теперішніх і майбутніх. Важливим є те, що у процесі трансляції передається
вже соціалізоване знання. Мовний соціокод є утворенням динамічним, еволюціонуючим, здатним до
постійних змін, трансформацій. У таких випадках у структурі соціокоду, відповідних каналах трансляції
з'являються нові елементи, модифікуються наявні знання або водночас протікають обидва процеси.
Мовний соціокод є умовою соціального буття тому, що він, як спеціальна матриця, уміщує
знання людства, які розуміються нами як значущі для соціуму програми діяльності; він містить норми і
моделі взаємодії між індивідами, є засобом розчленування олюдненого світу на досить чітко окреслені
фрагменти здійснення діяльності людини; за його допомогою соціальні інститути забезпечують трансляцію та трансмутацію знання. Для людського соціуму достатньо було б порушення лише одного з
фрагментів мовного соціокоду, щоб воно загинуло і люди повернулися б до початкового з точки зору
еволюції тваринного становища, коли кожний індивід діяв би окремо від інших, спираючись тільки на
геном біокоду, можливо, будував би свою власну історію, без надії продовження її у своїх нащадках.
Фактично, питання наявності мовного соціокоду є питанням оптимального для соціуму функціонування
системи навчання, соціальних інститутів і механізмів здійснення людського буття – співпадає з питанням самого існування цього соціуму.
Отже, мовний соціокод є неодмінною умовою соціального буття тому, що ним забезпечується
споріднення, спільність буття людського соціуму, поколінь потенційних творців цього буття. Мовний
соціокод забезпечує наявність масиву результатів-внесків загальнолюдського знання від попередніх
до теперішніх поколінь, ним породжуються самі механізми соціалізації – потенційне визнання внесків
майбутніх поколінь людей до масиву вже існуючих результатів знання. За допомогою мовного соціокоду здійснюється залучення окремого індивіда до людської спільноти засобами приєднання до масиву наявних результатів соціального буття. Мовний соціокод продовжує формуватись і сьогодні,
інтегруючи колективну компоненту людської особистості.
Проведений аналіз аксіологічно-смислового змісту мовного соціокоду як умови соціального
буття дає підстави визначити його як загальну властивість соціуму (суспільства, групи, людини), здатного у своєму бутті до постійної трансмутації – від ступеня абсолютної реальності (минулого й теперішнього) до ступеня абсолютної нереальності (майбутнього) через звернення до основних форм свого
буття (знак, артефакт, слово, текст) з метою постійного розширення ментальної місткості соціуму.
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ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ
ЯК СКЛАДОВА ЛЮДИНОЗНАВСТВА
У статті розглядається питання про проникнення гуманістичних ідей екзистенціальної
філософії у педагогіку. Аналізуються основні ідеї педагогічної антропології та її течії.
Ключові слова: педагогічні концепції, виховання, моральні цінності.
This article analyses problem of humanistic ideas connected with existential philosophy, which penetrates into pedagogy. And also consider main ideas of pedagogical anthropology and her tendency.
Key words: foreign pedagogical conceptions, education, moral values.
У наш час стає наявною величезна дисгармонія у розвитку інтелектуальної та моральної культури
людини, дефіцит гуманності у самому фундаменті науково-технічної цивілізації – у відносинах між
людьми. Не одне покоління "технократів" виросло неначе поза моральною грамотністю й поза потребою
в духовно-моральному внутрішньому житті, в удосконаленні особистості.
Багато вчених та викладачів відзначають, що в основі сучасної кризи освіти лежать обмеженість
світорозуміння, невміння відчувати й дивуватися, прагнення все пояснити тільки за допомогою науки.
Це породжує кризу духу. Йде руйнування емоційно-ціннісної сфери як учнів, так і викладачів. Криза,
яку переживає освіта, викликана не тільки фінансовими, екологічними труднощами, а насамперед
докорінною зміною у системі цінностей та іншою оцінкою місця й ролі освіти в житті.
Така ситуація вимагає високого життєвого пориву, критичної рефлексії, активності й ініціативи
кожного з нас. Водночас у системі освіти виникають антитехнократичні тенденції і прагнення до
відродження гуманістичних традицій, прагнення вирватися з нав'язаних форм мислення і діяльності та
вийти до самосвідомої й вільної орієнтації в матеріальному й духовному світі. Відмічається, що традиційна
освіта не дає вміння мислити самостійно й критично, творчо й контекстуально.
Існуючи в тоталітарній системі, ми мріяли про демократичну свободу, а коли вона прийшла,
виникла нова проблема – з'ясувалося, що моральність і свобода не є взаємозумовлюючими. Необхідно
готувати молодих людей до гідного людського існування в умовах свободи. Сучасна ситуація об'єктивно
висуває на перший план духовну проблему, що пов'язана з формуванням нового відношення до життя.
Духовність необхідно обговорювати не тільки з погляду освіти, а й ширше – з огляду на короткотривалість
людського життя.
На порозі третього тисячоріччя знову виникає питання: якою повинна бути людина майбутнього?
Безумовно, це вільна, творчо мисляча й гармонійно розвинена особистість. Виходячи із цього, сучасна
освітня система покликана дотримуватися принципів гуманізму, тобто визнання людини найвищою
цінністю у світі, її права на повне розкриття здібностей, усвідомлення пріоритету загальнолюдських
цінностей та принципу відкритості системи освіти, а саме – прийняття інших гуманістично спрямованих
систем, прагнення до інтеграції у світові освітні структури. У зв'язку з цим видається цікавим та актуальним
розгляд питання про проникнення гуманістичних ідей екзистенціальної філософії в педагогіку. Екзистенціальне
мислення давно перестало бути монополією того чи іншого філософа або філософської школи, воно
стало певною ментальністю нашого часу. Екзистенціалізм представляє "нову форму гуманізму"
(М.Гайдеггер, Ж.-П.Сартр), пов'язаного з іншим тлумаченням сутності людини, акцентує увагу на аспектах її духовного рівня.
Слід зазначити, що екзистенціальна філософія не має прямого "виходу" в навчальну практику,
але істотно впливає на розвиток західної педагогічної думки.
Екзистенціальна педагогіка звертає увагу на такі проблеми людини: індивідуальний розвиток,
його нелінійність і нестабільність; напрямок і межі розвитку; походження й зміст індивідуальних рис;
виховання та його зумовленість, залежність від зовнішніх факторів; зміст і призначення життя людини;
цілі й завдання, яких дотримується людина в житті.
Педагогічна проблематика висвітлюється у працях відомих філософів-екзистенціалістів
(Н.Аббаньяно, Х.Г.Гадамер, А.Камю, С.К’єркегор, Р.М.Рільке, Ж.-П. Сартр, М. Гайдеггер, К. Ясперс). У
ФРН у 50-ті роки ХХ ст. виникає екзистенціально-герменевтичний напрям філософії освіти (К.Ф.Больнов,
Й.Дерболав, К.Дінельт, Г.Рот ), де аналізується духовність людини, не заглиблюючись в біологічні й
соціальні засади та в дані емпірично-аналітичних наук.
Багато німецьких теоретиків виховання аналізують і критично осмислюють величезний вплив
екзистенціалізму на педагогічну ситуацію в Німеччині в різні періоди (О.Ф.Больнов, П.Каудер, А.Мейзер,
Л.Прохаска, Б.Толькеттер, Х.Хернер, Г.Ельшенбрейх). Слід зазначити, що педагогічні концепції
© Конончук І. В., 2008
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екзистенціалізму спираються не тільки на теоретичні розробки філософів, а й на екзистенційні
концепції у психології (Л.Бісвангер, М.Бос, А. Маслоу, Р.Мей, К.Роджерс, В.Франкл, Е.Фромм).
У наш час ведуться дослідження основних педагогічних питань у працях німецьких екзистенціалістів.
Вагомий внесок зробили Б.М. Бім-Бад, Н.Е.Воробйов, Б.Л.Вульфсон, A.M. Кримський, Е.Ю.Соловйов,
Т.Ф. Яркіна.
Аналізуючи позиції вітчизняних вчених – О.Зотова, Н. Спасенка, В. Табачковського, С. Щендрика, можна сказати, що вони послугували основою для обґрунтування важливості для українського
соціуму питання про культивування діалогу, котрий передбачає рівноправність суб’єктів спілкування,
терпимість, відсутність дискримінації, активність усіх учасників комунікації. Серед обставин, які зумовлюють релевантність діалогу, відокремлюються: необхідність прийняття солідарної відповідальності
за наслідки дій у планетарному масштабі; потреба у формуванні спокійного усвідомлення власної
самодостатності за умов "відтанення" після тривалого "пригнічення" етнічних проблем. Освітній вимір
проблеми діалогу має забезпечити формування особистості педагога, органічно адаптованого до життя в світі багатоманітних зв’язків. Педагог має бути готовим до реалізації діалогової стратегії, тобто до
визнання повноправності учня як суб’єкта пізнавальної діяльності та його права на власну думку і неповторний світогляд. Діалогічна взаємодія в процесі освіти розглядається не як самоціль, а як засіб
набуття особистістю здатності почути голос іншого, спроможності до сприйняття і творення змін як
природної норми. Підкреслюється важливість використання таких форм навчання і виховання, які
унеможливлювали б поділ українського суспільства на правих та винних, сприяли б порозумінню та
консолідації його здорових сил.
Однак донедавна екзистенціальна педагогіка в нашій країні в силу ідеологічних і політичних
міркувань зазнавала різкої критики. Підкреслювалася її позиція крайнього ірраціоналізму із проблем
навчання, що відкидає об'єктивне поняття істини й позитивне значення наукового пізнання. Вважалося, що екзистенціальна педагогіка пропагує песимістичний погляд на людину як на істоту, що
перебуває в постійному русі, становленні, зміні, але ніколи не досягає досконалості.
Німецькі вчені, погоджуючись у принципі з думкою про те, що екзистенціалізм і педагогіка в
традиційному розумінні є взаємовиключними поняттями, намагаються знайти точки дотику й оголошують екзистенціальну філософію імпульсом розвитку нових напрямів у педагогіці. Вони намагаються
надати цій філософії оптимістичного характеру, закликають до подолання старого "негативного"
екзистенціалізму та створення "позитивного" екзистенціалізму шляхом збагачення його новим змістом [8].
Варто нагадати, що "відкритість" людини та її "історичність" вперше були проаналізовані як фундаментальні
характеристики людського існування саме у філософії – в аналітиці існування М. Гайдеггера, "залучення людини до комунікативного контексту" – у філософії К. Ясперса, "спрямованість інтенцій" і дій
людини на майбутнє – в екзистенціальному гуманізмі Ж.-П. Сартра [6, 16]. Можна вказати філософські
джерела багатьох понять педагогічної антропології, хоча, звичайно, трансформація філософських
"екзистенціалів" у педагогічній антропології досить суттєва.
Філософія, зокрема філософська антропологія, ставить і обговорює проблему цілей і ідеалів
освіти, виходячи з образу людини майбутнього. У створенні педагогічної антропології (причому з різними
філософсько-антропологічними підходами) брали саму активну участь такі теоретики педагогіки й педагоги, як Генріх Рот, Йозеф Дерболав, Карл Дінельт, 0тто Фрідріх Больнов, Вернер Лох, Йозеф Лангевелд, Ейген Фінк, Карл-Хейнц Дикоп, Герберт Здарзил, Макс Лідтке. Зрозуміло, що неможливо
розглянути всі концепції, виклавши їх зміст і педагогічну специфіку. Тому хотілося б описати найбільш
значимі з них і розглянути їх лише в одному аспекті – співвідношення їх концепцій з філософською
антропологією. Педагогічна антропологія – напрям у теоретичній педагогіці й людинознавстві, який виник в
Західній Європі після Другої світової війни. Найбільший розвиток цей напрям одержав у Німеччині, що
було зумовлено пошуком виходу з кризи системи соціальних і виховних цінностей і необхідністю
відповідного осмислення їх реальностей. Філософські засади в розумінні людини педагогічна
антропологія знайшла у філософській антропології. Тенденція до антропологічного обґрунтування
навчально-виховного процесу проявилася ще в другій половині ХІХ ст. у Німеччині та Росії. Вперше
поняття "педагогічна антропологія" вжито в 1867 р. К. Д. Ушинським як особлива точка зору на людське виховання. За Ушинським, педагогіка підтримується тільки такими науками, які націлені на пізнання
людини [5]. Антропологічна орієнтація в трактуванні виховної й освітньої проблематики виходить із
сприйняття людини як універсальної, вільної й відповідальної особистості. Педагогічні дії можуть і
повинні бути адекватними щодо духовної цілісності людини, її о здатності бути суб'єктом освіти й виховання. Історично перший досвід педагогічної антропології, в якому людина розглядалася як предмет
виховання, не завершився, але цим була окреслена тенденція в другій половині ХХ ст., яка сформувалася у впливовий напрям. Появі педагогічної антропології сприяла творчість таких теоретиків, як
М. Фришайзен-Келер, А. Буссеман, А. Фішер, А. Хут, П. Петерсен. Але безпосередній вплив на становлення педагогічної антропології зробила концепція "педагогічного людинознавства" Г. Ноля, робота якого ("Pädagogische Menschenkunde") з'явилася 1928 р., тоді ж, коли були опубліковані основні
здобутки з філософської антропології – "Місце людини в космосі" М. Шелера й "Щаблі органічного
життя" Г. Плесснера. Ноль виходив з можливості педагогіки продукувати уявлення про людину, концентруючи в собі всі необхідні знання, адаптуючи їх до педагогічних завдань. Метою педагогічного
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людинознавства вважалося формування учня відповідно до його видимих і прихованих здібностей,
задатків, обдарованості, пластичності. Людина споконвічно, від природи призначена до розкриття й
удосконалювання всієї гами своїх задатків в освітньому процесі.
Основні ідеї педагогічної антропології як напряму розробив О.Ф.Больнов. На думку О.Ф.Больнова,
необхідна внутрішня трансформація людини, перехід від розпачу й безвір'я до оптимізму й впевненості. У
цьому контексті він намагається перекинути місток від філософії до педагогіки й бачить великі
можливості відновлення самої педагогіки. У Німеччині цьому питанню присвячено чимало праць, які
розкривають ідеї створення екзистенціальної педагогіки або, як її ще називають, педагогіки
"непостійних" форм (О.Ф.Больнов, А.Мейер, К.Мюлленхауер, Б.Толькеттер, Г.Цеппель, О.Шорба тощо).
Отто Фрідріх Больнов (1912-1991) – один з найбільш відомих прихильників педагогічної
антропології, послідовник "філософії духу" В. Дільтея, з 1959 р. – професор у Тюбингені, автор книг:
"Новий образ людини та завдання педагогіки" (1934), "Сутність настроїв" (1941), "Філософія
екзистенціалізму та педагогіка" (1959), "Педагогічна атмосфера" (1964), "Антропологічний спосіб розгляду у педагогіці" (1965), "Криза й новий початок. Статті про педагогічну антропологію" (1966),
"Педагогіка в антропологічному висвітленні" (1971), "Антропологічна педагогіка" (1983).
Вихідний пункт його філософських ідей – філософія життя й "філософія духу", на основі яких
він намагається дати обґрунтування педагогічній антропології. Тому для нього очевидним є факт
взаємодії між феноменами освіти й способом життя людини, або людською екзистенцією. Результати
спеціальних наук про людину повинні бути зрозумілі з єдиної позиції – з позиції педагогічної
антропології. Однак педагогічна антропологія є не простою інтеграцією наук про людину, а специфічною
постановкою завдання – антропологічного підходу до цих даних, антропологічного розгляду цих даних.
Антропологічний спосіб дослідження ставить питання про те, наскільки є повними спеціальнонаукові дані про людину, виходячи із цілісності людини, з життя людини як цілісного феномена.
Антропологічний спосіб розгляду припускає усвідомлення безпідставності людського життя, що ніколи
не може бути повністю усвідомлена в концепціях людини. Цей спосіб виявляється досить співзвучним
феноменологічному методу редукції. Пояснюючи його в книзі "Антропологічний спосіб розгляду в
педагогіці" (1965), Больнов виявляє чотири принципи, методологічно значущих для антропологічних
досліджень: 1) принцип антропологічної редукції; 2) принцип Органона; 3) принцип антропологічної
інтерпретації окремих феноменів; 4) принцип відкритих питань [8].
Больнов звертає увагу на зміни в образі людини, які відбулися протягом XX століття. Якщо в
30-х роках образ людини був наповнений оптимізмом і вірою в його творчі сили, то надалі цей образ
був втрачений, в людині стали вбачати демонічну, злу істоту. Відзначаючи важливість взаємодії між
екзистенціальною філософією й педагогікою, Больнов спеціально зупиняється на трьох проблемах
педагогіки, яку він називає екзистенціальною – настанові, зустрічі та зобов'язанні [12].
Для педагогічної теорії після 1945 р. виявилися дуже важливими окреслені Больновим питання
моральних цінностей (чесність, добропорядність, відповідальність) та виховне значення екзистенціальних
форм людського буття (криза, зустріч, довіра тощо). Підростаюча людина змушена реалізувати своє
прагнення до безпеки й надійності, створюючи своєрідний власний "будинок" як нову гарантію
існування у світі. Антропологічна функція будинку проявляється через досвід бездомності. Больнов
відштовхується від вихідних посилань філософії існування, але вважає основним своїм завданням її
осмислення і, відповідно, переосмислення сутності людського існування. Людина здатна перебороти
саму себе, посісти власне місце, знайти свій "будинок". "Антропологічна функція будинку стає проблемою там, де світ виявляється в його незатишності, тривозі та небезпеці... Тому шлях до розуміння
(значення) будинку йде через екзистенціальний досвід (пізнання) бездомності людини". Больнов
апелює до розуму людини та міри. Тільки це дає нові цінності, які набуваються у результаті постійної
роботи духу людини. Найважливішою екзистенціальною формою, що має значення для виховання,
виявляється особистісна криза, коли порушення звичного способу життя висвітлює її з несприятливих
боків [10]. Але завдяки цьому відбувається очищення та відновлення життєвих перспектив. Завдання
вихователя полягає в усвідомленні руйнуючої й оновлюючої сили кризи та у наданні відповідної допомоги вихованцеві. У цьому процесі розкривається здатність особистості критично поглянути на себе,
оцінити власний потенціал. Криза – це щабель людського становлення, пов'язаний з концентрацією
прихованих творчих сил. Специфічними виховними регуляторами стають довірча участь, порада, спонукання до активної дії за своїми можливостями. Педагогічно змістовною є така екзистенціальна
категорія, як зустріч. Її якість характеризується раптовим поворотом у самосприйнятті світу й оточуючих людей, а вчитель готує учня до такого повороту. Виховні змісти таких екзистенціальних категорій,
як ризик або невдача, також співвідносяться з повсякденністю педагогічного пошуку. Вчитель
випробовує на міцність свою довіру до учнів і довіру учнів до себе, тільки в атмосфері взаємної довіри
можливе самовідкриття особистості. Безпосередньо особистісні форми життєвого почуття пов'язані з
емоційно забарвленими відносинами дитини (слухняність, повага, подяка, любов), які не припускають
будь-якого планування, оскільки існують у зоні принципової невизначеності. У таких же нестійких виховних формах розчинені педагогічні значення простору, часу, мови. З точки зору педагогічної
антропології не можна навчити терпінню, надії, спокою, самостійності. Педагог залучається не до
технології виховання, а в життєву ситуацію, інтерпретує й роз'яснює педагогічну реальність. Замкнута
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картина людини характерна для авторитарної педагогіки, а для педагогічної антропології – вільне,
термінологічно необмежене значення сутності, яка проявляється кожного разу в іншій ситуації виховання. До середини 60-х років у рамках педагогічної антропології з’явилося кілька течій. Герменевтико-феноменологичний підхід до виховання особливо виявився в "антропологічній педагогіці",
представниками якої стали О. Больнов. В. Лох, К. Гіль, Ф. Кюммель, Г. Бройер. У дискусійній роботі
"Антропологічний вимір у педагогіці" (1963) Вернер Лох запропонував роз’єднати поняття
"антропологічна педагогіка" і "педагогічна антропологія". Мета антропологічної педагогіки – пояснення
людини з точки зору виховання, педагогічна антропологія розглядає виховання з огляду на людину.
Виховання в педагогічній антропології, стає "відкритим питанням" для всякого людського прояву [12]. У
випадку з антропологічною педагогікою йдеться про антропологічний вимір у педагогіці, у випадку з
педагогічною антропологією – про педагогічний вимір антропології; перше – це відгалуження від
філософської антропології убік педагогіки, друге – від педагогіки убік філософської антропології.
Антропологічна педагогіка як спосіб розглядання не припускає будь-якої системоутворюючої функції
та не претендує на нову схему організації виховання. Виходячи з філософсько-антропологічних
постулатів, вона виявляє виховне значення нескінченного ряду екзистенціальних ситуацій людини.
Антропологічний підхід виявився педагогічно досить ефективним в умовах відновлення людських
цінностей і розширення світоглядного обрію педагога. Одним з перших у 50-х роках сформулював погляд на педагогічну антропологію як систематичне знання Йозеф Дерболав – відомий німецький
філософ та теоретик педагогіки. У рамках науки про виховання (Erziehungswisssenschaft), що розвивалася в Німеччині, педагогічна антропологія посіла місце, визначене розумінням педагогічного процесу як взаємодії вихованця та вихователя. Як теорія педагогічної дії вона займається проблемами
формування індивідуальності, отже, націлена на особистісну ґенезу. Інший варіант інтегративної
моделі педагогічної антропології був представлений у середині 60-х років фундаментальною двотомною працею Г. Рота "Педагогічна антропологія" [3]. Тут педагогічна антропологія не виступає
спеціальною дисципліною в структурі наук про виховання; вона пронизує галузі людинознавства під
педагогічним кутом зору. Педагогічна антропологія становить своєрідне ядро загальної педагогіки, що
концентрує в собі педагогічно значущі результати різних наукових підходів до людини. Пізніше Г.Рот
підкреслював, що педагогічна антропологія об’єднує у собі рівною мірою "реальну" і "ідеальну"
антропологію [3]. Педагогічна антропологія не має на меті роз'яснення людського виховання, але
припускає постійний перегляд і корекцію виховного процесу в потоці знання про людину.
Узагальнюючі інтегративні задуми педагогічної антропології роблять зайвим питання про специфіку
педагогіки як науки. Австрійський дослідник Карл Дінельт конкретизував завдання педагогічної
антропології, вважаючи, що вона повинна обґрунтовувати педагогічні завдання та дії на засадах
аналізу емпіричного матеріалу, що характеризує конкретну людину в певному віці. Інтегративна течія
педагогічної антропології була породжена пошуком стійких наукових підстав для виховання в умовах
зростаючої диференціації знання про людину та її освіту. До середини 70-х років досвід педагогічного
антропологічного напряму піддався критичній оцінці. Пропонувалося провести "логіко-систематичне"
очищення педагогічної антропології з метою надання певного місця та статусу в структурі наук про
виховання. Вихід із кризи співвідносився з розвитком "метатеорії виховання" (Брецинка). Перспективною для педагогічної антропології виявилася спроба деяких теоретиків виховання (М. Лангефельд, P.
Зюсмут, К.Дінельт, M. Ранг) використовувати антропологічний підхід до аналізу конкретних вікових
стадій людини. Дитинство, юнацтво, зрілість розглядаються як самостійні світи людського самовизначення. Виховання виступає ситуаційно зумовленою сутнісною діяльністю. У дитини, як вважає Лангефельд, виявляється цілісний світ людини, єдність відносин до оточення. Основними категоріями
"антропології дитини" виступають "виховання", "самостановлення" [12]. У такій ситуації вихователеві
відведене необхідне й обов'язкове місце. У становленні, на відміну від обмеженого впливу виховання,
відбувається творче формування дитини саме як цілісної людини. Водночас виховання є принципово
відкритою ситуацією, зустріччю дитини зі світом та іншою людиною. Дорослішання як антропологічний
факт не є статична, фіксована фаза, а така значеннєва єдність, у якій реалізується відношення "Я"
дитини до власної тілесної реальності. У цьому сутнісному відношенні відкривається не стільки зміна
фізичних пропорцій тіла, скільки власна значимість, визнання та самоствердження, але з боку інших
людей. Хвороба, яка часто супроводжує фізичну й фізіологічну зміну дитини, подається не як медичне
явище, а як криза "значеннєвої єдності", "екзистенціальна небезпека" для її самовизначення. Предметне світосприйняття розглядається так само, як визначення змісту в діяльністному відношенні.
Антропологічне значення "створення" зачіпає й найбільш глибинний аспект, виражений у цілісному
сприйнятті власного "Я" та в об'єктивованості самооцінки [10].
У 90-ті роки ХХ століття поступово відбувається налагодження взаємозв'язку між антропологією й
педагогікою, оскільки, з одного боку, педагогіка звертається до філософської антропології при
осмисленні людського буття, цілей виховання й освіти (і, звичайно, при з'ясуванні змісту людського
життя), а з іншого – філософська антропологія звертається до конкретно-педагогічних розробок у
розкритті суті антропологічного підходу. В останні десятиліття очевидним є процес налагодження
відносин між філософською та педагогічною антропологією, подолання колишньої прірви між ними та
знаходження точок дотику, істотних як для філософії, так і для педагогіки.
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Педагогічна антропологія виявляє тенденцію до зближення з різними антропологічними концепціями,
зокрема з історичною, політичною, екологічною антропологіями. Педагогічна антропологія відшукує
для себе нові можливості в тісній взаємодії філософії, соціології, етики. Педагогічна антропологія як
напрямок людинознавства вплинула на розвиток методології педагогічного дослідження, теорії виховання, філософії освіти.
За висловом О. Больнова, екзистенціальна філософія не дає будь-яких остаточних відповідей,
а лише виявляє труднощі сучасної ситуації, а висунутий ним проект "екзистенціальної педагогіки", або
педагогічної антропології, є важливим для висвітлення екзистенціальних сфер існування людини, її
різних шарів, де використовуються різні методи виховання й освіти [8]. Як зазначає А. П. Огурцов, для
Больнова безсумнівно, що антропологія є ключем до будь-якої педагогічної системи, що будь-яка система освіти імпліцитно ґрунтується на визначенні виховання і цілей освіти, які формулюються
філософською антропологією [3].
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ДОЗВІЛЛЯ
В УКРАЇНІ ПІСЛЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
У статті аналізується процес становлення та розвитку дозвілля у контексті "культурної
революції" 1917-1939 рр. ХХ ст.; розкриваються позитиви та прорахунки дозвіллєвої сфери цього
історичного періоду; характеризуються тенденції створення інфраструктури дозвілля.
Ключові слова: дозвілля, культурна революція, дозвіллєва діяльність.
In the article the process of becoming and development of leisure in the context of "cultural
revolution" 17-39th XX centuries is analysed; acquisitions and miscalculations of leisure sphere of this
historical period are discovered; the tendencies of creation of leisure sphere infrastructure are characterized.
Key words: leisure, cultural revolution, cultural-leisure activity.
Принципові зміни в розумінні сутності, природи та специфіки дозвілля, змісту та форм дозвіллєвої роботи на сучасному етапі зумовлюють необхідність об’єктивного аналізу та оцінки дозвілля в
його історичному аспекті. Вихідні позиції у розумінні дозвілля як культурного явища спираються на
джерела формування принципів культурно-просвітньої роботи, фундамент якої будується на суперечностях соціалістичної революції 1917 р. та викликаних нею соціально-економічних, політичних, культурних змінах у житті українського суспільства.
Історичні аспекти дозвілля дотично вивчаються М. Аріарським, В. Кірсановим, Т. Кисельовою,
О. Сасиховим, Ю. Стрельцовим, О. Туєвим та ін. Однак багато етапів у розвитку дозвілля залишаються не розглянутими і вимагають поглибленого вивчення. Це стосується й періоду 1917-1939 рр., впливу культурологічних чинників на розвиток дозвілля після соціалістичної революції.
Із встановленням в Україні радянської влади роботу всіх позашкільних та культурно-просвітніх
установ, які займаються організацією дозвілля (хати-читальні, клуби, народні дома, “Просвіти”, гуртки),
переорієнтовано на вирішення політичних завдань. “Большевицька влада насамперед знищила саме
поняття “позашкільна робота”, під яким розумілася суто культурна робота серед дорослого населення,
а натомість завела “політичну освіту” (скорочено – “політосвіта”), завданням якої є “за всяких обставин
і всяких умов пропагувати комунізм” [10, С.812]. З цією метою при Наркомосі України створено Головний комітет політичної освіти, у підпорядкуванні якого знаходяться відділ політичної агітації, який відповідає за агітаційну роботу серед робітників та червоноармійців; відділ пропаганди, який контролює
роботу клубів, хат-читалень, гуртків, народних домів; організаційно-інструктивний відділ, який координує політико-освітню роботу закладів культури та дозвілля на місцях. Тобто після соціалістичної революції керівництво культурно-просвітньої справи в цілому та дозвілля зокрема зосереджується в
Наркоматі освіти УСРР, а з 30-х років – у Комітеті у справах мистецтв, пізніше – у республіканському
міністерстві культури. Міністерство культури у ці роки перебуває у подвійному підпорядкуванні – Ради
Міністрів УРСР та відповідного загальносоюзного органу.
Необхідно зазначити, що безумовним соціально-культурним пріоритетом цього періоду є виховання та “перевиховання” людини відповідно до нових ідей та принципів післяжовтневої культури.
Опонентом новоствореній державній системі стає український кооперативний рух (наприклад, кооперативні видавництва “Слово”, “Рух”, “Книгоспілка” та інші), прибічники якого організовують культурнопросвітню роботу в сільській місцевості, сприяють розвитку любительської художньої творчості, створюють мережу позашкільних закладів. Саме ними розроблено концепцію народних будинків як поліфункціональних соціокультурних центрів.
1920 р. радянською владою офіційно оголошено українізацію. Цьому сприяють Постанови “Про
запровадження української мови в школи й радянські установи”, “Про забезпечення рівноправності
мов та про сприяння розвитку української культури” та інші. Створенню формально суверенної Української
радянської республіки сприяє резолюція ЦК РКП від листопада 1919 р., в якій, зокрема, зазначається:
“Зважаючи на те, що українська культура (мова, школа тощо) протягом століть придушувалася росій© Петрова І. В., 2008
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ським царизмом, ЦК РКП ставить у обов’язок всім членам партії всіма засобами сприяти усуненню
всіх перешкод для вільного розвитку української мови і культури... Члени РКП на території України повинні на ділі проводити право трудящих мас вчитися і говорити в усіх радянських установах рідною
мовою, всіляко протидіючи русифікаторським спробам відтіснити українську мову на другий план, перетворюючи її в знаряддя комуністичної освіти трудових мас” [9, 407].
Роки українізації характеризуються піднесенням та розвитком української культури: 1919р.
створюється державна хорова капела ім. М. Лисенка, 1921р. – Музичний комітет ім. М. Леонтовича (з
1922 р. – Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Леонтовича), Головне управління архівів при Наркомосі УСРР, Інститут української наукової мови, 1922 р. – Книжкова палата УСРР, кінофабрика
ВУФКУ, Науково-дослідний інститут української культури, 1924 р. – театр для дітей, 1926 р. – Державна опера УСРР, 1928 р. – Товариство сучасних архітекторів України, 1929 р. – Українське мистецьке
об’єднання, видається “Енциклопедія українознавства”, вперше створюється єдиний для всієї України
правопис, відкриваються курси української мови для держслужбовців.
У 20-ті роки утворюються Спілка селянських письменників України “Плуг”, Спілка пролетарських письменників України “Гарт”, літературне об’єднання “Вільна академія пролетарської літератури”
(“ВАПЛІТЕ”). Саме в 20-ті роки українська преса вперше входить в життя широких верств населення
України. Наймасовішим споживачем стає селянство. Так, у цей період починають видаватись газети
“Комуніст”, “Вісті”, “Пролетар”, “Радянське село”, україномовні журнали “Плужанин”, “Гарт”, “Життя і
революція”, “Літературний ярмарок”, “Нова Генерація”, дитячий журнал “Червоні квіти”, журнал для
юнацтва “Молодий більшовик” та інші.
Активну культурно-просвітню роботу ведуть гуртки політграмоти, клуби, творчі організації, добровільні товариства, студії серед нацменшин, які проживають на території України і складають близько 20% усього населення, тобто понад 5 млн осіб [1].
Позитивною рисою молодої української республіки стає створення шкіл для дітей нацменшин.
Так, в столиці республіки – Харкові – на початку 30-х років функціонує 61 школа соціального виховання, з них 26 – російськомовних, 24 – українськомовні, 3 – змішані, 4 – єврейські.
Водночас розуміння більшовиками культури як такої, що носить класовий характер, призводить до
думки про необхідність створення самостійного, пролетарського мистецтва. Так, 1917р. починає функціонувати Спілка пролетарських культурно-просвітніх організацій (скорочено – “Пролеткульт”). У своїх
лавах Пролеткульт об’єднує перших пролетарських письменників та митців, обґрунтовує основи клубної
методики, створює могутню мережу клубів, художніх майстерень, народних університетів, театральних,
музично-хорових, літературних студій, гуртків образотворчого мистецтва, дитячих організацій.
Пролеткульт стає однією з небагатьох організацій, яка “діяла на демократичних принципах, де
були наявні конформізм, потяг до розвитку самодіяльності, творчої активності трудящих, їх соціалізації
через різні види творчої діяльності” [5, С.22]. Тому поступово Пролеткульт переходить у підпорядкування Всесоюзної центральної ради професійних спілок (ВЦСПС), перетворюючись на контрольовану
державою структуру, на "один з апаратів партії із задоволення культурних запитів пролетаріату" [3, 449].
У цей період дозвілля перестає асоціюватися лише з верхівкою суспільства, а сприймається як
засіб вирішення низки прикладних завдань, як “інструмент”, який можна використати для досягнення
поставлених партією завдань. Саме такий “інструментальний” підхід щодо організації дозвілля було
взято на озброєння більшовиками. Він охопив і народну творчість, і професійне мистецтво, і культуру
в цілому. “Антиіндивідуалізм культурної політики більшовиків відбився у вимозі доступності мистецтва
для сприйняття найширшими народними масами, які не мали ще навичок спілкування з художніми
цінностями верхніх класів, а тому знаходилися відносно цих цінностей практично на нульовому рівні
естетичного розвитку” [3, 489].
Щодо педагогічного процесу, то у 20-ті роки радянською владою України виробляється система освіти, яка значно відрізняється від освітньої системи Радянської Росії. Якщо в основу освітньої
системи Росії було покладено єдину трудову школу, то в основу української освітньої системи – соціальне виховання. Пояснюється це тим, що в Україні внаслідок світової війни, соціалістичної революції,
громадянської війни, голоду, виникає величезна кількість дітей-сиріт та напівсиріт, які потребують передусім соціального забезпечення, а не навчання. Розвиткові соціального виховання сприяють Постанова про боротьбу з дитячою безпритульністю (Харків, 1924), Кодекс законів про опіку, шлюб і акти
громадянського стану УСРР (1926), Постанова про ліквідацію дитячої безпритульності і бездоглядності (РНК СРСР і ЦК ВКП(б), Москва, 1935). Водночас “обидві ці системи були перейняті однією метою –
через школу до соціялізму та одним основним принципом – державна монополія в освітній справі” [10, 653].
Наприкінці 20-х років усі освітні системи республік Радянського Союзу уніфікуються, що пояснюється єдиною політикою, єдиним господарським планом перебудови. Як зазначає 1928 р. нарком
освіти М. Скрипник, “у нас єдине господарство, єдиний господарський плян перебудови нашого господарства на нові, соціялістичні рейки, на соціялістичних засадах, у нас єдине плянування, єдиний процес будування нового суспільства, – все це потребує від нас єдиних принципових комуністичних
лєнінових засад і в царині культурно-освітньої роботи” [10, 656-658].
Культурно-просвітня діяльність цього періоду має багато негативних та руйнівних наслідків для
населення: масові репресії проти діячів культури, науки, духовенства, розбіжності в культурному та
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освітньому рівні різних верств населення, політична заангажованість культурно-просвітньої роботи,
негативна політика щодо освіти дітей, яка провокує “неграмотне або малограмотне дитинство”. Так,
сільські школи Київщини у 1924 році охоплюють 48% дітей шкільного віку, в кінці навчального року ця
цифра становить усього 10% [5, 65]. Таку ситуацію загострює й сімейна політика радянської влади:
відмова від шлюбу, нові функціональні обов’язки жінки, які зводяться не до виховання дитини та збереження сімейного вогнища, а до будівництва нового соціалістичного ладу нарівні з чоловіком, неврахування особистісних потреб кожного члена сім’ї, зумовлюють сприйняття дітей як “перешкоди
промисловій розбудові”, девальвацію норм людської моралі, самоцінності життя кожної людини, руйнування сім’ї як джерела виховного впливу. “Розклад родинного життя, втягнення жінок до виробничого процесу в промисловості та в колєктивних господарствах, повне зубожіння населення в Україні –
ось ті причини, які ведуть до занепаду виховання дітей у родині. Влада це використовує, бо за всяку
ціну хоче зреалізувати свій плян – перебрати від батьків до своїх рук виховання дітей дошкільного й
переддошкільного віку, щоб мати змогу скерувати виховний процес над ними "на засадах інтернаціональности й антиреліґійности" ще з раннього дитинства” [10, 662].
Водночас саме після революції в Україні створюється мережа дитячих установ (будинків, садочків, майданчиків, клубів), в яких робота будується на українських традиціях, іграх, піснях, родинному вихованні. Стрижнем дитячих установ соціального виховання стає дитячий будинок, який
обслуговує дітей віком від 4 до 16 років і організовує свою роботу за типом комуни. 1921 р. в Україні
нараховується 1844 дитячих будинки, в яких проживає 98 890 дітей. Однак досить швидко дитячий
будинок втрачає свою провідну роль у системі соціального виховання дітей через погане матеріальне
забезпечення та відсутність педагогічно організованої роботи: “його комплєтується механічно, й найважливіша, а почасти й єдина ознака, яка об’єднує дітей в дитячому будинку, це їхня безпритульність.
Дитячий колектив у даному разі виростає не на грунті спільних для всіх дітей продукційно творчих обставин, не на тлі спільних для них суспільнополітичних інтересів, навпаки, він виникає в дитячих декласованих масах, вирваних і вибитих із шляху життя, що не мають іноді жадних зв’язків із здоровими
трудовими завданнями робітничої кляси й уособлюють переважно той полюс людяности, що його внаслідок суперечностей переходового часу розчавлено та викинуто за борт життя... Його “колєктивізм”,
вимушений умовами сумісного життя, иноді набуває характеру негативного виховного чинника і нічого
спільного не має з дійсним вихованням комуніста та колєктивіста” [10, 660-661].
Щодо методики виховання цього періоду, то вона не відрізняється систематичністю, цілеспрямованістю і не завжди враховує особистісні риси людини. Так, у “Пораднику соціального виховання”
1921 р. видання рекомендується трудову школу перетворити у школу-клуб, в якому навчальний процес поєднувався б з культурно-дозвіллєвою діяльністю (екскурсіями, розвагами, іграми, мандрівками).
У “Пораднику соціального виховання”, який видано 1923 р., йдеться про пріоритетність вільного виховання як такого, що “здійснюється в повному і нерозривному зв’язку з усіма іншими елєментами життя
дитини, яке зводиться до живої та активної відповіді на ті питання, що за кожного даного моменту цікавлять дитину, яке в такий спосіб встановлює цілком природні (а не програмно-штучні) асоціяції в
дитячій свідомості, в усій психофізичній організації дитини” [10, 663]. Однак вже у “Пораднику соціального виховання” 1924 р. видання перевага надається колективному вихованню: “не особистість дитини
з її психофізичними властивостями взято за основу педагогічного процесу, а дитячий колєктив з його
внутрішніми та зовнішніми взаємовідносинами” [10, 663].
З середини 20-х років виховна робота з дітьми та підлітками пов’язується з виробництвом, соціалістичним будівництвом, класовою боротьбою, комуністичним рухом. Яскравим прикладом такої
педагогіки стало повне неприйняття казки як такої, що шкодить дитині, змальовуючи у її свідомості
нереальний світ. В освітньому процесі навчальні методи змінюють один одного: спочатку універсальним вважається комплексний метод, потім перевага надається методу проектів, після його відхилення
– бригадно-лабораторному методу, пізніше універсальним методом оголошується “політехнізм”. Незважаючи на відсутність єдиної концепції щодо методики навчального процесу, Наркомосвіти “виявив
тверду непохитність в переведенні в життя тих основних засад, які визначила большевицька влада за
мету “радянського виховання й освіти”. Ці засади – комунізм, інтернаціоналізм, колєктивізм і матеріялізм – є основні риси проґрами кожної школи...” [10, 689].
Шкільне дозвілля цього періоду має яскраво виражений культурно-просвітній, політично забарвлений характер і реалізується у клубах та гуртках, створених у школах. Так, згідно з Всесоюзним
переписом 1927 р. семирічні школи (а їх станом на 01.12.1928 р. нараховувалося в Україні 1 075 в містах та 1 470 в сільській місцевості) мали такі гуртки: у місті – політичні (180 шкіл), літературні (252
школи), природничо-наукові (226 шкіл), драматичні (488 шкіл), музично-вокальні (449 шкіл), мистецькі
(159 шкіл), спортивні (166 шкіл), військові (20 шкіл); у сільській місцевості – політичні (132 школи), літературні (284 школи), природничо-наукові (176 шкіл), драматичні (488 шкіл), музично-вокальні (448
шкіл), мистецькі (74 школи), спортивні (69 шкіл), військові (6 шкіл).
Комуністичне виховання відбувається і через залучення дітей до комуністичного дитячого руху,
який охоплює дитячі групи жовтенят, юнаків-піонерів та комсомольців. Однак в Україні комдитрух не
знайшов особливої підтримки: наприкінці 20-х років майже 66% шкіл не мають жодної організаційної
структури комдитруху.
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Як могутній засіб контролю за дозвіллям населення, за його вихованням в комуністичному дусі
використовуються клуби: “радянський режим поставив на “червону просвіту” – сільські клуби і завоював у переломний для себе час – 1929-33 – принаймні певну критичну частку молодого покоління
українців, руками яких пророблено і колективізацію, й розкуркулення, й конфіскацію зерна в 1933 р.”
[9, 249-250].
І хоча у практичному пораднику “Клубное самоуправление” (1927) висвітлюються такі основні
принципи управління клубом, як громадськість, добровільність, самоуправління (“робітничий профспілковий клуб є не закладом, а громадською організацією; робітничий клуб не школа з навчанням, а організація самоосвіти та виховання робітничих мас, заснована на добровільності кожної людини;
робітничий клуб – це організація, що працює на засадах самоуправління. Тому його основою є добровільне членство, без чого не може бути самоуправління; управління клубом через завідуючого суперечить самій природі клубу як громадської організації” [6, 1]), клуб перетворюється на слухняний
інструмент, деталь “машини режимової пропаганди” [9, 249].
Після закриття “Просвіт” (вони, на думку радянської влади, “були перейняті духом боротьби за
національні ідеали – “петлюрівщиною” та будувалися на “буржуазних” засадах – самодіяльності населення та виборності керуючих органів” [10, 813]), центром політосвітньої роботи у сільській місцевості
стають “сельбуд”, будинок колективіста, червоний куточок в колгоспі чи радгоспі, хата-читальня, а в
місті – клуб.
Основними функціями цих закладів є комуністичне виховання населення: “і в клюбах, і в селянських будинках, в значно більшій мірі уділяється увага на організацію мітингів, живої газети, політичних судів (“політсудів”), вистав, кіно, радіо... і все це, розуміється, підпорядковано основній
політосвітній ідеї” [10, 818]. Тому мережа установ політичної освіти у 20-ті роки значно зростає ( здебільшого за рахунок перетворення “Просвіт”, частки хат-читалень, народних будинків у сельбуди та будинки колективіста):
Заклади

1921

1925

1926

1927

1928/29

1932/33

Хатичитальні

5504

6939

6994

6225

5707

4000

Просвіти

4007

-

-

-

-

-

Сельбуди

116

3140

3161

3430

4550

7400

Народні
дома

215

-

-

-

-

-

Клуби

1298

996

1002

1058

1068

1495

Червоні
куточки

-

-

-

-

-

15698

З початку 30-х років у культурній політиці радянської держави відбуваються кардинальні зміни
у бік боротьби з “капіталістичним оточенням” та “побудовою соціалізму”. Сформована “залізна завіса”,
територіально-політичне та духовне відмежування країни від усього світу створили передумови для
так званої “соціалістичної культури”, встановлення жорсткого тоталітарного режиму, яке супроводжувалося масовими репресіями, руйнуванням та забороною національно-патріотичної культури, дотриманням принципу класової боротьби. Такий підхід призвів до “механізму “великого терору”, у процесі
якого офіційні інститути культури отримали репресивні та карні функції і перетворилися в засіб насадження однодумства та безумовного підкорення волі вищого керівництва” [2, 508].
Наприкінці 20-х – на початку 30-х років посилюється процес ідеологізації керівництва гуртками,
клубами, бібліотеками, лекційно-екскурсійними бюро. Жорстко контролюється освітня діяльність серед
населення, виникає система звітності, яка поділяє всю наукову, методичну, художню, філософську
літературу на рекомендовану та заборонену. Якщо у 20-ті роки освітнім питанням приділялася значна
увага (1922 р. створено Всесоюзну комісію допомоги самоосвіті, з 1923 р. випускається журнал “Допомога самоосвіті”, в цьому ж році відкрито самоосвітні бюро в губерніях та повітах, з другої половини
1924 р. проводяться всесвітні наради з питань організації самоосвіти), то у 30-ті роки самоосвітня діяльність населення втрачає свою значимість для органів влади. Пріоритетними визначаються масова
політико-просвітня, а потім культурно-просвітня діяльність, яка по суті звелася до офіційної агітації та
пропаганди, значно втративши при цьому свою культурну цінність.
Вилучення з громадських та приватних бібліотек забороненої літератури, заідеологізоване
обмеження бібліотечної діяльності в одному напрямі почало руйнувати бібліотечну мережу та різко
скоротило бібліотечні кадри.
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Заорганізованість клубної роботи, неувага до питань дозвілля, тотальний контроль над сферою
вільного часу людини, перетворення клубів у "другу школу", деформація клубної структури (відміна
членства, перевага адміністративного тиску, руйнування внутрішньоклубної демократії, перетворення
клубу з добровільного об’єднання в агітаційно-пропагандистську установу), обмежили самодіяльність
та самостійність дорослого населення й спричинили різке зниження відвідування клубів. “У період 20-х
років і особливо в їх першу половину система клубної освіти та самоосвіти привертала людей тим, що
тут ще зберігався дух вільної товариськості, дружньої дискусії, культурного взаємообміну, спільного
пошуку істини” [5, 81]. Бюрократичний підхід до клубної роботи обумовив швидку руйнацію клубів, а
“тотальна ідеологізація та політична заангажованість з часом усунули з клубної діяльності те, заради
чого вона виникла – вільне дозвіллєве спілкування” [11, 147].
У 30-ті роки культурно-просвітні заклади стали провідниками ідей індустріалізації та колективізації, “виконання п’ятирічних планів, організовували передвиборчі компанії, пропагували соціалістичні
змагання, поширювали промислові, технічні, сільськогосподарські знання, колективні методи праці на
підприємствах, в колгоспах та радгоспах, організовували технічне та сільськогосподарське навчання
та ін.” [7, 46]. Союз культури та політики, який проголошувався радянською владою, був доволі хитким
з самого початку, а з часом зміцнення тоталітарної системи політичні чинники повністю підкорили собі
чинники культурні та педагогічні.
Так, цілком практичні вимоги висуваються до художньої самодіяльності та мистецтва. Вони
полягають у соціальному перетворенні дійсності відповідно до завдань політичної боротьби, політичної організації суспільства, промислових установок та побуту пролетаріату. Поступово формується
таке поняття, як “конструктивне любительство”. Художня самодіяльність зводиться до створення
форм безпосереднього соціально-культурного життя. З цією метою відкриваються клуби, творчі майстерні, художні студії, мистецькі гуртки.
Репресії 30-х років охоплюють майже всі сфери української культури – науку, мистецтво, освіту,
релігійне життя. Припиняють своє існування театр "Березіль", Інститут української наукової мови, Інститут
шевченкознавства та інші. Провідні українські митці, педагоги, громадські діячі звинувачуються в “переукраїнізації”, у свідомому “викривленні” партійної лінії в національному питанні.
Тобто у 30-ті роки українізація припиняється: закриваються мовні проекти, багатьох провідних
українських літераторів, митців, науковців репресовано. Українські театри, школи, періодичні видання
стають російськомовними, здійснюється нова редакція українського правопису з метою його максимального
наближення до російської мови, вилучаються із вжитку українські словники, вводиться жорстка цензура.
Масово закриваються чи реорганізовуються краєзнавчі музеї: так, у Києво-Печерській Лаврі
створюється Антирелігійний музей, знищується золотоверхий Михайлівський Собор, викидаються на
звалище музейні цінності Київського музею архітектури. “Зацілілі установи перебудували свої експозиції, маючи на меті висвітлювати насамперед добу революції та соціалістичного будівництва. При
цьому важила вже не стільки наявність автентичних предметів... скільки створення ритуальної атмосфери долучення до комуністичного “сакруму” [9, 430]. Українізація обмежується етнічними розбіжностями у другорядних сферах життя: їжі, одязі, формі побуту, ремісництві. Особливу роль відіграє
уніфікація мовного спілкування на основі російської мови.
У 30-ті роки дозвілля розвивається за іншими вимогами, в його системі відбуваються як позитивні зрушення, так і зміни, які мають негативні наслідки. З одного боку, саме в цей період починають
функціонувати Центральний будинок самодіяльного мистецтва (пізніше – Будинок народної творчості),
профспілковий Будинок художньої самодіяльності, технікуми організаторів художньої самодіяльності
та інші установи, які займаються підготовкою кадрів для системи культурно-просвітньої діяльності,
видаються журнали “Народна творчість”, “Клубна сцена”, “Музична самодіяльність”, “Самодіяльне мистецтво” та інші.
Саме у 30-ті роки проходять Всесоюзна олімпіада самодіяльного мистецтва, Міжнародна олімпіада самодіяльних революційних театрів, Міжнародна олімпіада самодіяльних художників, музичних
та танцювальних самодіяльних колективів, фестивалі народної творчості, народного танцю.
Однак фабрикація “нового фольклору”, званого “народною творчістю”, переслідувала, вочевидь,
дві цілі. Перша – надавши пропагандивному кліше знайомої для селян фольклорної форми, зробити його
ближчим, прийнятнішим. Друга – переконати широку публіку, що українське селянство настільки позитивно сприйняло радянську владу та колективізацію, що навіть складає про них пісні та приказки” [9, 252].
Розвиток такої народної творчості вимагав постійної організаційної підтримки, яка здійснювалася через мережу гуртків при клубах, будинках та палацах культури. Так, станом “на 1 січня 1941 р.
при культосвітніх установах республіки працювало 59,6 тис. історико-партійних, економічних, агрономічних, оборонних, хорових, драматичних, музичних та інших гуртків, які охоплювали понад 1 млн трудящих” [4, 425]. Натомість вільна творча самодіяльність населення не заохочується й контролюється
владними структурами.
Процес ідейно-теоретичної та наукової модифікації призводить до ліквідації не лише самостійних невеличких культурно-просвітніх організацій, а й рухів, які мають багатотисячні армії членів та
прихильників. Їх члени були або репресовані, або увійшли до новоутворених державних об’єднань –
Спілки письменників України (1934 р.), Спілки композиторів України (1939 р.).
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Саме 30-ті роки характеризуються поступовим звуженням наукових досліджень з культурнопросвітніх питань, скороченням загальної кількості публікацій з культурно-освітньої тематики, підміною
наукових положень ідеологічними ідеями, деформацією розуміння сутності культурно-просвітньої роботи, повною залежністю культурно-просвітніх закладів від партійно-державних структур.
Отже, культурна політика новоствореної соціалістичної держави значно вплинула на дозвіллєву
діяльність населення. Пріоритетними в організації вільного часу людини стають такі чинники, як рівень
освіти, вік, місце проживання, сімейний стан, професійна діяльність. Культурним змістом збагачується
дозвіллєва діяльність робітників та селян, які до революції становлять нижчі верстви населення. Розвиваються масові форми дозвілля (мітинги, концерти, виставки, екскурсії тощо), зростає кількість клубів,
бібліотек, кіноустановок, палаців та будинків культури; завершується формування системи науковометодичного забезпечення галузі. Починають працювати студії образотворчого мистецтва, музичні
колективи, самодіяльні симфонічні оркестри.
Водночас дозвіллєва сфера цього періоду має серйозні недоліки, що пояснюється невизначеністю
та багатовекторністю культурного будівництва нової держави, відсутністю чітких знань про дозвіллєві
запити та потреби населення, сприйняттям культури як такої, яку можна забрати у одного класу та
віддати іншому з метою підвищення його культурного рівня, нетерпінням та впевненістю в тому, що
закони соціального розвитку можна регулювати. Ефективному розвитку сфери дозвілля в державі перешкоджають і нестача ресурсної бази (матеріальної, кадрової, інформаційної, фінансової); зруйнована система, повне неприйняття накопиченої до революції наукової культурної спадщини. Тому об’єктивний
аналіз культурологічних чинників розвитку дозвілля вимагає подальшого поглибленого вивчення й розгляду.
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ДАВНЬОГРЕЦЬКА РИТОРИКА ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС.
АРИСТОТЕЛЬ: ВІД МЕТАТЕОРІЇ ДО ІНСТРУМЕНТАЛІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ РИТОРИКИ
У статті висвітлено специфіку внеску Аристотеля у становлення і розвиток давньогрецької риторики. Риторика, на думку Аристотеля, є наукою і здібністю, відноситься до "технічних"
способів переконання, яке досягається промовою публічного характеру.
Автором розглядаються аристотелівська теорія красномовства, класифікація видів красномовства, аналізуються стилістичні, логічні, психологічні засади публічних промов у Стародавній Греції.
Ключові слова: красномовство, оратор, дискурсивний.
In the article discovered specific of payment of Aristotel in becoming and development of the ancient
Greek rhetoric. Aristotel thought that rhetoric is a knowledge and ability, belongs to “technical” methods of
persuasion, which attains by speech of public character.
Author examine exposed by Aristotel the theory of eloquence, classification of eloquence types,analised
stilistics,logics and psychical principles of public speeches in Ancient Greece.
Key words: public speaking art, orator, public speaker, discursive.
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Якщо Сократ і Платон розробляли фактично метатеорію красномовства, і ця теорія за своїм
характером була переважно морально-етичною, то Аристотель, незважаючи на те, що був учнем Платона
і так чи інакше відштовхувався від ідей свого вчителя, пішов дещо іншим шляхом – створив теорію
риторики, яка є не стільки метатеоретичною, скільки інструментальною.
Будучи людиною енциклопедично освіченою, Аристотель намагався класифікувати набуте
знання, що передбачало відповідні формально-логічні процедури. Дещо формалістичний підхід відобразився й у побудованій ним теорії красномовства, яка має чітко виражений функціональний (прикладний)
характер.
Такий підхід до оцінки внеску Аристотеля в розвиток риторики відрізняється від загальноприйнятих [4; 5; 7]. Тому мета нашого дослідження полягає у тому, щоб виявити специфіку внеску Аристотеля у становлення і розвиток давньогрецької риторики.
Основні положення аристотелівської теорії красномовства викладено у трактаті “Риторика”.
Дотичними до риторичної проблематики є “Топіка”, а також трактати, в яких розглядаються питання
формальної логіки: ”Об истолковании”, “О софистических опровержениях”, “Аналітика” (перша і друга).
Аристотель частково поглибив проблематику, експліковану ще Платоном, і водночас більш
диференційовано підійшов до визначення специфіки риторики, звернувши увагу на те, що “риторика
складається з науки аналітичної і науки політичної, що стосується нравів” (ми зберігаємо кальку з руського перекладу у зв’язку з тим, що український переклад цього слова як “звичаї”, на нашу думку, понятійно не є еквівалентним, адже в світовій філософсько-етичній літературі ці поняття не є тотожними. –
О.Г.), а тому “вона в одному відношенні подібна діалектиці, в іншому – софістичним міркуванням” [1, 27].
“Внаслідок цього, – зауважує Аристотель – риторика і набуває вигляду політики, і люди, які вважають
риторику своїм здобутком, видають себе за політиків, чи то з причини невігластва, чи то шарлатанства,
чи то в силу інших причин, притаманних людській природі” [1, 20].
З діалектикою ж риторику ріднить те, що вони обидві не є науками відносно “будь якого конкретного предмета”, вони – “лише методи (тут і далі виділено мною. – О.Г.) для знаходження доказів” [1, 20].
Водночас він застеріг від того, щоб розглядати риторику виключно як науку: “Якщо ми захочемо
розглядати діалектику і риторику не як здібності, а як науки, то...ми знищимо їх природу. Коли ми до
них відносимося подібним чином, ми переходимо в галузь наук, яким підпорядковані певні предмети, а
не лише міркування” [1, 27].
Відтак, природа риторики виявляється подвійною: з одного боку, вона наука, адже “складається
з аналітичної науки і науки політичної”, а з іншого – вона є здібністю, а не наукою (принаймні, не лише
наукою), оскільки предметом її є не предмети, а міркування. Ця теза кореспондує до іншого визначення
Аристотеля, згідно з яким риторика – це “здатність знаходити можливі способи переконання відносно
кожного предмета” [1, 19], або є способом переконання.
Риторика, за Аристотелем, відноситься до “технічних” способів переконання, на відміну від
“нетехнічних”, які “не нами були вигадані: свідки, свідчення, дані під катуванням”, тощо, “технічні” ж ті,
які можуть бути нами створені за допомогою методу і наших власних засобів” [1, 19].
Термін “технічні” підкреслює штучність у значенні майстерності і суб’єктивну (суб’єктну) природу
риторики, тобто можливість людини, за умов набуття певних навичок, самій впливати на переконання.
Специфікою риторики як способу переконання є те, що вона – це переконання, яке досягається
промовою публічного характеру. Існує кілька видів публічних промов, кожна з яких відповідає способу
переконання. При цьому “одні з них залежать від характеру того, хто говорить, інші – від настрою слухача, треті – від самої промови. Ці останні полягають у дійсному або ілюзорному доведенні” [1, 19].
Розвиваючи останню тезу, Аристотель виділяє кілька складових, які забезпечують успіх промови:
морально-етичний, психологічний і власне логічний. Він пише: “Доведення досягається за допомогою
морального характеру оратора у тому разі, коли промова проголошується так, що викликає довіру до
людини, яка її проголошує, тому що взагалі ми більше і швидше віримо людям хорошим...” [1, 19].
Психологічний чинник пояснюється так: “Доведення знаходиться в залежності від самих слухачів, коли останні збуджуються під впливом промови, тому що ми виносимо різні судження під впливом
задоволення і незадоволення, любові та ненависті” [1, 20].
І логічний чинник: “Нарешті, сама промова переконує нас у тому випадку, коли оратор виводить дійсну чи уявну істину з доводів, які виявляються для кожного даного питання” [1, 20].
Аристотель також зауважує, що “риторика не розглядає того, що є правдоподібним для окремої особи..., але тільки те, що є переконливим для всіх людей”. Крім цього риторика “торкається тих
питань, про які ми радимося, але відносно яких у нас немає суворо визначених правил, і має на увазі
тих слухачів, які не в змозі ані охопити одразу довгу низку міркувань, ані виводити висновки здалеку.
Ми радимося відносно того, що... допускає можливість подвійного рішення, тому що жоден не радиться
відносно тих речей, які не можуть, не могли й у майбутньому не можуть бути іншими...” [1, 21].
Класифікуючи риторичні стилі і промови, Аристотель виокремлює три види: епідейктичні,
судові та дорадчі промови [1, 25]. Класифікаційною ознакою цього поділу було обрано мету, яка переслідувалася тією чи іншою промовою, а остання, у свою чергу, визначалася складом слухачів.
Аристотель стверджував: “Існує три види риторики (риторика в даному контексті ототожнюється
з красномовством, хоча він і визначав її як “здатність знаходити можливі засоби переконання відносно
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кожного даного предмета”), тому що є стільки ж видів слухачів....Слухач зазвичай буває або простим
глядачем, або суддею, причому суддею того, що вже відбулося або ж того, що може відбутися. Прикладом людини, яка розмірковує про те, що має бути, може слугувати учасник народного зібрання, а
такого, що розмірковує про те, що вже було, – учасник судилища; людина, яка звертає увагу [тільки]
на дарування [оратора], є простим глядачем. Відтак, природно з’являється три види риторичних промов:
дорадчі, судові і епідейктичні. Справа промов дорадчих – схиляти або відхиляти, позаяк, як і люди,
яким приходиться радитися у приватному житті, так і оратори, які проголошують промови публічно,
роблять одне з двох [або схиляють, або відхиляють].
Що стосується судових промов, то їх справа – обвинувачувати або виправдовувати, тому що
ті, хто позивається, завжди роблять неодмінно одне з двох [або обвинувачують, або виправдовують].
Справа епідейктичної промови – хвалити або засуджувати. ...Для епідейктичного оратора найбільш важливим уявляється теперішній час, тому що будь-який промовляє похвалу або хулу з приводу
будь-чого, що існує... У кожного з цих родів промов різна мета...: у людини, яка дає пораду, мета – користь чи шкода: один дає пораду, збуджуючи до кращого, інший відмовляє, відхиляючи від гіршого;
решта міркувань, як-от: справедливе і несправедливе, прекрасне і ганебне – тут на другому плані.
Для тих, хто позивається, метою є справедливе і несправедливе. Проте і вони приєднують до
цього інші міркування.
Для людей, що промовляють хвалу чи хулу, метою служить прекрасне і ганебне; але сюди також приєднуються інші міркування” [1, 24-25].
Аристотель вважає, що промова “складається з трьох елементів: з самого оратора, з предмета,
про який він говорить, та з особи, до якої він звертається”, і наголошує: “він-то і є кінцевою метою
всього (я розумію слухача)” [1, 24]. (Ця структура є нічим іншим як структурою вербальної комунікації,
яка на сьогодні зберігає свій трьохчленний поділ, але постать оратора (відправника мовного послання)
визначається як комунікатор, сама промова – як мовне послання, а слухач (реципієнт, або одержувач
інформації, у вигляді мовного послання) – як адресат [6, 23]. Ця схема на сьогодні є вихідною для
будь якої концепції маркетингу в частині маркетингових комунікацій, особливо такої їх складової, як
реклама.)
У зв’язку з цим Аристотель правомірно наголошує на психологічному аспекті риторичного (тобто професійного) красномовства. Метою оратора як комунікатора є вплив на слухача під необхідним
для першого кутом, проте у будь-якому разі цей вплив має спонукати слухача до певних дій: або прийняття рішення (судові та дорадчі промови), або певна поведінка (епідейктичні промови). У будь-якому
разі цей вплив є, по своїй суті, впливом на психіку людини.
У цьому відношенні варто звернути увагу на вербальні засоби, за допомогою яких здійснюється цей вплив, їх наводить Аристотель. (Оскільки вся промова є вербальної комунікацією, то ці засоби
ми визначимо як кінцеві або стратегічні.) Вони представлені такими лексемами: користь та шкода,
справедливе та несправедливе, прекрасне та ганебне (очевидно, в значенні морально бридкого, потворного, адже російський варіант цього слова – “постыдное”).
Моральне навантаження (релевантність) естетичних понять, того ж прекрасного, стає очевидним з самого контексту аристотелівського трактату. (Подібне явище в античній естетиці, щоправда на
прикладі творчості Плутарха, неперевершений знавець античної культури О.Ф.Лосєв позначив як естетичний моралізм [8, 141-142]).
Аристотель пише: “...так само оратори, які проголошують похвалу або хулу, не дивляться на
те, чи зробила ця людина щось корисне чи шкідливе, проте навіть часто ставлять йому в заслугу, що
нехтуючи своєю власною користю, він здійснив що-небудь прекрасне: наприклад, вихваляють Ахілла
за те, що він надав допомогу своєму другу Патроклу...” [1, 27]. Отже, надання допомоги, тобто вчинок,
підлягає оцінці формально в естетичних категоріях, проте значення цих категорій, контекстуально, з
суто естетичного змінюється на морально-етичне. У даному випадку вплив на слухача відбувається за
рахунок використання понять, які означають певні соціальні цінності.
Засобами психологічного впливу виступають не тільки моральні або морально релевантні поняття, а й логічність самої промови, адже наявність ознак, що охоплюється тим чи іншим поняттям із
наведеного вище кола, ще необхідно показати (переконати у їх наявності) у того чи іншого суб’єкта,
відносно якого складене саме вербальне послання. Вирішенню цього завдання слугує логічна структура промови, найважливішим елементом якої є посилки.
Визначення цього терміна дається Аристотелем у “Першій аналітиці”: “Посилка є промовою,
яка стверджує або заперечує будь-що відносно будь-чого” [2, 119]. Інакше кажучи, це – загально стверджувальне чи загально заперечувальне, або частково стверджувальне чи частково заперечувальне судження.
Посилки Аристотель поділяє на види і топи (формально-логічний підхід щодо цієї тематики викладений філософом у “Топіці”). Він пише: “Видами я називаю посилки, властиві кожному окремому
роду предметів, а топи – посилки, однаково властиві всім предметам” [1, 24]. Посилки ж риторики: “докази, вірогідності і ознаки” [1, 26]. Тому “...необхідно ораторові, як такому, що радить, так і такому, що
проголошує судові або епідейктичні промови, мати напоготові посилки про можливе і неможливе, про
те, чи було що-небудь або не було, буде чи не буде.
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Крім того, так як всі оратори, як ті що проголошують хвалу чи хулу, так і ті, що умовляють чи
відговорюють, а також обвинувачують або виправдовують, не тільки прагнуть довести дещо, а й намагаються показати великість або дріб’язковість добра і зла, прекрасного чи ганебного, справедливого
чи несправедливого... У зв’язку із цим необхідно мати напоготові посилки як загального, так і часткового характеру відносно величності і мізерності, відносно більшого і меншого, наприклад, відносно
того, що можна назвати більшим чи меншим благом або більшим чи меншим злочином, або більш чи
менш справедливим діянням...” [1, 26].
Такий підхід пов’язаний із тим, що риторика, на думку Аристотеля, “утримує у собі елемент
аналітичний і елемент політичний” [1, 26]. Останнє означає, що до риторики не можна застосовувати
критерій істини: “...ми не повинні задаватися метою ретельно розглядати...ті питання, з якими люди
зазвичай мають справу, так само ми не повинні давати їм визначення, згодні з істиною ...тому, що це
відноситься до сфери не риторики, а іншої більш глибокої і істинної науки...” [1, 27].
У цьому зауваженні полягає принципова відмінність у баченні призначення риторики Аристотелем і його вчителем Платоном (як і Сократом) і критеріїв її оцінки, адже останні наполягали на тому,
що справжній оратор – не тільки майстер “красно говорити”, а й людина, яка знає істину і прагне до
неї, на відміну від софістів, які використовували ораторську майстерність як засіб маніпулювання людиною задля досягнення своїх виключно корисних цілей.
Претензії ж розглядати риторику виключно як науку – неправомірні, адже якщо розглядати риторику не як здібність, а як науку, то знищимо її природу, тому що науці підпорядковані певні предмети, а риториці – одні міркування [1, 27].
Оскільки риторика включає в себе політичний аспект, то варто розглядати питання, які мають
значення для політичної науки. В цій царині панують промови дорадчі. Те ж, про що люди радяться і з
приводу чого висловлюють свою думку оратори, можна звести до п’яти головних пунктів: фінанси, війна
та мир, захист країни, ввіз та вивіз продуктів (експорт і імпорт – користуючись сучасною мовою) і законодавство” [1, 27]. Тому для того, щоб давати поради з цих питань, ораторові необхідно бути в них обізнаним.
Але оскільки кінцевою метою промов – у тому числі дорадчих – є вплив на слухача (реципієнта
або адресата вербальної комунікації), то виникає проблема поєднання об’єктивного призначення дорадчих промов (політичні питання) з їх суб’єктивним значенням, або надання суб’єктивної значущості
питанням, що становлять об’єкт (об’єктивну основу) дорадчих (політичних) промов. Пов’язати
об’єктивну і суб’єктивну складову промов оратор має виходячи з того, що має суб’єктивну значущість
для людини. Тому у пошуках відповіді на це питання Аристотель виходить з аналізу суб’єкта, його бажань та цінностей.
Найважливішим для кожної людини є щастя, яке й становить мету діяльності як окремої людини, так і людства в цілому. Оскільки поняття щастя є складним, Аристотель аналізує його складові частини, серед яких виділяє: внутрішні і зовнішні блага, які, у свою чергу, підрозділяє на благородство
походження, хороше і численне потомство, багатство, добру репутацію, пошану, фізичну добротність
(здоров’я, краса, сила, статність, швидкість – останні три складають атлетичність), володіння багатьма
друзями (поліфілія), дружбу із хорошими людьми, щасливу долю (вдачу) і випадкове благо [5, 29].
Наведені цінності важливі для промов дорадчих, оскільки їх метою є користь, а користь – це
благо, або те, “що бажано само по собі” [1, 33]. Оскільки ж радяться не про кінцеву мету, а про засоби,
які ведуть до мети, то із знання щодо даних цінностей необхідно брати способи переконання відносно
блага і корисного [1, 36]. Ці способи Аристотель ретельно розглядає насамперед з такої позиції, як
перевага одного перед іншим, що призводить до їх порівняння через більше і менше. Крім цього, з
прийомів для промов дорадчих найбільш підходить приклад, тому що судження про майбутнє виноситься на основі минулого.
Об’єктом епідейктичних промов є доброчесність і порок, прекрасне і ганебне. Похвала, вважає
Аристотель, є способом виявити велич доброчесності. Похвала і порада схожі у своєму вигляду, адже
те, що при пораді може слугувати повчанням, може робиться і похвалою: якщо ми знаємо, як ми повинні вчиняти і якими маємо бути, нам необхідно виголосити це у вигляді поради, лише змінити і потім
переставити висловлювання.
Із засобів виразності, які застосовуються у похвалах, доречним насамперед є перебільшення,
“тому що...оратор має справу із діяннями, визнаними за безперечний факт; йому залишається тільки
вбрати їх величчю і красою” [1, 47].
Об’єктом судових промов є несправедливість, а найкращим прийомом – ентимема. Аристотель аналізує положення, з яких виводяться умовиводи стосовно обвинувачення і захисту. Він пише:
”слід звернути увагу на три пункти: якою є природа і якою є кількість тих причин, в силу яких люди вчиняють несправедливо: під впливом якого настрою люди вчиняють несправедливо, стосовно яких людей ми діємо несправедливо і в якому стані знаходяться ці люди” [1, 48].
Мотиви, під впливом яких добровільно причиняється шкода і вчиняється несправедливість, –
це порок і нездержливість.
Щодо визначення справедливості і несправедливості, то вони визначаються неоднозначно:
“згідно з двома категоріями законів і відповідно до людей, яких вони стосуються”. “Частковим законом, –
пише Аристотель – я називаю закон, встановлений кожним народом для себе, цей закон буває писаним
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і неписаним. Загальним законом я називаю закон природний. Існує дещо справедливе і несправедливе
по природі, загальне для всіх...” [1, 59].
Друга книга “Риторики” присвячена психологічним аспектам ораторського мистецтва, а саме:
врахуванню оратором психологічних особливостей (характеристик) аудиторії.
“Так як сама риторика існує для прийняття рішення – необхідно турбуватися не тільки про те,
щоб промова була доказовою і такою, яка викликає довіру, але також показати себе людиною певного
складу і налаштувати певним образом суддю...” [1, 71].
Існує три чинники, які викликають довіру до того, хто говорить – розум, доброчесність і прихильність [1, 72]. Якщо слухачам здається, що оратор володіє всіма цими якостями, вони неодмінно відчувають до нього довіру.
Аристотель дає поради щодо аргументації і контраргументації, розраховані на психічні чинники,
які супроводжують або можуть супроводжувати сприйняття промови як оратора, так і його опонентів. І
тут перед нами цілий набір вивертів, як для того, так і для другого випадку. За своїм характером вони
подібні вивертам софістів, які сам Аристотель проаналізував у трактаті “О софистических опровержениях”. Проте в “Риториці” деякі з’являються вже як поради. Варто зазначити, що цей розділ трактату
повністю позбавлений будь яких авторських моральних оцінок щодо подібних вивертів та їх застосування. Це – чиста технологія риторики, яка дає підстави стверджувати, що на відміну від Сократа і
Платона, аристотелівська теорія красномовства виводиться у певних своїх частинах “по той бік моралі” і
перетворюється на суто інструментальну теорію. Так, Аристотель пише: “...як можна знищити значення
послуги і позбавити людину від необхідності бути вдячним: можна сказати або що люди надають чи
надали послугу заради власної користі – а це... не є послугою, – або що вони вчинили так під впливом
збігу обставин, або були змушені так вчинити, або що вони не просто дали, а віддали – з умислом чи
без нього; у обох випадках послуга надається заради чогось іншого, так що й не може бути названа
послугою” [1, 88]. Також Аристотель дає поради стосовно того, що слід враховувати, що судді теж люди і “ніщо людське їм не чуже”, адже ця обставина іноді суттєво впливає на прийняття рішень. Серед
подібних психічних станів важливе місце посідає жалість і її протилежність – заздрість, причому
останнє почуття виявляється сильнішим. Це варто враховувати і оратору: “якщо судді прийдуть до
такого настрою, а люди, які просять їх про співчуття або про дарування будь якого блага, такі, як вказані нами люди, то очевидно, що ці останні не доб’ються співчуття від тих хто має владу” [1, 94]. Крім
цього, Аристотель визначає окремі категорії психічних характеристик людей різних вікових станів і деяких соціальних категорій: аристократів, багатіїв, тих хто має владу і вдачу.
Окрему групу питань, які розглядає Аристотель в контексті механізмів переконання, становлять способи доведення, які використовуються в риториці. Він вважає, що слід розібрати питання, як і
за допомогою чого можна зробити промови етичними (“сообразними” із нравами слухачів). Аристотель
стверджує, що топ про велич є загальним для всіх видів промов, так як фігурою перебільшення і применшення користуються всі оратори. Перебільшення властиве промовам епідейктичним, топ, про те,
що вже звершилося – промовам судовим, а про можливе і майбутнє – промовам дорадчим [1, 101].
Загальними способами переконання є приклад і ентимема. Прикладами слід користуватися у
тому випадку, коли немає ентимем для доказу, адже для того, щоб переконати, необхідно будь яке
доведення. А ось наведення, вважає Аристотель, риторичним промовам не властиве [1, 105].
Користуватися ж висловлюваннями іноді буває дуже дотепно, бо вони є “великою підмогою для
промов, по-перше, внаслідок марнославства слухачів, які радіють, коли хто-небудь... висловить думки,
яких дотримуються слухачі в окремих випадках, і по-друге, надають промові характерності [1, 108-109].
Привертає увагу те, що Аристотель дотримується протилежної, ніж його вчитель, точки зору:
якщо і Сократ, і Платон засуджували софістичну риторику саме за те, що вона орієнтувалася не на
істину, а на уявлення людей, то Аристотель прямо рекомендує: “необхідно говорити не на основі всього, що уявляється придатним, а на основі певної категорії речей, наприклад, тих, які уявляються істинними суддям чи тим, з думками яких судді погоджуються...” [1, 109]. Це – прямий рефрен позиції
софістів, як її, наприклад, було відображено у діалозі Платона “Федр”.
Отже, специфікою теорії риторики, розробленою Аристотелем, є те, що вона, з одного боку
зберігає спорідненість із підходами, характерними для теорії красномовства Сократа і Платона, але
водночас досить суттєво від них відрізняється. Аристотель відійшов від морально-етичної парадигми
щодо риторики як теорії красномовства і створив суто інструментальну теорію, яка спиралася на формальну логіку, психологію і граматику. Це дало змогу наблизити її до критеріїв науковості і водночас
інкорпорувати певні розробки з теорії аргументації, зроблені ще софістами. Водночас це виводило
риторику за межі традиційних уявлень і перетворювало на морально індиферентну теорію.
Аристотелем було розроблено класифікацію видів красномовства на підставі чітко визначених
класифікаційних ознак, що дало можливість систематизувати накопичений масив знань з риторики.
Водночас у класифікації Аристотеля не знайшло відображення кілька видів красномовства, зокрема
військового, яке де факто давно існувало, а деякі, наприклад, політичне, подавалися, не есплікуючись
у більш широкому контексті. Нарешті, Аристотелем було синтезовано знання формально-логічне, лінгвістичне і психологічне, що змінювало статус риторики як теорії красномовства з суто філософського на
спеціальний науковий.
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УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР:
У ПОШУКАХ ДЖЕРЕЛ ТА АНАЛОГІЙ
У статті досліджуються основні витоки та етапи становлення і розвитку українського
музично-драматичного театру в контексті світових театральних традицій.
Ключові слова: музично-драматичний театр, музична традиція, національні моделі розвитку,
театралізація, театральне дійство.
In the article are explored the basic sources and stages of becoming and development of the Ukrainian
musically dramatic theater in the context of world theatrical traditions.
Key words: musically dramatic theater, musical tradition, national models of development, theatrical
action.
Музично-драматичний театр в Україні має обширну і різноманітну фольклорну і професійну
музичну традицію. Особливості його генези зумовлював тісний сплав християнської культури та язичницьких вірувань, що знайшло відображення у суспільних функціях театру як видовища, змісті, різновидах, призначенні музики у його системі, а також у конкретних виразових засобах.
Ракурс даного наукового пошуку стосується національної традиції музично-театральних дійств.
Саме такий підхід унаочнює той незаперечний факт, що культурний плюралізм, прикметний для сучасного світу, дає змогу побачити українську культуру як у її самодостатності, так і в її взаємозв’язку з
загальноєвропейськими художніми явищами й рухами. Нинішня ситуації в гуманітаристиці наближає
нас до того, щоб усвідомити цей факт, переглянувши канони, які відводили національним варіантам
розвитку мистецтва роль маргінальну стосовно "великого" європейського мистецтва. Історіоцентристська парадигма європейського культурного розвитку загалом спирається тільки на досвід "державних"
націй. Новітня інтерпретація історії, зокрема, мистецтва, передбачає натомість відкриття нового культурного простору з перспективи "іншого", через врахування автономних національних моделей розвитку.
Специфічний національний образ української культури утворювався через взаємодію декількох об’єктивних тенденцій. З одного боку, в Україні упродовж багатьох століть відбувався процес синтезу, акумулювання рис різноманітних європейських культурних традицій. З іншого боку –
стверджувалася та міцнішала унікальна здатність збереження та ствердження власної художньої культури. Так, російський дослідник М.Бахтін доводить, що саме на маргіналіях "великих" культур народжуються та набувають змісту та форм нові культурні феномени. Офіційність "великої культури"
призводить до закам’яніння образів світу. А неофіційна маргінальна культура, яка утворюється поза
офіціалізованою культурою позначається "живою" та творчо налаштованою інтенцією розвитку, відбувається "боротьба з естетикою, із шаблоном того, що подобається" [2, 51].
Генеза українського театру, зокрема музично-драматичного театру, безумовно пов’язана з історією та розвитком світового театру.
Проблема еволюції, генези театру як видовища цікавила дослідників мистецтва, науковців в
усі часи, починаючи від Античності й до сьогодення. Вивченню історії, теорії театру, зокрема витоків
українського театру та національної традиції музично-театральних дійств, присвячено багато праць
зарубіжних та українських науковців.
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Витоки театру та драми сягають глибини століть, зародки театрального мистецтва спостерігаються на первинному ступені розвитку людства, коли поезія ще не вийшла з стану так званого синкретизму, тобто органічного поєднання обрядового хору, дійства, діалогу. Це була складна гра, основу
якої складало перевтілення, “зняття” виконавцем свого власного обличчя, і “заміна” образом, який виконувався. Таке перевтілення було нерозривно пов’язане з різними формами господарювання, які були притаманні окремій общині: там де все існування людини підтримувалося тільки полюванням,
рибальством тощо, ці мімічні ігри відтворювали тільки подробиці різних видів їх діяльності. Таке мімічне дійство мало своєю ціллю викликати участь потойбічних сил у людських справах. Тобто ці ігри виникали на ґрунті первісної магії.
На думку Арістотеля, “трагедія і комедія виникли спершу з імпровізації. Перша – від зачинателів дифірамбів, друга – від заспівувачів фалічних пісень” [1, ІV]. Етимологія слів “трагедія” і “комедія”
підтверджує ці зв’язки. Трагедія грецькою мовою означає – пісні цапів, котрі є ритуальними символами
козлоногих сатирів бога Діоніса (трагос – цап, оде – пісня). Слово “комедія” (від комос) тлумачиться як
пісні професії гульвіс, веселого Діонісового почту, які одягали маски і цапині шкури. Підкреслюючи родючість весни на святах, присвячений богу Діонісу, так званих Діонісіях, також згадували померлих.
Свято, подібне до цього було у слов’ян – "Радуниця" – воно теж відбувалося весною.
Саме у діонісійських містеріях вбачав витоки мистецтва античної трагедії німецький філософ
Ф. Ніцше. Діоніс, на його думку, символізує свідомість людини, яка живе у загадковому, сповненому
загрози світі дикої природи. Хаотичний світ у еллінів викликає не тільки страх, а й відчуття щастя належати до нього, розчинитися в тому хаосі. Подібного звільнення від власної розгубленості перед неосяжністю містичного світу і прагнули досягти стародавні греки під час діонісійських свят. Містерії на
честь бога Діоніса – це не лише світ строгого ритуалу, а передусім всепоглинаючий танець, з чого і
народжується музична гармонія, ритм, динаміка.
Слід зазначити, що дослідники історії театрального мистецтва зазначають, що долітературний
дифірамб, від якого не збереглося ніяких слідів, вже в класичній Греції був хоровою піснею, яка складала невід’ємну частину культу Діонісу. Термін “зачинати” дифірамб, яким користується Арістотель, а
ще раніше – поет Архілох, вказує, що в дифірамбі розрізняли дві частини: “зачин” соліста та наступна
партія хору. Відтак, трагедія представляла собою на початковому етапі свого розвитку діалог між актором та хором. До того ж, слід зазначити, що перевершуюча роль хору, що надавала трагедії характеру патетичної ораторії, збереглася і надалі. А Софокл й Еврипід в своїх трагедіях використовують
також такі форми, як коммос – спільна партія акторів та хору та монодія – сольна арія.
У Римі театр розвивався дещо інакше. Так, Пліній молодший у Римі на початку нашої ери вживає слово “театр” у значенні “зібрання людей”, у театрі, як пише Апулей, вирішуються важливі справи,
але для театральних видовищ уживається словосполучення “ludi scaenici” – “сценічні ігри”. Цицерон
пише, що в театрі і в курії одній й ті ж люди розглядали і кримінальні, і решту справ, а у Великому цирку – Circus Maximus – здійснювалися, крім перегонів, також і священнодійства [6, 14]. Взагалі, римська
аристократична республіка не прагнула до створення героїчної народної трагедії, як це було в Стародавній Греції, римський плебс не володів активними правами громадян і був віддалений від суспільного життя країни. Тому в римському театрі отримали широкого розвитку тільки комедія з вузько
обмеженою побутовою тематикою та помпезні видовища, які мали розважальний характер. Трагедії
писалися не для публічних вистав, а для камерного читання, при чому словесна та пластична єдність
образу була зруйнована: для одного сценічного персонажу необхідні були два виконавця – один читав, а інший створював відповідні жести та рухи. Таким чином, як бачимо, трагедія поступилася місцем пантомімі.
У добу середньовіччя картина кардинально змінюється, оскільки церков вважала своїм
обов’язком боротися з античним язичництвом. Непорочну діву Діану об’явили богинею відьом, мудру
Мінерву назвали бісом. В театрі бачили постійне знаходження диявола і всієї його світи. З самих перших століть свого існування християнська церква переслідувала комедіантів. Ранні ідеологи християнства, наприклад, Григорій Назіанзін, Іоанн Златоуст, говорили про те, що “актори та актриси – діти
сатани та вавілонські блудниці”, а глядачі, що відвідують театр, – “загиблі душі” [3, 12]. Згідно з соборним рішенням та апостольськими постановами VI ст., “актори, актриси, гладіатори, влаштовувачі видовищ, флейтисти, кіфаристи, танцюристи, а також всі, хто має жагу до театру, виключаються з
християнської общини” [3]. У Візантії театр стає місцем проведення тріумфів і страт. Очевидно, ХІІ ст.
з’являється словосполучення “Theatrum mundi” (лат. – “Театр світу”), яким характеризується, судячи з
назв творів (“Дійство про Антихриста” та ін.), містерійний жанр.
Такий погляд на історію середньовічного театру є дещо номінальним, адже в глибинних засадах людського існування християнство кардинально змінило світоглядні орієнтири, підготувало благодатне підґрунтя для подальшого сплеску національних театральних традицій, до яких належить і
українська культура. В той час, як у мислителів античної доби домінує протиріччя між видимістю та
сутністю, з появою християнства на першому плані виявляється інша ідея: "Бог доручає людині його
роль в цьому світі і людина має цю роль добре виконати (obrar bien). В цьому дорученні та виконанні
не має місця для фальші, блюзнірства, це глибоко християнська ідея" [8, 951].
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Християнська середньовічна культура, яка сутнісно є символічною та, за виразом М.Бахтіна,
"абівалентною", опрацьовує карнавальні "сміхові" форми, які безпосередньо вплинули на розвиток
театральних форм. Так звана "низова" культура формувала власну традицію, дещо суперечливу щодо
офіційної християнської. В обрядових іграх простолюдинів можна вбачати зародки театрального дійства, а постійною темою культових ігор була тема зображення боротьби зими та літа. Внутрішня динаміка природи, яка розумілася як жива перемагаюча сила, ставала сюжетним принципом культового
обряду. Загальне уявлення про добрі і злі стихії втілювалося в цих іграх в фігури веселих і злих героїв
маскараду. Примітивне, фантастичне тлумачення законів природи отримувало в народній фантазі образну, дійову форму.
Слід зазначити, що у всіх країнах Західної Європи в селищах влаштовувалися травневі ігри.
Так, у Швейцарії та Баварії боротьбу зими та весни зображали два сільських хлопця. Перший був одягнутий в довгу білу сорочку і тримав в руці гілку, прикрашену стрічками, яблуками та горіхами – так
повинна була виглядати весна. Другий хлопець, який представляв зиму, був одягнутий у шубу, тримав
в руці довгу мотузку. Суперники спочатку сперечалися про те, хто з них керує землею, а потім починали бійку, в результаті чого весна перемагала зиму. Дуже часто до цих двох приєднувалися глядачі.
У Німеччині влаштовувалися маскаради, на яких зображали ведмедя, коваля, шляхетного вершника. "В ритуальні ігри іноді проникали побутові мотиви, з’являлася, наприклад, дочка зими: її сватали за літо, проте наречений не хотів одружуватися і проганяв від себе наречену, як тепло проганяє
зимній холод" [3, 12]. В середньовічних німецьких містах розквітало мистецтво мандрівних акторів –
шпільманів. Найбільш демократичним жанром середньовіччя був фарс, який прийняв в Німеччині форму так званої олійної гри – фастнахтшпіля. В середині ХVІ ст. фастнахтшпілі, писав Г. Сакс, постановкою фастнахтшпілів керували мейстерзингери, завдяки діяльності яких був підготовлений ґрунт для
професійного акторського мистецтва.
Театралізація в середні віки поступово, так би мовити, проникає в церкву. Слід зазначити, що в
історії церковного театру доволі довго існувала версія, згідно з якою театралізація меси виникла на
противагу розвитку світських видовищ. Вважалося, що церковники, побачивши як гістріони притягують
своїми іграми маси народу, теж вирішили ввести елементи театральності в літургію. На нашу думку,
ця теорія не має під собою підґрунтя. Навряд чи церков стала б використовувати методи, які вважала
бісівськими. Скоріш за все процеси театралізації були логічними для церковників і визначалися бажанням найбільш повно заволодіти душами християн. До того ж, завдяки театралізації містичні ідеї
отримували зовнішню предметну й дійову ілюстративність. Як тільки символічні обряди почали набувати форму театралізованого дійства, а в церковній месі зароджуватися елементи театрального мистецтва, в храм проникає повсякденне життя з усією багатоманітністю своїх фарб. Починаючи з кінця
ХІІ ст., літургійна драма вступає у свій другий період, який зазвичай називають терміном “літургійна
драма на паперті” або “напівлітургійна драма”. Після переходу з церкви на паперть літургійна драма
втратила свою суттєву ознаку – нерозривний зв’язок з церковним календарем. Літургійну драму стали
влаштовувати в ярмаркові дні, коли в місто приїжджали купці, ремісники, селяни. Літургійна драма була приманкою для приїжджих і несподівано для самої себе сприяла пожвавленню торгівлі.
У Швейцарії ХІІІ ст. були дуже популярними так звані “Страсті”. Як стверджує О. С. Черна у
праці “Австрійській музичний театр до Моцарта”, “в монастирі Форау в Штирії зберігся фрагмент однієї
з ранніх вистав такого роду – сказання про Ісаака та його синів. Давні записи “Страстей” знайдені в
Клостернейбурзі; одночасно, вірогідно, виникли й тірольські “Страсті”, які були написані вже на рідній
мові, а не на латині (ХІІ ст.). пізніше тексти “Страстей” з’являються в Інсбруці та Відні; тірольській варіант, напевно, слугував основою для вистав, що виникли у ХV ст. в Штерцигу та Пфаркірхені. І, нарешті, до ХVІ ст. відносяться тексти “Страстей”, що були розповсюджені в Галлі, Боцені та Бриксені”
[9, 18]. В “Страстях”, в цих монументальних виставах, велике значення мали танці, спів, пантоміма
(танцювали воїни, ангели, слуги). Починаючи з ХV ст. народна вистава “Страстей” знаходилася під
досить сильним впливом містерій.
В Іспанії також існував театр релігійний і театр народний. Релігійний театр був представлений
літургійною драмою, містеріями та іншими жанрами релігійний п’єс, що виконувалися на паперті, а потім на площі. У ХІV-ХV ст. з’являються перші зародки придворного театру – вистави, які розігрували
актори-любителі з аристократів у палацах вельмож та королів. В середині ХVІ ст. розвивається жанр
аутосакраментальний (“священне дійство”), який досягає свого розквіту в ХVІІ ст. В ауто включалися
інтермедії, танці й музика. У ХVІІІ ст. починає розвиватися і скоро отримує широку популярність музичний театр, що еволюціонує під впливом італійського та французького музичних театрів. Проте, відмітимо, що зародження музичного театру пов’язано з Італією. Саме там “народився” новий музичносценічний жанр – опера, який з часом справить значний вплив на подальший розвиток музичного театру взагалі і музично-драматичного театру зокрема. Італійська опера, яка втілила гуманістичні ідеї Відродження, виникла наприкінці ХVІ ст. в складних історичних умовах контрреформації і політичної
роздробленості Італії. Поява опери була підготовлена всім розвитком італійської музичної культури:
розквітом світської музики, розповсюдженням музично-драматичних вистав (“травневі вистави” в селищах, “сакральні вистави”, що виникли з драматизованих лауд, “мадригальні комедії”, інтермедії та

33

Культурологія
Культурологія

Гранат О.І. Б.
Петрова
В.

пасторальні балети), а також виникненням музично-поетичних товариств, члени яких прагнули до синтезу поезії і музики, до відродження античної трагедії.
Отже, мистецтво театру, зокрема музичного, в усіх країнах Європи розвивалося у тісному
зв’язку з народними землеробськими обрядами та іграми, пов’язаними з весняно-осінніми святами. Ці
ігри включали в себе елементи драматичної дії, які супроводжувалися співом та танцями. Незважаючи
на суворі гоніння з боку християнської церкви, традиції народного карнавалу збереглися в добу середньовіччя і отримали широке розповсюдження в добу Відродження, залишилися популярними до сьогодення.
Витоки українського театру теж пов’язані з обрядами, про що згадують найдавніші літописи,
наприклад, “Повість временних літ”. Так, автор “Повісті...”, оперуючи словами “ігрища”, “позори”, “скомрахи”, пише 1068 р.: “... Цими й іншими способами диявол спокушає, всілякими хитрощами зваблює
нас від Бога, трубами, скоморохами, і гуслями, і русаліями. Адже бачимо ігрища утоптані і людей безліч на них. А як почнуть давити один одного, видовища робить – бісом задумані діла, – а церкви стоять, навіть коли настає час молитви” [6, 16].
Як бачимо, театральне дійство бере свій початок в язичницьких віруваннях. Одні пов’язані з різними порами року, як веснянки, купало, обжинки, Маланка, ходження з козою, ведмедем чи туром, а
другі, – з подіями в людському житті, наприклад, з весіллям. З прийняттям християнства, як відмічає І.
Крип’якевич, “наші князі, користуючись із здобутків візантійської культури, спроваджували з Візантії
весельчаків, акторів-комедіантів, музик та забавників, яких тоді називали скоморохами й які забавляли
глядачів представлюванням різних веселих чи сатиричних подій. Були вони всі переодягнені, не раз
навіть за звірів; їхня поява становить першу сторінку в історії костюмології у нашому театральному
мистецтві” [4, 594-595].
Відмітимо, що питання про співвідношення давньоруського та іноземного начал в скоморостві
було переконливо вирішено у праці Кирпичникова “До питання про давньоруських скоморохів”. Науковець вважає, що фактично скомороство вже існувало на Русі задовго до появи тут слова “скоморох”,
яке з’явилося після того, як в Київську Русь прийшли візантійські “скоммархи” – скоморохи. З їх появою
мистецтво давньоруських “забавників” набуло іншого характеру, а самі вони стали називатися скоморохами. Висновки Кирпичникова такі: “... люди, які називали себе цим словом (скоморохи – авт.)
з’явилися на Русі “як продукт впливу ... цивілізації візантійської, причому одразу ж злилися з “елементом
народного звичаю” [5, 3]. Для підтвердження своєї думки Кирпичников звертається до фрески Київського Софійського собору. Дослідник залучає матеріал аналізу фрески, зроблений у 80-ті роки ХХ ст.
російськими вченими, які довели, що там зображені візантійські костюмовані актори, які дають виставу.
На думкую науковця, це й є візантійські актори, що з’явилися на Русі, і які сприяли професіоналізації
слов’янських “потішників” і саме в цей час стали називатися скоморохами. Пошуки Кирпичникова та
дослідників фрески Софійського собору дають змогу встановити зв’язок мистецтва слов’янських скоморохів з традицією театру античних мімів, що зберігали візантійські скоморохи.
Г. Лужницький у своїй праці “Історія українського театру”, посилаючись на І. Франка, і погоджуючись з ним, порівнює скоморохів, і навіть ідентифікує їх зі шпільманами: “ ... скоморохи належали до
т. зв. весельчаків, які бавили князя і його дружину на пирах і бенкетах, а згодом цю ж саму службу виконували на ярмарках серед простолюддя, з’єднуючи собі широку популярність і рівночасно стягаючи
на себе громи аскетів-ченців. Франко, згадуючи про скоморохів каже, що вони за княжих часів змішалися з другим подібним елементом, захожим до нас з Німеччини (через Новгород) та із Чехії та Сербії
це звані з німецька шпільмани, мандрівні гуслярі, “свистільники” чи “дударі” або “скрипачі”. Шпільмани
теж мандрували по селах і містах, грали на своїх інструментах, співаючи при тому пісень переважно
оповідного, баладного та новелістичного змісту. І так, як скоморохи, тішилися шпільмани популярністю
серед народу...” [7, 100].
Одночасно зі скоморошим театром розвивається так званий княжий театр, який бере свій початок з лицарської пісні. Так, в Галицько-Волинському літописі 1251 р. читаємо, що після перемоги
князів Данила й Васильки над Ятвягами “співали їм пісню славну”. Польський літописець Длугош у
своїй хроніці від 1209 р. пише, що після здобуття Галича кн. Мстиславом його витали “славою”.
Як відомо, ці героїчні лицарські пісні укладали співці-музики, актори подібні Бояну зі “Слова о
полку Ігоревім”. Лужицький зазначає, що в ті часи відрізняли акторів-виконавців княжого театру від
княжих, двірських співаків типу мінезингерів чи труверів. Княжий двір мав три категорії співаків: співаки-актори типу Бояна, Митуса, які одночасно були авторами-поетами, людьми вищого соціального
становища; звичайні професіонали-співаки, типу скальдів Зігвата та Гарольда, які перебували при
дворі кн. Ярослава, обов’язком яких було “співати славу”, величати князя, оспівувати діла й звитяги
його дружини; треті – весельчаки, блазні, тобто скоморохи. Дослідник відмічає, що княжий український
театр розвивався під впливом візантійського профан-театру, про існування якого є літописні згадки з
ІV–V ст. Візантійський театр профанів, крім танцюристів (“орхестес”), які танцювали без слова, і які є
празасновниками сучасного балету, розрізняв три роди пантоміми: “трагодой”, тобто сольо-актори
(чоловіки або жінки виконавці в масках), які виконували свою роль за допомогою жестикуляції; “кітародой” – актори і, можливо, автори, які у супроводі музичного інструмента співали пісні; “комодой” – актори, які представляли поодинокі сценки з античних комедій.
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Від Візантії Україна перейняла релігійну літургійну драму, а пізніше (наприкінці ХVІ ст.) західноєвропейську релігійну драму. “У нас такі вистави особливо поширювали єзуїти, – пише Іван
Крип’якевич. – Отже, були там різдвяні драми, народини Ісуса і прихід пастирів, трьох царів, Христові
муки (пасії) у страсний тиждень. Із часом ці драми вибігли поза рами церковної суворості, поширюючи
зміст явами з пастухами чи вояками, що мали більш реалістичних характер... За драму взялися веселі
братства, різні весельчаки, які вважали своїм головним завданням забавляти й розсмішувати народ.
Щоб розвіяти томлячість та нудоту довгих розмов у релігійній драмі, її переплітувано драматичними
сценами, жартами, анекдотами. Це були так звані інтермедії та інтерлюдії, котрі з часом дали початок
новочасній комедії” [4, 595-596]. Відмітимо, що в таких витоках інтермедії запанувала народна мова,
що було поштовхом для розвитку української драматургії.
Географічне положення України, яка на Заході через Польщу була пов’язана з католицьким
світом, а на Півдні через Болгарію – з Візантією, сприяло своєрідному розвитку літургійної драми. Так
вплив візантійської культури “зустрівся” в Україні з впливом латинського світу, й обидва ці впливи
знайшли своє своєрідне продовження в українському музично-драматичному театрі.
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ АСПЕКТИ БУТТЯ ЛЮДИНИ
У СУЧАСНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ
У статті здійснюється інтерпретація проблемного поля кінематографічного досвіду
останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ століття в контексті теоретичних засад екзистенціалізму, актуальність яких визначається зосередженням уваги суспільства на проблемі екзистенційності життя людини засобами екранної культури, зокрема кінематографу.
Ключові слова: сенси буття, екзистенційні хвилювання, нова реальність, феномен кіно.
The article gives interpretation such problem as ground of cinematographic experience the latest
decades XX-XXI in context of theoretical basics of existentialism. Their topicality determines by attracting
attention of society to a problem existential person's life by means of screen culture, namely using cinematograph.
Key words: sense of existence, existential excitements, new reality, phenomenon of screen.
Буття людини в світі є “екзистенційним” буттям, тобто постійним пошуком сенсів, які зумовлювали б його існування. Екзистенційність буття означає посилену увагу до інтимно-особистісних, духовнодушевних його аспектів, у межах яких відбувається осмислення проблем: Життя і Смерті, Хаосу і Космосу, Страху і Провини, Самотності і Комунікації, Свободи і Відповідальності тощо. Екзистенціалізм із
філософсько-методологічної течії стає сьогодні парадигмою мислення. Емоційний стан сучасної людини, наповнений цілою низкою хвилювань, таких як самотність, ізоляція, відчуження, тривога, відчай,
стає об’єктом дослідження екзистенційної філософії та мистецтва. Варто зауважити, що саме екзистенціалізм у його філософсько-психологічних інтерпретаціях актуалізує антропологічну проблематику
в мистецтві, що і складає світоглядне ядро сучасного кінематографу.
Всі відомі на сьогодні кінофестивалі, такі як Канський, Венеціанський, Берлінський, а також
Московський міжнародний кінофестиваль, МКФ "Кінотавр", Міжнародний фестиваль соціального кіно
"Час жити", Міжнародний кінофестиваль "Золотий Витязь", Кінофестиваль "Нове кіно. ХХІ століття"
© Ванда І. С., 2008
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тощо вибудовують свої кінопрограми у філософсько-антропологічному ракурсі, що допомагає усвідомити нову світоглядну парадигму.
Отже, актуальність запропонованої теми пояснюється насамперед зосередженням уваги суспільства на проблемі екзистенційності життя людини. А так як екранна культура відіграє помітну роль
у формуванні свідомості людини, то кінематограф, як найбільш розвинений, але недостатньо досліджений елемент цієї культури, постає об’єктом нашого аналізу.
Метою статті є інтерпретація проблемного поля кінематографічного досвіду останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ століть у контексті теоретичних засад екзистенціалізму. Успішна реалізація поставленої мети залежить від виконання таких завдань:
- виявити специфіку художньої мови кінематографу, що "створює реальність реальнішу за саму реальність", ту повсякденність, в якій відбувається самореалізація особистості;
- розкрити особливості відображення в сучасному кінематографі екзистенційної проблематики
свободи та відповідальності;
- прослідити нові тенденції в сучасному кінематографі, пов’язані з появою нового реалізму,
сюжетності, локальних повсякденних ситуацій на противагу постмодернізму.
Хоча деякі кінематографісти і працюють в естетиці постмодерну, але це вже має вигляд данини минулому. Вислизнення, іронія, дистанція, що розчинилися в усьому, народжують смуток. Вже не
цікаво знати, як дещо деконструюється і розвалюється. Адже розум приводить людство в глухий кут.
Цікавіше сьогодні зрозуміти, як відроджується істина, відповідальність за власні вчинки та власне життя. І саме ця екзистенційна тема стає основною сучасного кіно.
Кінематограф сьогодні прагне знову відкрити людину як буття в її світі, адже вона втратила досвід громадськості, зв’язок з суспільством і знаходиться в пошуку свого місця в світі.
Так, у фільмі Олександра Прошкіна "Живи і пам’ятай" показ занедбаного стану сучасного села,
проігнорованого суспільством, виявляє проблему абсолютної безнадійності та невизначеності людей,
які мешкають в ньому.
С.К’єркегор, Ф.Ніцше, Р.Гвардіні, А.Камю, Х.Арендт, Е.Фромм, Б.Хюбнер та інші послідовники
екзистенціалізму, звертали увагу на дві головні причини тривоги та відчаю людини: втрата людиною
сенсів буття та втрата свого світу. Почуття абсурду або нудьга – це втрата власної цілісності і самототожності, що призводить до відчуження – переживання людиною себе не внутрішньо, а у створених
нею речах.
Екзистенційні аналітики вважають, що є численна кількість підтверджень вірності цих ознак,
що сучасна західна людина не лише переживає відчуження соціального світу від неї, а й страждає від
внутрішнього болісного переконання в тому, що вона віддалена від самого життя.
Психолог Девід Рісмен у праці "Одинокий натовп" стверджує, що ізольований, одинокий, відчужений тип характеру притаманний не лише пацієнтам-невротикам, а й в цілому людям нашого суспільства .
Особливістю сучасного кінематографу є те, що "ставлення людини до світу" розкривається не
через сюжетну лінію, а створюється віртуальна кінореальність, яка наближується до повсякденності,
пронизана внутрішніми переживаннями людини. Наприклад, головною темою фільму "Юр’єв день"
Кирила Серебреннікова є не зовнішні події, а внутрішні зміни героїні: куди рухається її душа, як вона
розвивається. Автори спромоглися показати, що окрім почуття кохання, духовних проблем, існує в
житті людини неусвідомлена нею самою до кінця реальність. Ідея фільму в тому, що ми можемо зникнути, розчинитися в країні, яка більша за нас, старша, величніша, ніж ми. Іноді вона видається матір’ю,
а іноді мачухою (синдром “соціальної мегамашини” (Л. Мемфорд)). Тобто історія про те, за визначенням самого автора сценарію Юрія Арабова, "як людина зникає і повністю перетворюється" (М.Фуко:
“Людина зникає...”, “Структури не виходять на вулицю”). Адже часто у людини виникає відчуття, що
все, до чого звикаєш, у будь-яку хвилину може зникнути і взагалі, чи реальний я сам, чи зможу змінити
власну долю. Страх і спокуса втратити реальність світу стають головною темою фільму.
Ця проблематика інакше, ніж у психологічному кіно, досліджується різними жанрами, такими як
фільми жахів та трилери. Вони відтворюють наше підсвідоме та фантазію як реальність, в якій ми вимушені жити. Численні фактори хвилювань, такі як потоки крові, оголення нутрощів, крики, дзвінки,
чужі, хижаки, дівчата-небіжчиці, химерні подробиці кошмарів, зомбі, мерці, привиди, місиво, організоване за допомогою бензопили, вже стали частиною сучасної реальності. Але вплив наведених факторів по-різному сприймається у соціальному та психологічному контексті.
З точки зору соціальної стурбованості вважається, що саме жанри, серед яких і фільми жахів
та трилери, деструктивно впливають на психіку дітей, формують бездуховність, пропагують культ насилля. На думку ж психологів, подібні жанри, навпаки, при контрольованому дозуванні спроможні знімати психологічну напругу та виконувати компенсаторну функцію.
У статті "Жахи нашого менталітету" психолог Алевтина Шевченко звертає увагу на природну
потребу людини до переживання тривоги. Так, "потреби людини в цілющих для психіки потрясіннях
небуденними враженнями раніше задовольняли публічні покарання та жертвоприношення, гладіаторські бої, кориди та інші жертовні видовища" [5]. Тобто хоррори допомагають легітимній частині нашої
психіки, в якій є нереалізована природна агресія, проявитися хоча б символічно (це відповідає двом
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загальним функціям маскультури: ескапізм, втеча від світу та релаксація, катарсис, опосередкована
сублімація).
Життя завжди було і буде жахливіше та незрозуміліше за найстрашніше кіно. Але бажання
людини боятися штовхає її до занурення у додаткові миті страху, відтак, з одного боку, як вже зауважувалося, компенсувати власні комплекси, а з іншого – пізнати потенціал власного Я.
Проблема хоррору як жанру кіножахів криється у почутті нереальності буття та постійному
страху, який народжений самою людською цивілізацією. В хоррорі як видовищі головним є не кров і
відірвані кінцівки, а всепоглинаючий жах у кожному кадрі, звуці, русі.
Є.Є.Гольцман у праці "Вік тривоги" звертає увагу на причини та наслідки страху. Він пише про
те, що страх завжди має причину, зникає загроза – зникає страх, адже тривога не має помітних першоджерел. Крім того, страх загострює відчуття, мобілізує сили і спонукає до дій. Тривога паралізує
волю, мучить, гнобить, спричиняє душевні та фізичні страждання, призводить до хвороб, а іноді до
смерті. Стає зрозумілішим, що проблема криється не лише в тому, як звільнити людину від тривоги, а
в тому – чи потрібно це робити.
Психолог Ролло Мей писав, що "присутність тривоги свідчить про життєспроможність", адже,
на думку Карла Яс перса, "людина не готова форма, вона формує себе сама". Тобто численність ударів у процесі формування самостійної, незалежної особистості безпосередньо впливає на цей процес.
Деякі ознаки ХХ століття як епохи шизофренії та нарцисизму, яку частіше називали епохою
тривоги та страху, простежуються в сучасній повсякденності, до якої звертаються кінематографісти.
Але культурна міфологія інтернету на початку ХХІ століття сформулювала численну кількість
розбіжних уявлень щодо, наприклад, електронно-медіального "іншого світу", народженого ейфорією
та страхами минулого, "кібернетичного" століття перед темпами технологічного прогресу, що неможливо прогнозувати.
Міф щодо безмежних можливостей позатілесного спілкування обертається катострофічним
усвідомленням неминучого комунікативного колапсу, усвідомленням того, що Всесвітнє павутиння готує для інтернавта повний вакуум безмежної самотності, де людина почне відчувати "екстаз некомунікативності", як визначив цей стан Жан Бодрійяр.
Інтернет представляється в кіно як психоделічна нірвана, що розширює свідомість. Але міф
щодо бажаного телематичного едему, який пропонує захист від життєвих негараздів через занурення
у віртуальний простір викривається у цілій низці кінострічок, серед яких "Дзвоник" (Хідео Накато, 1998
р.), "Страх. com" (Уільяма Нелоуна, 2001 р.) тощо.
В епоху електронних технологій, де електронні медіа робляться генераторами безпричинної
паніки та забобонного страху, сітьова свідомість, безперешкодно переміщується по інтернету та отримує амплуа пекельної машини. Вона займається еманацією зла не через корисливі та нереальні спонукання, а за власним, яке не підлягає розкодуванню, інфернальним бажанням. Тривога робиться
психотичним камертоном сучасної людини, що розглядає в інтернеті резервуар таємної, жорстокої,
непідвласної людині силі.
Фільм Романа Пригунова "Діти індиго" (2008 р.) демонструє залежність нового виду людського
життя від електронної технології, а тому, важлива для фрейдистів причина страху, сьогодні в кіно розкривається зовсім по-іншому. Кінематографісти звертають увагу на проблему нерозуміння та неприйняття людей індиго. Світ не приймає майбутнє в їхньому обличчі, хоча ми пройшли постмодерн, який
навчив нас толерантності.
Для Отто Ранка, учня З. Фрейда, було важливим, що "індивідуум приходить в світ зі страхом, і
цей внутрішній страх існує незалежно від зовнішніх факторів сексуальної або іншої природи". Сьогодні
ж ми можемо говорити про те, що в людині залишилася природна потреба в страху, але саме він і
стає фактором боротьби за виживання власного світу людини.
Якщо на початку ХХ століття вважалося, що людина, яка опинилася поза межами соціальних і
культурних цінностей, важко долає тривогу, у втраті єдності зі світом загострюється її почуття провини, у неї виникає страх відповідати за власні вчинки і відчуття власної не значимості та неважливості,
то сьогодні ми бачимо, що людина підключена до загальної мережі інтернету, яка, в свою чергу, і є
певною причиною масової самотності. Ідея єдності людини і світу, яка істотно вплинула на подальший
розвиток психоаналізу і розуміння природи тривоги, в сучасному кінематографі представлена в проблемі формування нової форми життя на основі телематичної самотності.
Страх перестав бути фобією "страху перед страхом", де виникала боязкість перед смертю у
відчутті неприємного випадку. В таких сучасних фільмах, як "Екстримали", "Форсаж", "Таксі", "Драйвери", "Пасажир №57" тощо страх представлено як виклик смерті через бажання відчути максимально
всього себе і життя в собі.
Так ми наближаємося до ще одного аспекту сучасної кінопроблематики – це проблема життя і
смерті, яка має певне екзистенційне навантаження в кіно. Теми вікової особливості ставлення до смерті, переживання проблеми смерті, особистісної зміни при зіткненні зі смертю, позитивного виклику
смерті розкриваються в таких працях, як "Достукатися до небес" Томаса Яна (1997), де два смертельно хворих хлопця вирішують будь-що здійснити найзаповітніші мрії, а головне – поглянути перед смертю на море, в якому зливається бурхливість й безмежність життя та спокій і невизначеність небуття;
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у фільмі "Неділя" Симона Келлера (2006): про пацієнтку психлікарні, яка прагне втекти з клініки, щоб
лише тиждень прожити нормальним життям, а потім попрощатись зі світом; в кінострічці "Солодкий
листопад" Пета О’Конора, в якій розкривається по новому повсякденність очима приреченої молодої
дівчини, яка відмовляється від комфортної буденності та шукає сенс у душевних співпереживаннях; у
кінофільмі "Поводир" Олександра Хвана (2007р.), який сам автор називає протиставленням "потоку
кіно про людей зі зброєю в руках". Історією про долю професійного килера, який зміг знайти сенс життя в сільському усамітненні в повсякденних турботах незрячого батька, найвідданішим товаришем
якого був собака-поводир, режисер намагається вплинути на "вбивчу" ситуацію на екрані.
Ці та багато інших робіт звертають увагу на проблему свідомого усамітнення людини в пошуку
сенсів буття, людини, яка опинилася в становищі між життям і смертю.
Цей та інші філософські аспекти сучасного кіно простежуються в межах діалогу з реальністю,
який стає метою, поставленою організаторами сучасних кінофестивалів. Тому особлива увага і приділяється саме тим роботам, в яких звичайні буденні речі описані по-новому, в іншій формі.
Так, наприклад, проблематика екзистенційної свободи, особливий вплив на яку мають дослідження Франкла щодо розуміння філософії людської відповідальності та психології її прийняття і втечі
від неї, виявляється у співставленні зовнішньої та внутрішньої свободи через розкриття поняття екзистенційної свободи.
"Простіше простого" (Be hamin sadegi) – фільм іранського режисера Сейеда Реза Мір-Карімі,
позбавлений східної екзотики, в межах проблеми волі та апатії розповідає про один день з життя звичайної іранської жінки, внутрішні сумління якої щодо власних чеснот викликають у неї сумніви в важливості її існування.
Кінофільм "Шультес" режисера Бакура Бакурадзе про людину, яка зливається з натовпом, але
ніколи не перетворюється на її частину, виконує функції здебільшого другорядні. Герой створює власний світ в умовах сучасного життя, які породжують певні комплекси, що розкривають природні потреби
людини щодо рухів у власному світі.
Психологи аналізують екзистенційні аспекти буття і виявляють три модуси світу, тобто три одночасно існуючих аспекти світу, які характеризують буття в світі кожного з нас. Перший модус – Umwelt, що буквально значить "світ навколо", це біологічний світ, який в наш час зазвичай називають
навколишнім середовищем. Другий модус Міtwelt, буквально "зі світом", це світ істот одного виду, світ
близьких нам людей. Третій модус Еіgenwelt, "власний світ", це світ справжнього Себе.
Відповідно до такої концепції, світ, представлений в кінематографі, синтезує всі три модуси і
виявляє через власні засоби інтерпретації реальності новий світ, нову реальність.
У праці "Онтологія фотографічного образу" Андре Базен відзначав, що "реальність реальнішу
за саму реальність" відтворює фотографія і найвдаліше кіно. Адже вони "впливають, як "природний"
феномен, подібно квітці або сніжинці, краса яких невід’ємна від їхнього рослинного або телуричного
походження"[4]. На його думку, в даній об’єктивній їм якості і виявляється ступінь привілегійованих
стосунків камери з дійсністю. Отже, фотографія і її "нащадок" – кінофільм – наділені зобов’язанням у
відношенні до реальності. Їхня принципова відповідальність криється в тому, щоб задокументувати
світ перш ніж намагатися інтерпретувати або критикувати його. Для теоретика ця зобов’язаність сакральна у вічному свідченні про красу Всесвіту.
Але зміна ціннісних орієнтацій сучасності вплинула на трансформацію функцій кіно, де відзнята реальність стає мовою, якою автори висловлюють антропологічні аспекти в філософській проблематиці ХХІ століття.
Роздуми Базена сучасні дослідники ототожнюють з ідеями Т. де Шардена, який передрікав розвиток еволюційної спіралі людської свідомості, доки він не зіллється з божественним одкровенням.
Тобто в базенівському акцентуванні кінематографу майбутнього відчувається контекст сартрівського
екзистенціалізму. Але Базен гіпотетично обмежує власний "міф тотального кіно", вказуючи на зникнення кінематографу у випадку перетворення того на двійника реальності. Подібно математичній асимптоті, фільмічна репрезентація завжди трішки не досягає того, до чого прагне. Але те, що кіно ніколи
не зливається з життям, і дозволяє йому бути тією формою мистецтва, призначення якої – транслювати, виявляти і проявляти життя. Мистецтво неможливе без вигадки, визнає Базен, але вигадка ця повинна підкорятися критеріям реальності в процесі перенесення останньої на целулоїд.
На противагу постмодерністській деконструкції сьогодні визнано, що реальність конструктивна,
і нещодавні базенівські припущення не викликають суперечок. Але варто визнати, що його ранішні
переконання в справжньому реалістичному призначенні фільму віддаляють його від постмодерністського релятивізму і коливань.
Що ж до сучасних досліджень, то два типи відносин кінематографічного об’єкта і реальності
визначаються як види кінематографічного реалізму. По-перше, це "уявний "реалізм", тобто такі відносини, коли об’єкт кіно підпорядковується чинному уявленню про реальність того чи іншого роду" [3].
Інший тип відношення кінематографічного об’єкта до реальності можна характеризувати як аналітичний. Його зміст в тому, що "об’єкт зображення не відсилає до якої-небудь зовнішньої реальності, але
виключно до того досвіду бачення, який і зробив це зображення можливим" [3]. Досвід бачення в да-
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ному випадку не обумовлений яким-небудь певним уявленням щодо дійсності, але безпосередньо
сконцентрований на собі в силу первісно притаманної йому самореферентності.
Погляд на мовний акт як універсальний зразок дії належить аналітичній філософії у версії
Джона Остіна та його послідовників. Поль де Ман у власній теорії читання, основуючись на концепції
Остіна, розрізняє два варіанти використання мови: когнітивний та перформативний і, відповідно, вказує на необхідність подвійного читання, яке враховує референтні особливості кожного з них.
Особливе значення кінематографу для дослідження екзистенційних проблем визначається
тим, що кінематограф фактично стає сьогодні екранною культурою повсякденного життя людини. Тому сучасна ситуація характеризується чіткою потребою кінематографа в осмисленні своєї специфіки,
місця в культурі та перспективах майбутнього розвитку. Питання про те, що таке кіно, в чому специфіка і межі цього феномена культури, його природа, не втрачав своєї гостроти протягом всієї історії існування нового мистецтва.
Важливим уявляється аналіз специфічних особливостей, якостей кінематографа в їхніх трансформаціях, змінах на тому шляху, який пройшло кіномистецтво.
Незважаючи на те, що сьогодні велике значення мають дослідження різних аспектів системного буття кіно, ТБ, відео, що на перший план виходить проблема інтегрального екрана, комплексу екранних мистецтв, кінематограф і досі потрібно розглядати як унікальний феномен екранної культури
повсякденності. Синтетична природа кіномистецтва дозволяє кінематографу проявляти себе то як
грандіозне видовище, зорієнтоване на поверхнево-чуттєве сприйняття, то як філософсько-художнє
осягання найважливіших питань буття. В теорії кіномистецтва спостерігається постійне звернення дослідників до проблеми зв’язку кінематографу з реальністю, хоча реальність має власні різноманітні
пояснення.
Поняття реальності отримує особливе значення в руслі феноменологічної кінотеорії (МерлоПонті, Марсель та ін.), де кіно розуміється як певний спосіб відкриття реальності "неправдивих видимостей", які не доступні раціональному пізнанню, або ж як відображення реальності в чистому вигляді.
По-різному проблема реальності вирішувалася в межах монтажних теорій у вітчизняній кінодумці або
теорії французького кіноавангарду. Виразом феноменологічної теорії став знятий за однойменною
повістю Мірча Еліаде фільм “Молодість без молодості” Кополи, де зміщуються хронотопи, поєднуються елементи реалізму та суб’єктивації зображення. Ідейно фільм ставить проблему трагедії буття людини у технократичному світі, його віддаленість від духовних прав основ історії та його здатність через
свободу волі реалізувати особистісний вибір між добром і злом.
Кінематограф відходить від принципу відображення "фотографізму" зображення, концентруючись на принципі моделювання дійсності, шляхом експериментування з штучною реальністю. Перехід
сучасного кінематографу від принципу репрезентації до переважної симуляції (за Ж.Бодрійяром) викликає необхідність нового осмислення природи кінематографу, його глибинних основ. Сучасна наукова
думка має по-новому розглядати проблеми, пов’язані з онтологією кінозображення, особливостями
сприйняття і місця кінематографу в аудіовізуальному потоці сучасності.
Відтак, розвиток теорії та самої практики кінематографу сьогодні відбувається в руслі осмислення філософсько-антропологічних проблем буття.
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ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА ЯК ФАКТОР ГРУПОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОДІ:
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Предметом нашого наукового дослідження є електронна музика з точки зору філософськоантропологічного аналізу. В статті ми аналізуємо особливості як позитивного, так і негативного
впливу електронної музики на молодь. Сучасна електронна музика створює основне музичне середовище молоді, стає видовищем, продуктом масового споживання та індикатором групової ідентифікації.
Ключові слова: електронна музика, групова ідентифікація, молодіжна субкультура, психоделічна музика, космічна музика, молодіжна музика.
The subject of scientific study of our article is the electronic music from the point of view of philosophic-anthropological analysis. In this article we analyze peculiarities both of positive and negative influence
of electronic music on youth. Electronic music post modern creates musical environment of the youth, becomes the spectacle, the product of mass consumption and the indicator of group identification.
Key words: electronic music, group identification, youth subculture, psychodilogic music, space music.
На початку ХХІ століття суспільство багатьох країн світу усвідомило необхідність формування
музичної культури особистості та пов’язало виробничий прогрес з культурним. Наприклад, в європейських країнах відзначається потяг молоді до класичної музики. В Японії майже з народження дитини
починають її музичне виховання. В Америці та інших розвинутих країнах світу також дуже серйозно
ставляться до формування музичної культури підростаючого покоління. Практика роботи сучасних
загальноосвітніх шкіл свідчить, що учні не отримують достатнього об’єму музичних вражень, знань та
умінь. Людство зберегло до нашого часу все найбільш талановите, цінне, художнє, тому сучасна молодь має можливість знайомитися зі спадщиною світової музичної культури та зробити її своїм духовним здобутком.
Антропологічні аспекти вивчення музичного мистецтва пов’язані з тим, що музика, відтворюючи
дійсність, впливає на людину завдяки звуковим комплексам, побудованим особливим чином. Відомим
є вислів Конфуція про те, що коли хочеш дізнатися, чи гарно йдуть справи з правлінням будь-якої країни та чи здорова її вдача, прислухайся до її музики. Біограф та соратник Л.Толстого Гольденвейзер
записав думку письменника щодо музики як найяскравішого доказу духовності нашого існування. Ці
вислови ілюструють значення, яке має музика у житті людей.
З давньої давнини цілющі властивості музики використовувалися не тільки для духовного здоров’я, а й для фізичного, у тому числі психічного. Застосовуючи музику для лікування людей, ще Піфагор вважав, що ритми музики – це відтворення світового порядку. Музикою, як зазначають психологи,
можна викликати будь-який ефект – від жаху до захоплення. Платон та Аристотель усю систему естетичного виховання будували на музичному вихованні та, знаючи силу цього виховного знаряддя, пропонували встановити державний контроль за використанням музики.
Музика – це дуже специфічний і впливовий засіб на людину, тому що основою музичного твору
є почуття, емоції; зміст створюється завдяки пульсації ритму, мелодії тощо. Розуміти музику – це вміти
глибоко та сильно відчувати, через почуття вміти розрізняти глибокий життєвий сенс музичних образів. Музика має багаторівневу структуру, відрізняється динамічним характером звукового потоку, тобто
музичний образ розвивається у часі. Звучання її форм та сенсів важко перекласти на іншу мову, наприклад, передати словом. Музика звернена до особливостей слуху кожного.
Музика діє по-різному на окрему людину та на масу людей. Сьогодні надзвичайно активізувався антропологічний аспект методологічної рефлексії: художнє виховання на всіх етапах життя людини
виступає умовою її розвитку як суб'єкта культури, складовою культурного відтворення. Мистецтво дає
змогу особистості засвоїти унікальну культуру людства і створити власний духовний світ.
Узагальнюючи теоретичні здобутки, які віддзеркалюють філософсько-антропологічний аспект
щодо функціонування мистецтва в соціумі, можна перерахувати такі основні функції: естетична, інформативно-пізнавальна, світоглядно-виховна, духовно-творча, аксіологічна, евристична, соціально-орієнтаційна,
комунікативна, регулятивна, сугестивна, гедоністична, релаксаційно-терапевтична, компенсаторна. На
відміну від традиційного домінування в естетико-виховній системі інформативно-пізнавальної функції
сьогодні виділяється і посилюється у виховній практиці духовно-творча функція, яка тісно пов'язана з
світоглядною. Філософсько-антропологічний підхід до інтерпретації твору мистецтва передбачає про-
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никнення в природу знаків і символів крізь так звані мовні коди. Мова музики відрізняється від інших
тим, що вона звернена до особистісного саморозуміння і самоорієнтації.
Однією з умов ефективного впливу музики на людину є те, що людина не помічає її технічних
складностей, музика неначе співзвучна її відчуттю. Гарсія Лорка у свій час зауважив, що говорити музикою несвідомо можна тільки здолавши страшного дракона її техніки. Зовсім не помітні технології в
сучасній електронній музиці. Форми-структури не повторюються, бо кожна нова ідея віддзеркалюється
у новій формі. Досить багато є творів, у яких акустичне середовище формується не стільки звуками,
скільки їх "обрисами". Наприклад, це твори К. Цепколенко "Історії флейти пуританки", "Пейзажі соло",
у "Дев’ятьох роздумах про два світи", в який відтворено таємниче життя різнобіжних світів.
В одному зі своїх інтерв’ю Кармела Цепколенко зазначила, що композитор – провідник між світами, він завжди мусить відповідати своєму часові, відображати імпульси, які не відчувають інші. В
його музиці відчуваєш подих Всесвіту [6, 13]. Колись В.Вернадський припустив, що енергія людського
розуму утворює одну з оболонок Земної кулі, що вона – грандіозний "мозок" Всесвіту, ноосфера. Ймовірно, особливо обдаровані люди можуть "підключатися" до цієї енергії та завдяки їй здійснювати процес свого пізнання. Під час роботи багатьох творчих людей відвідує це інтуїтивне прозріння, коли
відкриваються шляхи для сприйняття "закодованої" інформації. Долаючи безліч сходинок у своєму
пізнанні, максимально наближаєшся до "відкриття" – розуміння істини, служиш таким собі знаряддям у
відтворенні ритмів Космосу, згідно з якими і живе людина [6, 13], тобто музика формує з людини особистість у повному розумінні цього слова.
Цікаво, що коли музичний проект замішаний на осучаснених транскультурних цінностях, майже
повністю знімається проблема "ворожості" художніх менталітетів, він здатний навіть підвести слухача
до тієї межі сприйняття, за якої, власне, втрачається відчуття Часу. У своїй концепції Л.М.Масол (Інститут проблем виховання АПН України) зазначає, що розуміння музики та мистецтва взагалі це "творчий процес співпереживання та інтерпретації, який носить активно діалогічний характер. Саме
"діалог культур" дає змогу особистості не тільки прилучитися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, а й самовизначитися у світі культури, включитися в її творення і водночас вдосконалювати
себе як суб’єкта культури.
Нас цікавлять антропологічні аспекти електронної музики, тому що сьогодні саме вона через
поширення на дискотеках, у молодіжних кафе, музичних передачах, записах суттєво впливає на молодь і є, фактично, частиною молодіжної субкультури.
Молодіжна субкультура є одним з багатьох видів субкультур. Молодь створює свою жаргонну
мову, моду, музику та моральний клімат. Особливості цієї субкультури пояснюються, з одного боку –
надлишком життєвої енергії, а з іншого – відсутністю у більшості молодих людей економічної та соціальної самостійності. І тому для такої людини спосіб знаходження свого місця у молодіжному угрупуванні є способом самоствердження та самореалізації себе в суспільстві.
Сучасний стан музичної культури, музичних смаків молоді виявив послаблення духовного
зв’язку поколінь, вказав на розлад самого механізму соціалізації молоді, тому що в них найчастіше
виявляється негативне, а іноді й нетерпиме ставлення молоді до запропонованих старшими поколіннями духовних цінностей і стилю життя. Можна стверджувати, що у другій половині ХХ століття у суспільстві визрів новий культурний материк, який змінив клімат естетичного, зокрема музичного, життя.
Це масова молодіжна музична субкультура. В різних неформальних молодіжних об’єднаннях – хіпі,
фани, панки, рокери, “металісти”, брейкери та ін. – інтегрувалися різні ідейно-естетичні течії (рок-рух,
рух самодіяльної авторської пісні та ін.) Це призвело до виникнення специфічних форм музичного побуту та дозвілля молоді – дискотеки, зльоти, фестивалі, “тусовки”, хіт-паради. Рок-музика стала не
тільки засобом комунікації серед молоді, а й важливим фактором формування музичної культури сучасної молоді. Спостерігається поляризація між мовою сучасної молодіжної музики та тією музикою,
яка виховувала музичну культуру старшого покоління нашого суспільства. Можна сказати, що ідеалом
сучасної молоді стають сухі раціоналісти, практики, інтелектуали, але при цьому досить обмежені
особистості.
Якщо аналізувати сучасну масову музику з погляду на особливості емоційного змісту, то можна відзначити, що в масових жанрах відображаються такі настрої та почуття, які можуть бути сприйняті й розділені всіма, тобто найбільш розповсюджені і типові, водночас у класичних музичних жанрах
найбільш часто знаходять свої відображення більш особистісні переживання, цінні саме своєю неповторністю.
Відтак, саме загальна значимість образів, почуттів, настроїв і робить масову музичну культуру
доступною, забезпечує її швидку популярність.
Яскравим прикладом такої популярності стала наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. сучасна електронна музика. Електронна музика – складне, багатоаспектне, внутрішньо суперечливе явище культури. Її філософсько-антропологічний аспект зумовлений специфікою формування, тісно пов’язаний із
соціальним середовищем у другій половині ХХ століття, в період істотних зрушень у сфері суспільних
відносин, в тому числі етичних норм та уявлень, які зумовили відповідні зміни в соціальній психології,
зокрема музичній.
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Електронна музика визначається як самостійний музичний жанр, який має молодіжну природу,
є доступною для непрофесійних виконавців, створює можливість індивідуальної та колективної імпровізації. Тому електронна музика впливала і продовжує впливати на людину нашого часу.
Особливості електронної музики пов’язані з тим, що вона створюється та виконується за допомогою електронно-акустичної і звуковідтворюючої апаратури. В електронній музиці об’єктом роботи
композитора являється не тільки звукова тканина і композиція в цілому, а й звуковий матеріал. Звуки
та звучання "з’єднуються", синусоїдні чисті тони ("атоми" звучання) складаються в музичні тони і шуми
("молекули") [8, 514]. Електронна музика, жанрова сфера масової музики є одним з чинників розвитку
сучасної культури, яка функціонує як соціальне, світоглядне, музичне явище.
Як відзначають дослідники другої половини ХХ століття, наступ електронної музики у цьому
столітті – це дуже ефективний засіб відлучення молоді від соціально-економічних та політичних проблем, переспрямування уваги на ідолопоклоніння, одурманення. Як влучно відзначив Т. Адорно, ця
музика несе в собі “сплановане слабоумство”. Один з учасників рок-групи “Дєланіє”, відомої на Заході,
сказав, що саме музика – геніальна знахідка, яка дає можливість урядові дати молоді допінг та ізолювати її. На прикладі рок-музики можна на науковому рівні відзначити негативний вплив масової електронної музики на підсвідомість людини нашого часу, бо саме рок-музика по відношенню до слухачів
сама відіграє роль одурманюючого розчину, адже мета рок-виконавців – привести публіку в стан, аналогічний наркотичному. Існують дані психофізіологічних досліджень, які підтверджують прямий фізіологічний вплив деяких “музичних подразників” – сила звуку безпосередньо впливає на організм;
інфразвуки, отримані електронним шляхом, породжують у черевній порожнині вібрацію, локалізовану
в ерогенних зонах; безпосередній вплив на серце та систему м’язів чинять ритми: ритм синкопірований веде до сильного нервового збудження; мелодія, яка повторюється, спричинює гіпнотичну дію,
“довгі акорди знижують кров’яний тиск, а уривисті акорди його принижують. Н. Корихалова стверджує,
що рок-музика через деякі якості характеру споживання може надати серйозних збитків музичному
розвитку саме підлітків.
Слід сказати, що негативну роль у розповсюдженні низькопробних зразків естрадної сучасної
музики відіграють засоби масової інформації. Підпорядковуючись законам шоу-бізнесу, суто економічним
міркуванням, вони формують у сучасної молоді музичні смаки та музичні потреби низького художнього
рівня.
Поява електронної музики визначила зміни у музичній психології пересічної людини, зумовленій складною соціокультурною атмосферою середини минулого століття. Важливим елементом такої
музики є “середовищний” характер естетичного переживання, який формує ставлення до музики як до
форми колективного напруженого емоційного досвіду, як до втілення суперечливого духовного стану
молоді другої половини ХХ.
Останню третину ХХ століття в музиці розглядають під знаком постмодерну. Якщо музика епохи модерну розглядалася як засіб самовираження об’єктивації емоційної сфери людини, то в епоху
постмодерну музика стає видовищем, продуктом масового споживання та індикатором групової ідентифікації, наприклад, знаком, який допомагає визначити свою приналежність до тієї чи іншої субкультури.
Можна зробити висновки, що сучасна електронна музика впливає на свідомість та підсвідомість людини як позитивно, так і негативно, і як матеріал для розвитку музичної культури частково не
дуже підходить. Якщо академічна електронна музика сприяє вихованню слухової уваги, вмінню
сприймати інтонаційно-образний стрій твору, то масова електронна музика легко перетворюється в
музику фонового типу і постійний контакт з нею веде до пасивного сприйняття. Т.Адорно, розробляючи концепцію регресу слухацького сприйняття, вказує на такі моменти, як нездатність усвідомлювати
зміст музики, невміння зосередитися на ній, і дослідник пов’язує такий тип сприйняття із засиллям саме поп-музики. Сьогодні сформувалися дві категорії слухачів електронної музики в Україні. Перша –
дуже молода, критично налаштована, здебільшого з числа студентів Києво-Могилянської академії. Це
передусім шанувальники експериментальної клубної музики.
Друга частина – академічна аудиторія, котра відвідує і "звичайні" заходи сучасного академічного мистецтва. Третьої течії, суміжного напряму, нам нині дуже не вистачає, хоча, власне, загальна тенденція сучасного джазу – його поєднання з електронікою.
Популярні вокальні та інструментальні твори класичного репертуару, первісно розраховані на
професійне виконання й елітарне сприйняття, несподівано стали матеріалом для створення яскравого
видовищного шоу, запропонованого широкій публіці. Цей сміливий і досить ризикований художній експеримент засвідчив невипадковість поступового входження національного мистецтва у постмодерністський простір, де відверта або прихована комерціалізація художнього процесу може часом подаватися
під соусом новітньої жанрової гібридизації, симбіозу академічності з розважальністю і, зрештою, втягуватися в орбіту "візуально-вербально-звукового драйву". Часом важко погодитися і з дослідниками
постмодерністських проявів у сфері художньої культури, які простежують у такому зіткненні "високого
й земного" недоречні дорікання в популізмі, вульгаризації класики і вбачають у цьому навіть наявність
музичного екуменізму, прагнення розширити й демократизувати сучасний музичний етос [7, 194].
Національний стиль в українській електронній музиці, звукова стилістика значною мірою базується на технологічних можливостях. Електроніка інтегрується в усі музичні процеси, які відбуваються
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в Україні. Це такі собі протуберанці музичних процесів. Коли чогось не можна зробити в інструментальній
музиці – допомагає електроніка. І навпаки. Як уже зазначалося, академічна електронна музика позитивно впливає на розвиток людини. З лікувальною метою музику застосовують з давніх часів. На думку
фахівців, ефект музикотерапії ґрунтується на одночасній дії на організм людини трьох чинників: психолого-естетичного (асоціації, емоції, образний ряд), фізіологічного (функціональний, за допомогою
якого можна тренувати окремі функції організму) і вібраційного (музика здійснює вібраційний вплив на
клітини, активізуючи різні біохімічні процеси в них). Абакумова можна назвати першим автором академічної електронної композиції в Україні. Вона в нього з’явилася навіть раніше, ніж, скажімо, в Івана Небесного. Композиціям Кармели Цепкаленко притаманні експериментальність, оригінальність та особлива
вишуканість. Ультрадисонансний опус композиторки, який визначається своєрідним звуковим павутинням, сплетеним вертикалями дисонансів, створював слуховий "дискомфорт", посилений за рахунок
часової тривалості твору та внутрішньої статистики. Своєрідна імітація електронної музики представлена С. Луньовим у "Нових російських танцях", де слуховий образ цього технічно складного твору викликає алюзії до тембру синтезатора, а фортепіанне звучання п’єси видається "надто живим" [5, 5].
У межах самого музичного мистецтва також виокремлюються різні функціональні домінанти.
Досвід свідчить, що музичні твори не можуть однаково виконувати всі соціокультурні функції. Одні з
них призводять до різнобічного, глибинного впливу на свідомість та підсвідомість людини, інші мають
більш звужений спектр культурних функцій. Розглянемо такий екстравагантний прояв мистецтва, як
психоделічна музика, яка ґрунтується на абсолютно позамежових переживаннях. Тобто це музика, яка
декларує: крім буденного стану свідомості. є ще й інші. У своїх дослідженнях Любко Дереш говорить
про те, що "... людина мислить так, як вона чує – звукова інформація розгортається у свідомості лінійно...сприйняття звуку глибинно пов’язане з відчуттям плину часу... створюючи відповідні звукові ефекти, музиканти цікавим чином здатні впливати на сприйняття слухача...". Дослідниками встановлено,
що людина мислить так, як вона чує. Однак зміну характеру мислення часто зумовлюють змінені стани свідомості (психоактивні речовини, медитативні практики). Тому психоделічна музика має більше
спільного із психотехнологіями, ніж з естетичними вправляннями, а це означає, що тільки в контексті
тієї чи іншої психотехніки можна говорити про естетику та красу сучасної музики.
Ще одним екстравагантним напрямом мистецтва, який пов’язують із філософським напрямом,
є космічна музика, яка включає в себе інструментальні та електронні композиції. Призначена виключно для медитацій та роздумів, космічна музика рідко звертається до проблем реального світу і, впливаючи на підсвідомість людини, робить спробу ідеалізувати світ, бути в гармонії зі світом і власним
"Я". Основним завданням такої музики є бачення кращого майбутнього, а також вона направлена виражати шанування краси й добра.
Отже, електронна музика, як культурний феномен, породила новий спосіб життя, певний стиль
поведінки та систему життєвих цінностей – свого роду філософію. Однак сучасна електронна музика
несемантична. Вона не означає нічого та покликана безпосередньо працювати зі слухачем, з його увагою та сприйняттям. Під впливом сучасної електронної музики активізуються раніше не задіяні або
задіяні за незвичайних обставин зони свідомості. Дедалі більше відходячи від стереотипних уявлень
про музику, які панували ще кілька років тому, електронна музика виражає новий тип свідомості, а також виступає у ролі провокатора змінених станів свідомості.
На жаль, сучасна музика поки що не стала предметом наукового аналізу філософської антропології, естетики. Тільки музикознавці іноді звертаються до аналізу її нових форм [9, 22].
Культура ХХ – початку ХХІ ст. складна і суперечлива, охоплює якісно нові явища, стадії занепаду та деградації. Вона висловлює складну, розірвану свідомість особистості, що призвело до виникнення різноманітних художніх напрямків, які відповідали певним формам світосприйняття. Мистецтво
ХХ століття пов’язано зі швидким, ритмічним перебігом суспільного розвитку, загостренням соціальних
суперечок і еволюційних протиріч науково-технічного прогресу. На новий ступінь розвитку музичне мистецтво сучасності піднімає осмислення нових тенденцій, які з’явилися останнім часом на основі культурологічної методології вивчення основних проблем музикознавства, що істотно збагачує
методологічну парадигму науки про музичне мистецтво.
В естетичній теорії як методологічна база розвитку мистецтва існують дві тенденції: тяжіння до
синтезу (наприклад, зв’язок з пластичним мистецтвом, живописом, архітектурою, скульптурою) та збереження незалежності (самостійності) окремих видів мистецтва. Обидві тенденції плідні та сприяють
розвитку мистецтв. Нарешті, на розвиток цієї тенденції мають вирішальний вплив досягнення сучасного науково-технічного прогресу, без яких була б неможливою поява кіно, рок-опери, музичних перфомансів та нових арт-практик. Доволі різнопланово й оригінально, як зазначає Н.Семенко,
постмодерністське світовідчуття деяких українських композиторів збігається з уявленнями про сучасну
тенденцію синтезу мистецтв. Нерідко музичний простір, за авторською ідеєю, ніби "всмоктує" у себе
візуально-конфліктну сутність віртуально-театралізованого простору: відбувається взаємопроникнення, дифузія мистецтв і, як наслідок, народження нової естетичної якості (проте не завжди). Поєднання
різних музичних стилів і жанрів, полістилістика, стирання кордонів між "високим мистецтвом" та кітчем
створюють нове музичне середовище.

43

Культурологія
Культурологія

Петрова І. В.

Як відомо з концепції розвитку української культури І.Дзюби, вже на початку ХХ століття майже
одночасно або в прискореному ритмі наше мистецтво пройшло або намагалося пройти такі різні етапи
естетичної самореалізації, як символізм, імажинізм, футуризм, абстракціонізм. Нині маємо не так контамінацію, тобто поєднання, як механічну амальгаму класичної традиції і модних інновацій, елітарного
модернізму і масового популярного постмодернізму та різних еклектичних стилів [3, 634]. Тому постає
завдання особливої важливості – вивчення, узагальнення накопиченого досвіду, дослідження сучасної
музичної практики, програм концертів, фестивалів, аналіз статей, нотної літератури, щоденників, брошур, архівних документів, музичних матеріалів та інших історіографічних документів.
Використані джерела
1. Балакірова С. Ю. Естетика музичного постмодернізму: 09.00.08 Естетика: автореф. канд. дис. – К.,
2002. – 19с.
2. Васильєва Л . Л . Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття: 17.00.01 –
Теорія та історія культури: автореф. канд. дис. – К., 2004. – 20с.
3. Дзюба І. До концепції розвитку української культури // Дзюба І. З криниці літ. – К.: Обереги: Гелікон,
2001. – Т. 2.
4. Когоутек Ц.Техника композиции в музыке ХХ века. – М.: Музыка, 1976. – 368с.;
5. Кондратюк Т., Найдюк О., Сачева Т. Сила нації – її культура // Музика. – 2005. –№1-2. – С.4-7.
6. Луніна Г. Основний критерій – духовність // Музика. – 2005. – № 4. – С. 12-14.
7. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: Алетейя, 2000. – С. 194.
8. Музична енциклопедія. – М., 1982. – Т.6.
9. Юсипей Р. Юрій Кот: "Я остерігаюся популярної музики" // Музика. – 2005. – № 5. – С.22-23.

УДК 379.8

Людмила Олександрівна Поліщук
здобувач Київського національного
університету культури і мистецтв

©

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "КЛУБ"
У ПРАЦЯХ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ
У статті розкривається сутність поняття "клуб", аналізуються спільні та відмінні риси
визначення "клуб" у працях вітчизняних та зарубіжних вчених.
Ключові слова: клуб, клубні заклади, клубна діяльність, клубна культура, член клубу, ознаки
клубу.
The essence of the notion "club" has been cleared up in the article, common and different features
for determininq "club" have been analyzed in native and foreign scientists’ works.
Key words: club, club establishments, club activity, club culture, clubman, club attributes.
Кінець ХХ – початок ХХІ ст. характеризується в Україні зміною суспільно-політичного устрою,
переходом до нових економічних відносин, переоцінкою духовних та моральних цінностей. Всі ці перетворення не могли не торкнутися й соціально-культурної сфери загалом та мережі закладів культури
зокрема. Серед сучасних культурно-просвітницьких та дозвіллєвих закладів досить помітне і вагоме
місце займають клуби, які є невід’ємною складовою соціально-культурного життя країни. Водночас
сучасна клубна практика дещо відстає від потреб і запитів населення, існує певна неузгодженість між
можливостями клубів та інтересами їх аудиторії. Отже, теорія клубної роботи потребує нагального перегляду та переосмислення діяльності клубів відповідно до вимог сучасності. До пріоритетних напрямів дослідження відносяться такі: вивчення потреб та запитів громадськості щодо клубних послуг;
оновлення основних понять, змісту, форм, засобів та методів клубної роботи; розробка методичних
рекомендацій; врахування зарубіжного досвіду роботи подібних закладів; впровадження сучасних маркетингових, комунікаційних технологій у діяльність клубів; удосконалення системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів галузі культури.
Незважаючи на досить тривалу історію вітчизняних клубів та наукову школу, представники якої
вивчали різноманітні питання функціонування клубів (серед вчених необхідно відзначити праці Л. Жаркової, Т. Кисельової, Ю. Красильникова, І. Петрової, О. Сасихова, Ю. Стрельцова, В. Туєва, В. Чепелєва та ін.), існує культурологічна невизначеність поняття "клуб". Загальновизнано, що клубами
називають і заклади клубного типу часів СРСР (будинки та палаци культури), і сучасні нічні клуби, і
казино, і центри дозвілля та розваг, і соціально-культурні комплекси тощо. Крім того, клубами називають різноманітні клубні об’єднання (любительські об’єднання, клуби за інтересами, гуртки тощо). Саме
© Поліщук Л. О., 2008
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тому дослідження питань становлення, розвитку та діяльності клубів потребує насамперед категоріально-понятійного уточнення.
В етимологічних словниках української та російської мов зазначається, що слово клуб походить від англійського "club", яке, в свою чергу, має ісландське походження від слова "klubba" – дубина,
палиця. Така назва пов’язана з тим, що за англійським звичаєм палиця, яку обношували по домах бажаних гостей, була знаком їх запрошення. "Клуб" також перекладається як "доля, складчина", яку вносив кожний член товариства, зібрання, згодом клубом почали називати саме товариство чи зібрання
[4, 16, 17, 18]. Отже, зважаючи на англійське походження поняття "клуб", дослідження його сутності
варто почати саме з англомовних довідників.
Досить об’ємно та різнобічно визначається поняття "клуб" (club) в "The Oxford Englisch Dictionary" 1970 р. видання. Як іменник клуб використовується у значеннях: "товста палиця", "комбінація у
картах" або ж "об’єднання", "асоціація". При чому в значенні "об’єднання", "асоціація" клуб розглядається найдетальніше і визначається як:
1. Поєднання або об’єднання в одну масу, накопичення, маса.
2. Комбінація внесків для накопичення загальної суми, наприклад, для оплати витрат на розваги або частина таких спільних витрат (внесена чи така, що має внестися особою).
3. Зустріч або зібрання для соціального спілкування, витрати на яке оплачуються учасниками
спільно.
4. Коло людей, об’єднаних спільними політичними інтересами, таємне товариство.
5. Асоціація або товариство осіб із схожими інтересами, спільною професією або цікавих один
одному, які періодично зустрічаються в окремому приміщенні для соціальної взаємодії та співпраці.
6. Об’єднання, створене для спільної діяльності осіб, зацікавлених у досягненні певної мети,
яка часто зазначається у назві клубу ("Альпійський", "Атлетичний", "Футбольний", "Літературний" тощо).
7. Об’єднання, прийом до якого зацікавлених осіб відбувається через процес балотування.
Клуб у цьому розумінні формується переважно з певною соціальною метою, має власне приміщення,
яке використовується виключно членами об’єднання і призначене для них як місце відпочинку або навіть тимчасового проживання.
8. Назва окремих організацій на континенті, особливо політичного характеру, які у різні часи відігравали помітну роль у політичному житті (наприклад, клуб якобінців).
9. Об’єднання, які існували у стародавньому світі (сисситії, гетерії і навіть терми).
В англійській мові від слова "клуб" (відповідно до "The Oxford Englisch Dictionary" (1970 р.))
утворено дієслова, прикметники, іменники, більшість аналогів яких в українській мові до недавнього
часу не існувало. Так, прикметники "сlubbable", "clubable", "clubby" перекладаються як "клубний", тобто
той, хто має необхідні якості, щоб бути членом клубу; "cluber" використовується у значенні "член клубу", clubman перекладається як "клубмен", club-riser як "член клубу", clubbist як "клубіст", тобто активний член клубу або той, хто підтримує політичні клуби Французької революції, clubster як "клубстер",
людина, яка відвідує клуби дуже часто. Того, хто не має клубного членства, тобто знаходиться в стані
безклубності, називають – "clubless". Кожен клуб живе за певними законами – club-low – і має своє
приміщення, дім – clubhouse.
В американській енциклопедії "The Encyclopedia Americana" (1973 р.) клуб визначається як
асоціація особистостей (індивідів), які мають спільні інтереси та періодично зустрічаються для співробітництва чи розваг. Залежно від мети клуби поділяються на соціальні, які акцентують увагу на спілкуванні та релаксації в приємній компанії та політичні або ж професійні – в яких збираються заради
задоволення спільних інтересів.
Отже, в англійській мові переважають визначення поняття "клуб", в яких наголошується на спільності мети, інтересів членів об’єднання, а також закритості клубів для тих, хто не має клубного
членства.
Від англійського слова "club" походить французьке слово "club", яке у довіднику "Grand dictionnaire encyclopedigue larousse" (1972 р.) визначається як:
1. Асоціація, об’єднання, в якому обговорюються економічні та політичні питання.
2. Об’єднання, гуртки, в яких збираються для спілкування, читання, розваг тощо.
3. Товариства, членство в яких обмежується соціальним походженням, місцем проживання або
інтересами.
4. Об’єднання, асоціації, що збираються з певною метою (дозвілля, спорт, туризм та ін.).
5. Додаток для визначення приналежності предмета, обладнання чи людини до клубу: Hotelclub, Formule-club.
У французькій мові слово "клуб" вживається також для позначення інструмента у формі палиці
із загнутим кінцем для штовхання м’яча в гольфі. Подібне визначення зустрічається і в "Dictionnaire
Encyclopedigue". Клуб визначається і як культурна, політична чи спортивна асоціація або ж зібрання
для дискусії, читання, гри.
У німецькій енциклопедії "Der Grosse Brokhaus: in 12 Barden" (1955 р.) клуб розглядається як
закрите, виняткове (ексклюзивне) об’єднання для спільного заняття спортом, літературою, наукою чи
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політикою. Також зазначається, що клуби виникли в Англії в ХVІ ст. і стали центром світського життя
англійських "Beaus" та "Dandies", а згодом розповсюдилися в багатьох країнах світу, зокрема в Німеччині.
В "Mejers Enzyklopadisches Lexikon" (1980 р.) клуб використовується у значенні об’єднання,
створеного соціальними групами чи групами за інтересами для реалізації специфічної мети, найчастіше – спортивної (спорт-клуб, автомобільний клуб).
Отже, у французькій та німецькій мовах збереглося визначення поняття "клуб" подібне до англійського, це пояснюється його англійським походженням. Проте французами слово "клуб" продовжує
застосовуватися для позначення інструменту для гри в гольф, використовується як додаток для визначення принадлежності предмета до клубу.
Як об’єднання за інтересами поняття "клуб" вживається і в російській та українській мовах. В
одному з найстаріших російськомовних словників зазначається, що клубом називали в Англії в ХVII ст.
зібрання, організовані з метою дружнього спілкування. Лише з часом в англійських клубах починають
обговорюватись питання політичного життя країни, що призводить до репресій проти клубів (указ Карла ІІ, 1675 р.) та їх заборони. Про перший російський клуб (Англійське зібрання) згадується в Енциклопедичному словнику Брокгауза-Ефрона, де клуб розглядається як замкнуте товариство, члени якого
збираються для визначеної мети в певному приміщенні [18]. Розважальні аспекти клубу підкреслюються авторами "Большой энциклопедии" (1895 р.), які розглядають клуб як замкнуте товариство, що
не переслідує політичних чи соціальних цілей, але є засобом розваг.
У "Словаре руського языка" клуб розкривається як громадська організація культурнопросвітнього, політичного, спортивного чи іншого характеру або ж будівля, приміщення такої організації [9] .
Цікавим є визначення поняття клуб в "Словаре русских народных говоров". Тут клуб вживається як форма кола, качан капусти, рибацька сітка, рулон паперової тканини, карлик. Наприклад: "Шовковий клуб. Сім дір навколо (голова)". Використовуються також слова "клубаться" – займатися
важкими справами, безкорисно витрачати багато часу або проводити час в розвагах; "клубниться" –
бігати, вертітися, кружляти [14].
В "Словаре языка Пушкина" розглядаються поняття “клоб” і “клуб”, які поет вживав у своїх творах: 1.А он всё клуба член исправный, все так же смирен, так же глух. И так же ест и пьёт за двух! 2.
Третьего дня в клобе избирали новых членов (цитується мовою оригіналу)[15].
Отже, в російській мові слово "клуб" вживалося ще до появи Англійського зібрання в СанктПетербурзі й мало визначення, які не мають жодного відношення до сучасного розуміння поняття
"клуб" (качан капусти, рибацька сітка, карлик тощо). Проте в більшості російських довідників клуб розглядається саме як об’єднання, організація, товариство, зібрання.
Проаналізувавши українські словники та довідники, можна зробити висновок, що найчастіше
"клуб" використовується у значенні:
- громадської організації, яка об’єднує людей певного кола чи професії для спільного відпочинку, розваг, занять спортом та ін.;
- культурно-просвітня організації при підприємстві або установі;
- будинку, приміщення таких організацій.
Необхідно зазначити, що в більшості словників радянського періоду клуби мають своїм основним завданням комуністичне виховання, самоосвіту, розвиток творчих здібностей трудящих.
Так, найпоказовішим є визначення поняття клубних закладів запропоноване Великою Радянською Енциклопедією, в якій клуб визначається як культурно-просвітня установа, що організовує дозвілля трудівників, сприяє вихованню, самовихованню, розвитку творчих здібностей. До клубних
закладів відносяться палаци і будинки культури, клуби, хати-читальні, народні будинки тощо [1]. Такі
заклади існують за державний кошт, створюються з метою виховання та просвітництва робітників і
набувають розповсюдження по всій території СРСР. Для наукового обґрунтування і визначення клубної теорії та практики розвивається наука – "клубознавство", яка визначається як одна із наук про людину, її формування та розвиток і досліджує виховні можливості впливу клубу на особистість [6,7,12].
Зрозуміло, що клубні заклади, в умовах соціалістичного ладу мали заідеологізований характер. Між
тим, ще задовго до революції, поняття "клуб" означало вільну від будь-якої примусової регламентації,
самодіяльну і самоуправлінську соціально-культурну організацію громадян, яка створювалася з урахуванням духовних потреб та інтересів. Однак з 20-х роках ХХ ст. поняття "клуб" і "клубний заклад" починають ототожнюватися. Такі зміни зумовлені адміністративно-командними методами управління, які
поглинули клубну мережу й призвели до суб’єктно-об’єктної моделі організації дозвілля. Тому клуби як
самодіяльні, любительські, громадські організації припинили своє існування.
Та незважаючи на заідеологізованість та "бойовий, наступальний" характер клубної роботи,
необхідно підкреслити й позитивні досягнення клубів радянського періоду – це широко розвинена, добре фінансована мережа державних клубних закладів та безкоштовний доступ до послуг, які надавалися клубами.
Зважаючи на мету дослідження, необхідним є ґрунтовний аналіз поняття "клуб" у спеціалізованих культурологічних та педагогічних працях.
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Найбільш об’ємним, на нашу думку, є визначення поняття "клуб", запропоноване авторами Енциклопедичного словника з культурології (1997р.). У колективній праці вчених "клуб" розглядається як:
1. Масовий культурно-просвітній заклад для проведення дозвілля, культурних заходів і спілкування.
2. Історично відомі громадські організації різного соціального наповнення, об’єднані соціальнокультурними інтересами: художніми, інженерними, спортивними, військовими, політичними та ін.
3. Молодіжні об’єднання у вигляді окремих "гуртків" і "семінарів", які працюють відповідно до
тематичних інтересів (філософських, історичних, політичних тощо).
Підкреслимо, що клуби можуть бути і міжнародними об’єднаннями. Наприклад "Римський клуб"
виступає як своєрідна наукова школа, присвячена вирішенню загальнолюдських, частіше філософських, проблем.
Російським вченим В. Новаторовим – автором словника-довідника з культурно-дозвіллєвої діяльності – ґрунтовно аналізуються основні риси понять “клубні заклади”, “клубні об’єднання”, “клубні
самодіяльні об’єднання”. Так, клубний заклад визначається вченим як загальнодоступний центр спілкування, духовного розвитку та активного відпочинку, створений за ініціативою трудових колективів,
колгоспів, радгоспів, навчальних закладів, творчих союзів, кооперативів, а також за ініціативою загальних зборів жителів села, селища, мікрорайону, будь-якого іншого добровільного об’єднання громадян. Як клубні заклади В. Є. Новаторов розглядає і будинки та палаци культури, автоклуби, агітаційнокультурні бригади, пересувні клуби.
Клубне об’єднання, на думку дослідника, це: організаційно оформлена, стабільно функціонуюча на базі будь-якого культурно-просвітнього закладу (клубу, парку, бібліотеки, музею, центру дозвілля), група однодумців, зайнятих соціально-корисною культурно-дозвіллєвою діяльністю, основою якої
є самоуправління. Клубні об’єднання автор довідника ототожнює з “клубами за інтересами”, “любительськими об’єднаннями”, “клубами в клубах”.
В. Є. Новаторов виокремлює й таке поняття, як "клубний самодіяльний колектив", що є особливим видом соціальної громадськості у сфері вільного часу; групою людей, об’єднаних соціально
значимою, прийнятною для всіх членів метою, заради якої й здійснюється культурно-дозвіллєва діяльність. Обов’язковими ознаками клубного самодіяльного колективу визначаються стабільність основного складу, тривалий час функціонування, наявність органів управління, моральні й творчі обов’язки
членів групи по відношенню один до одного, органічний функціональний зв’язок, поєднаний спільними
дозвіллєвими інтересами [8].
Ґрунтовний аналіз українських словників, енциклопедій та наукових праць дає нам підстави
стверджувати, що найчастіше вченими розглядається не саме поняття "клуб", а похідні від нього. Наприклад, в "Українському педагогічному словнику" взагалі немає визначення поняття "клуб". Але розглядаються клуби дитячі у дворах, клуби студентські, клуби шкільні, клубні заклади в Україні. Так,
клубні заклади в Україні трактуються упорядником видання як культурно-освітні установи, які організовують дозвілля, сприяють піднесенню їхнього загального культурного рівня, розвиткові творчих здібностей. До клубних закладів належать районні, міські й сільські клуби, клуби підприємств, державних
установ, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, наукових і творчих об’єднань тощо. Клубні заклади створюються й утримуються на кошти держави, профспілок, підприємств, добровільних товариств [3].
Клуби дитячі у дворах розглядаються С. Гончаренком як самодіяльні позашкільні установи, які
організовують дозвілля дітей за місцем їхнього проживання і створюються при великих житлових будинках. Їхньою роботою керують педагогічний колектив місцевих органів народної освіти, громадські
комісії сприяння при домоуправліннях за участю активу батьків.
Клуби студентські визначаються як громадські об’єднання, які організовують культурне дозвілля студентів одного чи кількох вузів, сприяють розширенню їхнього світогляду, розвитку творчих здібностей не лише в обраній спеціальності, а й у різних видах мистецтва, спорту тощо. Студентський
клуб, як правило, об’єднує кілька гуртків, секцій чи колективів – спортивний, музичний, туристський
тощо [3].
Клуби шкільні розкриваються як одна з ефективних форм організації дозвілля учнів, яка сприяє
їхньому всебічному розвитку. На відміну від гуртків, позитивною рисою клубів є їх здатність масово
виявляти та розвивати нахили і здібності школярів. Клуби визначаються як самодіяльна та добровільна організація, на чолі якої стоїть рада (правління), яка обирається загальними зборами клубу [3].
Український дослідник студентських клубів Пішун С. Г. розгляає клуби як один з активних засобів
формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів, що забезпечує людині розвиток,
стимулює її потребу в творчому підході до будь-якої сфери діяльності. Дослідник визначає клуб як педагогічно організоване добровільне дозвіллєве об’єднання студентів, міжособистісні стосунки яких
визначені суспільно-цінним і особистісно-значущим змістом колективної дозвіллєвої діяльності [11].
Зважаючи на мету нашого дослідження, доцільно розглянути праці сучасних культурологів та
педагогів й проаналізувати клубні концепції, представлені ними. Зокрема, Т.Г.Кисельова та Ю.Д.Красільніков визначають поняття "клуб" як державний чи громадський заклад, або приватну соціальнокультурну організацію, яка має (чи може мати) статус юридичної особи, створена і функціонує на ос-
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нові спільної професійної діяльності працівників культури чи добровільного об’єднання громадян. На
думку вчених, основним завданням клубу як соціально-культурного інституту є розвиток соціальної
активності та творчого потенціалу населення, формування культурних запитів і потреб, організація
різноманітних форм дозвілля та відпочинку, створення умов для духовного розвитку та самореалізації
особистості в сфері дозвілля [5].
Науковцями підкреслюється, що сучасні клубні заклади можна розглядати і як об’єднання за
професійною ознакою. Їхнє завдання полягає в створенні необхідних умов для задоволення суспільних потреб у відпочинку, оздоровленні, спілкуванні, розвитку культури, творчості, різноманітних форм
дозвіллєвої активності людей [5]. Звертається увага, що в практичній діяльності клубні заклади часто
асоціюються з клубом.
Науковець О. В. Первушина стверджує, що клуб доцільно розглядати з двох позицій:
- як клубний заклад, підвідомчий Міністерству культури, профсоюзам, іншим відомствам чи
організаціям, що є інструментом державної політики і живе за встановленими державою правовими
нормами;
- як соціальний інститут, тобто добровільне об’єднання громадян з метою задоволення спільних інтересів та спілкування [10].
Дослідник К. В. Вигузова розглядає "клуб" як реальне або "уявне" добровільне об’єднання, яке
формується на основі приватних (іноді суспільних) інтересів суб’єктів у процесі комунікативної взаємодії у певному локалізованому соціокультурному просторі [2].
Серед сучасних українських науковців дослідженням різних аспектів діяльності клубів займаються Н. Б. Бабенко, Ю. М. Ключко, І. В. Петрова, Н. О. Самойленко, О. В. Терехова, Н. М. Цимбалюк
та інші.
Ними виокремлюються такі характеристики клубів: наявність міжособистісного культурного
спілкування; підтримка, розвиток і задоволення різноманітних потреб особистості; підвищення можливостей для вияву й розвитку культурної самодіяльності, залучення широкого кола громадян до засвоєння й пропаганди кращих досягнень світової культури; сприяння соціалізації та індивідуалізації
особистості; динамічність розвитку, залежно від стилю життя особистості, її потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, внутрішньоклубну демократію; добровільний характер.
Українськими вченими клуб розглядається як соціальний інститут, унікальність якого полягає в
органічному поєднанні двох протилежних тенденцій соціального життя – соціально-групової та особистісної, колективної та індивідуальної. Тому клуби спрямовані на забезпечення максимального волевиявлення людини, позбавлені негативних санкцій як засобу корекції соціальної поведінки, будують
свою діяльність на стимулюванні потреб у позитивній соціальній дії.
Проведене дослідження дає можливість зробити такі висновки.
У зарубіжних працях поняття "клуб" розглядається переважно як об’єднання, зібрання, товариство, асоціація, організація. Характерними ознаками клубу є: задоволення спільних інтересів, співробітництво, реалізація певної, специфічної мети (дозвіллєвої, спортивної, туристичної тощо), спілкування
та релаксація в приємній компанії, розваги. Вченими часто наголошується на закритості, винятковості,
ексклюзивності клубного членства.
У російських та україномовних виданнях "клуб" трактується залежно від історичних та суспільно-політичних обставин. Наприклад, у працях періоду СРСР "клуби" ототожнюються з усіма закладами
клубного типу і розглядаються як культурно-просвітницькі установи, заклади, організації. Особлива
увага акцентується на політичних, просвітницьких та виховних завданнях клубу. На відміну від зарубіжних, радянські клуби загальнодоступні та відкриті для всіх бажаючих. Це пояснюється тим, що влада
використовувала клуби для всебічного впливу на життя людей (не тільки у виробничій сфері, а й у вільний час), за допомогою клубних закладів пропагувалася пануюча ідеологія, формувався комуністичний світогляд.
Сучасні вітчизняні дослідники намагаються поєднати визначення різних часів і розглядають
"клуб" з декількох позицій: як об’єднання, зібрання; як організація, заклад; як приміщення для таких
організацій.
На нашу думку, клуб доцільно розглядати як – багатофункціональну дозвіллєву, культурнопросвітницьку організацію або установу, головним завданням якої є забезпечення потреб населення в
змістовному дозвіллі, сприяння самосвіті та творчій реалізації особистості. Питання сутності та характерних ознак поняття "клуб" потребують подальшого поглибленого дослідження.
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МИСТЕЦТВО ТЕАТРАЛЬНОЇ АКУСТИКИ (ТЕХНІКИ ЗВУКУ):
ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ
У статті аналізуються сутнісні основи мистецтва театральної акустики (техніки звуку)
від античності до сучасності. Мистецтво акустики – це характеристика вищої досконалості театральної дійсності, яку потрібно розглядати у системі театрального мистецтва.
Ключові слова: акустика, театральна будівля, архітектура, звук, звучання, звукові ефекти.
In the article analysed essencial bases of play acoustics (technics of sound) from antiquity to nowadays. The art of acoustics – is the characteristic of the highest perfection of play reality, which should be considered in a system of play art.
Key words: acoustics, play establishment, architecture, sound, sound effect.
Еволюція театрального мистецтва свідчить про наявність у театрі численних художніх форм,
кожна з яких розвивається за власними законами. Проте, як свідчить досвід, не всі художні форми в
якості сценічних експериментів в історії театру стали надбанням художньої культури. Отже, театральні
експерименти стають високим мистецтвом в разі досягнення ними художньої досконалості, іншими
словами, художності.
Мистецтво акустики потребує аналізу сутнісних його основ, спеціальних досліджень та узагальнень, теоретичних доробок, зокрема у контексті дослідження природи театру як одного із синтетичних
видів мистецтва.
Аналізувати театр варто за умови його розщеплення на окремі елементи, зокрема: драматургія,
хореографія, акустика, образотворча, музична, поетична творчість, пластика людського тіла, голосу.
Кожен з цих елементів цілком правомірно тяжіє до самозначущості та повноти художнього вияву, наприклад, слово, з одного боку, повинне досягти найвищої виразності звучання, а з іншого – воно не
змогло б донести почуття й думки, коли б не було значущою складовою органічної дії, поведінки,
обставин і театрального середовища.
Дослідження художності театральних форм здійснюється на основі пошуків спільних ознак, інваріантів, які специфічно виявляють себе в складних сплетіннях і взаємозв'язках, тобто синестезійності,
коли набувають справжньої органіки рухомість простору, звучання, пластика, дія, сповнені зовнішньої
експресії, внутрішнього глибинного стану.
Історія акустики багато у чому переплітається з історією архітектури, зокрема з історією театру.
Існує дуже тісний зв’язок між забудованим простором та простором звуку, який у ньому народжується.
Конструюючи свої амфітеатри з ІV століття до нашої ери, греки були першими, хто зрозумів та поєднав взаємодію між формами, матерією та психослуховим сприйняттям простору. З того часу аж до ХІХ
століття акустика існувала як щось окреме від сцени. Римлянин Вітрувій за часів античності чи єзуїт
німець Атанас Кірхер у ХVІ столітті практикували акустику як мистецтво, спираючись на чуттєвий підхід
більше, ніж на емпіричний. Американка Сабіна наприкінці ХХ століття ввела акустику в галузь науки.
Емпіризм (чуттєвий досвід) поступився місцем математичним рівнянням, а слух – вимірювальним інструментам [2].
Акустика античного театру була винятковою: архітектори змагалися між собою у геніальності,
роблячи все, щоб дати можливість значній групі глядачів (яка могла налічувати до 25 000 людей) добре
чути акторів. У грецькому та римському театрах акустику створювали за різними правилами.
На превелике задоволення туристів гіди, наприклад, в Епідорі, невтомно повторюють один і
той же експеримент, який виконується з центра місця розташування орхестри: тріск сірника, шелест
паперу добре чується на верхніх сходах. За Ф. Канаком, точність цієї акустики досягається саме завдяки нахилу площини театрону, що забезпечує пряму акустику для більшої частини сходів, і за допомогою відображення (відлуння) звуку створює акустику для верхніх сходів. Зазвичай краї сходів
оздоблюються ліпниною, яка має випуклу форму по вертикалі, сприяючи розповсюдженню звукових
хвиль. У деяких театрах більш пізньої епохи, щоб посилити акустику, в спеціальних місцях розташову-
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вали амфори. У елліністичну епоху, щоб покращити акустику, в театрі використовувався проскеній (місце
перед сценою), який являв собою високі підмостки, побудовані на передній частині сцени: насправді
актори високо розташовувалися на передній частині сцени, на висоті приблизно 4 метри, підвищуючись над місцем розташування оркестру, щоб глядачі на сходах, останній ряд яких іноді знаходився на
висоті 50 метрів, могли якомога краще почути те, що відбувається на сцені. Це також вплинуло на те,
як видозмінювалися маски, в яких форма рота ставала дедалі більшою, а у деяких випадках у них було
вбудовано справжній рупор.
Римські театри будувалися у форми величезного півкола, стіни сцени та сходи якого слугували
зовнішнім бар’єром та захищали від будь-якого шуму, його верхівку коронували колони. Завдяки вдалому розташуванню актора перед дощатим помостом забезпечувалося пряме поширення звуку приблизно на одну третину аудиторії та непряме звучання для іншої частини сходів, що відтворювалося за
допомогою віддзеркалення звукових хвиль, які лунали з оркестру. Коли театр Діоніса пристосовувався
до Римського театру, було зроблено висновки, що необхідно звільнити зону для розташування оркестру і відокремити її ромбом, який видно ще й за наших часів. Коли актор знаходився у глибині пульпітуму, він створював резонанс від стіни сцени та його кесонної стелі. Відсутність частини кола у
римських театрах була дуже шкідливою для їхньої акустики: за відсутності стелі сцени співаки хору в
Оранжі повинні були іноді повертати спини до глядачів, щоб сприяти віддзеркаленню звукових хвиль
від стіни сцени. Руйнування сходів зробило деякі римські театри, наприклад, в Арлє, непристосованими для демонстрації драматичних вистав. Крім того, відкриті римські театри були, на відміну від грецького театру, завдяки резонансу краще пристосовані для хору та гучної музики оркестру, а не для
декламації, якій часто заважав феномен віддзеркалення.
Наслідком падіння Римської Імперії став занепад театру. Основною темою вистав того часу
було релігійне життя, і відбувалися вони в обмеженому просторі церковних приміщень чи на паперті.
Акустика церков та соборів є дуже специфічної. Каміння, головний матеріал, який використовувався у
будівництві, а також великий внутрішній простір, обмежений з усіх боків стінами та стелею, створювали реверберацію, яка досягалася зазвичай за десять секунд. За таких умов важко було зрозуміти слова. Актори, які пристрасно зображували різноманітні почуття, набували, так само як і богослужителі,
специфічної вимови, для якої були характерними повільність та підкреслена вимова кожного складу.
Дуже швидко стало зрозумілим, що музика, на противагу театральному дійству, краще пристосовується до явища реверберації. Факт, який спостерігається і у наші часи.
Першу постійну театральну будівлю було сконструйовано у Парижі на початку ХV століття.
Побудована у лісі, вона мала дуже спрощену архітектуру: підмостки, які виконували роль сцени, декілька лож та партер, покритий грубою стелею. Театр мав або круглу форму, або форму багатокутника.
Вистави відбувалися просто неба. Хоча жоден з цих театрів не дійшов до наших днів у бездоганному
вигляді, місце розташування у лісі та відсутність даху дають змогу уявити гарну акустику, яка майже
не мала відображення звукових хвиль і сприяла тому, що слова можна було почути розбірливо.
Наприкінці ХVІ століття з’являються перші приміщення, як кажуть, "на італійський манер", які
розпочинають нову еру в спробах поєднати три напрями: музику (оперу), театр та архітектурну акустику.
Акустика цих зал, які стали нащадками ліричного театру, повинна забезпечити бездоганне розуміння
слова та відчуття музики. Архітектори тієї епохи наполягали на обмеженому внутрішньому просторі,
формі у вигляді півкола, схожого на підкову, а з часом – на форму U, радили обвішувати ковдрами
ложі та раму, яка оточувала сцену та приховувала машинне відділення (яке залишалося дуже шумним). Груба драпіровка, рефлектори були призначенні для покращення акустичної однорідності цих
маленьких театрів під час коротких реверберацій. На зміну цим залам поступово приходили інші, із збільшеною кількістю балконів, у яких замість дерева використовувалася груба кам’яна кладка, змінювалася
форма куполу, що псувало акустику, яка втратила з того часу велику частку своєї неповторності.
Починаючи з другої половини ХVІІІ століття, акустика (разом з оптикою) стала одним з визначних факторів при конструюванні глядацької зали. Безумовно, архітектори, у пошуках відповідей на численні питання, почали читати тексти Вітрувія; вони відвідували італійські зали; і поруч з віковими
традиціями, які склалися у будівництві, з’являлося інше бачення архітектури, засноване на вірі у досконалість витворів природи, до якої зверталися за розгадками містерій, загадок, таємниць. Відтак, вивчаючи феномени звуку, дослідники вдавалися до досвіду природи повітря, електрики (наприклад,
публікації абата Ноллє), магнетизму тварин (наприклад, відомий чан Месмера) [6].
Архітектори бажали продуктивності, отже, ідея була простою і полягала у тому, щоб почати з
початку, запозичивши у природи декілька унікальних правил, які можна було б застосовувати при організації всього театру. Такі принципи з’явилися у новій науці, заснованій математиком Сквером, який
наголошував, що, незважаючи на свою милозвучність, звук є предметом акустики, а не музики ("Принципи акустики", 1701). З того часу протягом більш ніж двох століть акустика вважалася "фізичною теорією звуку", хоча кордон між музикою та акустикою залишився невизначеним. Немає нічого дивного,
оскільки до другої половини ХХ століття здатність людини сприймати звук була незрівнянною з розмірами самого звуку. Крім того, фізики у своїх пошуках часто використовували експериментальні матеріали інструментального виробництва: Хладні (автор трактату про акустику, перекладеного у Франції
1809 р.) дослідив вібрації пластинок та сконструював музичний інструмент, клавіциліндр.
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Серед діячів епохи Просвітництва, які намагалися розробити досконалу глядацьку залу з огляду на її акустику, заслуговує уваги архітектор Патте ("Нарис про архітектуру театру", 1782). Він запропонував розробити план зали у формі еліпсу (який усікався біля сцени), дуже схожий на план опери,
сконструйованої Габріелем у замку Версаль. Проте він відмовився від колон, як і від усього зайвого,
що заважало "вільній циркуляції звуку". Деякі ряди були розташовані на одній площині, їх продовжували чотири яруси балконів, розміщені на вертикальній консолі вздовж стіни з грубого каменю (для
того щоб запобігти ризику пожежі), що, у свою чергу, слугувало захистом тонких стін глядацької зали.
Патте виправдовував таке розташування геометричними правилами та елементарною фізикою: відомо, що звук виникає завдяки поступовому промінню, яке має здатність віддзеркалюватися як світове
проміння; еластичні стінки збільшують енергію під час зіткнення. Отже, архітектор розраховував на те,
що еластична стіна, зроблена у формі еліпсу, здатна значно посилювати звук, не втрачаючи чіткість
повідомлення та голосу актора [4].
Під явно сучасним підходом Патте приховувалося тлумачення звуку з огляду на давню фізичну модель. Насправді "Нарис про архітектуру театру" запозичив деякі ідеї в одному майже неперевершеному тексті, опублікованому у середині ХУІІ століття вченим єзуїтом, отцем А. Кірхером. Праця
"Універсальна музургія, чи Велике мистецтво співзвуч та дисонансів" (Musurgia Universalis) закликала
до вивчення історії звуку. Насправді, Кірхер спирався на надбання Античності (дивіться книгу 4 De
Natura Rerum de Lucrèce), яка пояснювала, як за допомогою відтворення атомами відповідної форми,
породженої звуком, слух глядача сприймає ті чи інші звуки. Відтак, звук може бути для людини неприємним чи приємним, теплим чи холодним. Відомий музикант Моцарт вдало використовував цю концепцію: жахлива крига Дона Джованні узгоджувалася з низьким голосом Командора. Завдяки одному
простому феномену віддзеркалення Кірхер відтворив міфологічну розповідь: відлуння уподобилося
німфі, яка іноді відповідала грубуватими витівками тим, хто до неї звертався. Відлуння звучить у далині, десь у напрямку вічності, знову вихваляючи того чи іншого героя, ту чи іншу видатну людину. Невипадково лицар Морлан вигадав рупор (1670 р.), який був схожий на трубу, щоб проголошувати
славетне ім’я. Такий підхід до тлумачення музики як мови (дивіться Н. Арнонкура) допоміг зрозуміти, у
чому саме полягали помилки. Форма, яку пропонував Патте, тоді набула сенсу, оскільки завдяки своїм
геометричним властивостям (подвійному фокусу) еліпс передавав голос актора до маси глядачів.
Незважаючи на критику, предметом якої був "Нарис про архітектуру театру", форма еліпсу
продовжувала приваблювати увагу архітекторів: від окремих винахідників ХІХ століття до артистів кінця ХХ століття (як К. де Портзампарк у Містечку музики у Парижі).
Не виникало жодної доктрини, яка могла б покласти край невизначеності, яка панувала у ХІХ
та першій половині ХХ століття щодо досконалої форми глядацької зали. Тривалий час ідеальна зала
була чимось нереальним чи утопічним. Міф про Амфіона, який ставав могутнім завдяки грі на лірі, яка
надавала йому силу, і він міг піднімати на висоту каміння, звучав як жорстока вигадка, ніби глузуючи
над нездатністю архітекторів. Де були ті винахідники, які змогли б збудувати для Берліоза залу розміром з кратер Етна, здатну вмістити 20 000 глядачів та 1 0000 виконавців, об’єднаних у творінні неперевершеного і гучного звуку? Проте протягом ХІХ століття все ж таки мали місце деякі спроби та
відкриття: Т. Лаше досліджував, як впливають на акустику місце проведення заходу та кількість осіб
(конференція, драматична гра, концерт); Г. Давіу провів дослідження, відвідуючи театри Лондона, запитуючи враження акторів, і запропонував як альтернативу будівництву театрів невеликий укріплений
замок; майстер музичних справ А. Сакс намагався розробити революційну залу, яка не вимагала б
значного фінансування, але не зміг винайти, як її сконструювати; Ш. Гарніє не без гумору замислювався над конструкцією будинку Опери у Парижі.
На початку ХХ століття інженер Г. Ліон скористався надбанням античного театру (використовуючи принципи прямого віддзеркалення) і започаткував залу Плейєль.
Театр "Festpielhaus" у місті Байройт, відомому своїми операми завдяки Ричарду Вагнеру, який
став повною протилежністю залам, зробленим на італійський манер, був несправедливо віднесений
деякими архітекторами епохи до розряду "взуттєвої коробки" (через квадратну форму концертної зали). Загальна форма Festpielhaus була запозичена з форми амфітеатру. У деяких випадках навіть
спостерігається звернення до витоків будівництва театрів. Оркестр знаходився у оркестровій ямі, розташованій біля сцени, зменшуючи простір між сценою та рядами.
Будівництво зали, відомої завдяки Ричарду Вагнеру, співпадає з моментом, коли акустика стає
частиною фізичних наук. Розповсюдження, послаблення звуку на дистанції, поглинання, рефракція,
провідність методично вивчалися. Від нових принципів, від нових теорій відокремлювалися ті, які застосовувалися насамперед до театральних зал [5].
На початку ХХ століття винаходи у сфері електрики, відтворенні картинок та звуку широко
вплинули на розвиток театру. Крім того, виникає кіно (1928 р.), і вистава вперше приймає електрикоакустичну форму. Робота зі звуком та його комбінування давали змогу створювати штучні звуки, досі
не відомі, відтворювати слова та музику за правилами театральних традицій. Зала для вистави та публіка входили відтепер у нову еру "високої точності відтворення".
Бродвейська зала, яка спеціалізувалася на музичній комедії, була першою серед тих, хто використав обладнання для озвучення, яке суттєво відрізнялося від того, яким було облаштовано великі
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кінозали того часу. Найчастіше воно являло собою просте приміщення, обладнане павільйоном, який
іноді розгортався на декілька метрів. Спочатку таке приміщення використовувалося для того, щоб посилити звучання голосів та деяких інструментів. З часом почали застосовуватися мікрофони.
Театральні режисери під впливом кіно ламали традиційний сценічний простір. Пріоритетом
знову стає те, як глядач бачить та чує актора. Внутрішній простір театрів мав тенденцію до зменшення. Сцена та зала змішувалися часто в одному місці. Проте це не стосувалося концертних залів. Їх
можливості збільшувалися, особливо в період реконструкції культурних будівель, характерних для 5060 років ХХ століття.
Магнітний запис, фонограма, довгограюча платівка, які виникли після Другої світової війни, почали використовувати у живих виставах. Озвучування дуже швидко ставало додатковою частиною
технічного обладнання театру. Для створення відповідної атмосфери у театрі постановники охоче застосовували ефекти, які імітували сили природи тощо (дощ, вітер, звуки сільської місцевості, міст тощо).
Насамперед це робилося задля того, щоб події виглядали реалістичніше. Такі додаткові елементи надихали життям декорації, робили їх правдоподібними.
У 60-х роках набуло популярності поєднання на сцені мікрофонів (музики) та спецефектів. Мікшерний пульт з часом був обладнаний фільтрами, які давали змогу вмішуватися у тембр різноманітних
джерел. Обладнання (магнітофони, електропрогравачі, системи для посилення та фільтрації звуку,
мікшерні пульти) були тоді згруповані в одному приміщенні, так званому технічному відділенні, зазвичай
невеликому за розмірами. Варто зазначити, що контроль за транслюванням та загальним порядком
всього обладнання здійснювався дедалі частіше в цьому самому відділені. Зала дому культури у Бобіньї була першою з тих, де застосували пересувний світлозвуковий програмний блок. Чутність у залі
була бездоганною. Техніка була встановлена на каркас, прикріплений зверху крісел оркестру. Обладнання контролювалося дистанційним управлінням.
На початку 60-х років з’являється експериментальна зала, внутрішній простір якої можна модулювати на власний розсуд, з огляду на вимоги постановки. Такі зали вимагали новаторських вирішень щодо акустики: плафон та навіс (стеля), встановлені зверху над мобільною сценою, театральна
завіса, рухома панель, покрите більш-менш віддзеркалюючим матеріалом. Озвучувальна техніка могла застосовуватися у тому випадку, коли природної акустики зали було недостатньо. Виникає концепція багатоцільової зали, яка підходила б для будь-якої події, починаючи з політичних зборів чи
рекламних заходів, закінчуючи балетом, таким як Кармен, чи концертами рок-групи. Такі зали, загалом
розраховані на велику кількість людей (до 15 000 місць), вимагали дуже складних систем радіопередачі (мікрофонів, підсилювачів, звукових колонок, цифрового обладнання, систем фільтрації).
Завдяки прогресивному розвитку електрико-акустики та автоматики з’являються нові комп’ютеризовані
системи радіотрансляції. Вони здатні забезпечити дуже чіткий контроль, регулюючи такі параметри, як
розповсюдження звуку та світла, реверберація, просторове звучання. Процесор цифрового обладнання, поєднаний з енергосистемою звукових колонок, корегує розповсюдження звуку в зонах, які цього
потребують (наприклад, балкони).
Завдяки автоматичному мікшуванню режисер має можливість завчасно програмувати як освітлення, так і різноманітні музичні уривки чи звукові ефекти. Найбільш сучасні системи накопичення звуку використовують пам’ять жорсткого диску. Відтак, робота із засобами передачі інформації, окремими
носіями, такими як диски, касети, магнітні стрічки, втратила сенс. Звуки один раз перетворюються у
цифровий формат у внутрішній пам’яті комп’ютера і там же класифікуються. Отже, відтворення того чи
іншого звуку може бути приведено в дію автоматично.
До електроакустики слід ставитися не як до "чудодійного" засобу, а радше як до могутнього
помічника. Звикнувши до компакт-дисків, публіка навчилася цінувати та вимагати якості відтворення і
бездоганного звучання, яке можна прирівняти до комфортного домашнього прослуховування. Ця вимога штовхала підприємців різноманітних галузей діяльності інвестувати кошти у більш продуктивні
системи трансляції звуку. Поширення цифрової техніки та автоматичного контролю забезпечило режисерам відсутність недоліків звучання і відкрили нові можливості.
Отже, складність проблеми мистецтва акустики полягає в його досить широкому розумінні.
Акустика може бути характеристикою взагалі мистецтва, його специфікою, а також може мати вужче
значення, коли йдеться про ознаки довершеності театрального дійства, його вищу естетичну оцінки
(І. Роднянський). Отже, акустику потрібно розглядати у системі театрального мистецтва, а не зводити
її до його специфіки.
Мистецтво акустики – це характеристика вищої досконалості театральної дійсності. Воно відділяє високе мистецтво від посередньої творчості. В театральному мистецтві акустика характеризує
вищі його знахідки, найвеличніші його відкриття в багатоманітному просторі театральних форм.
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ФОРТЕПІАННЕ МИСТЕЦТВО ЧЕРНІГІВЩИНИ:
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Автор вперше намагається розкрити головні етапи розвитку культури гри на фортепіано
в Чернігівському регіоні. Також у статті подані імена представників мистецтва гри на фортепіано
Чернігівщини.
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For the first time ever we have attempted to generalize in this article the main stages of the piano
culture development in Chernihiv region. The names of some representatives of the fortepiano art are given
in the article.
Key words: fortepiano art, Chernihiv piano school, musical school, musical figures.
Історія розвитку художньої культури Чернігівщини має багатоаспектний характер, що знайшло
свій вияв у різних сферах мистецької діяльності: архітектурі, образотворчому мистецтві, літературі,
багатій спадщині народної творчості, музичному мистецтві тощо.
Історичний аспект становлення і розвитку музичного мистецтва на Чернігівщині стає об’єктом
мистецтвознавчої науки з другої половини XIX ст. Перші з відомих досліджень музичної культури Чернігівщини пов’язані з іменами мистецтвознавців Ф. Китченка та П. Добровольського. Можна припустити, що саме вони стали фундаторами музикознавчої думки на Чернігівщині. Так, Ф. Китченко свою
ґрунтовну мистецтвознавчу розвідку присвятив визначному скрипалю, композитору XVIII–XIX ст. вихідцю з Чернігівщини Г.А. Рачинському. Ф. Китченко підкреслив глибинний зв’язок композитора і виконавця Г.А. Рачинського з українською і російською народнопісенною творчістю, охарактеризував стан
гастрольно-концертної та виконавської культури в Російській імперії першої половини XIX ст. [13].
П. Добровольський продовжив вітчизняні традиції дослідження творчості Д.С.Бортнянського.
До речі, це була перша спроба щодо осмислення спадщини геніального митця саме чернігівським музикознавцем. Приводом для написання статті стало святкування в Російській імперії на початку XX ст.
(1902 р.) 150-річчя з дня народження, як писав автор, "знаменитого русского церковного композитора,
нашего земляка – Д.С. Бортнянского" [9]. З приводу цієї події автор статті справедливо зазначає, що
Бортнянський, на противагу чужим впливам, "привел музыкальную часть нашего Богослужения обратно в пределы должной благопристойности" [9]. П. Добровольський здійснив спробу щодо певної систематизації творчого доробку композитора, яка знайшла свій вияв у різних жанрах музичного
мистецтва.
Висвітленню історичного аспекту розвитку музичного мистецтва Чернігівщини присвячені праці
К. Копержинського "Музичне життя на Чернігівщині в другій половині XVIII – на початку XIX ст." [14], "З
історії театру на Чернігівщині 1750–1830 рр." [15]; О. Васюти "Музичне життя на Чернігівщині у XVIII–
XIX ст." [3], "Кобзарство та лірництво на Чернігівщині" [4], "Співаки Чернігівщини" [5]; В. Суховерського
"Є.В.Богословський" [20], Н. Малісова "Оркестр наш духовий" [17], О.Бадалова "І.П.Климова" [1], "Л.М.
Боднарук" [2], П.Зуба "А.О.Стрига" [12] і ін.
До 100-ліття з дня заснування Чернігівського музичного училища (2004 р.) з’явилися окремі розвідки, присвячені питанням становлення і розвитку музичної освіти, зокрема О.Васюти "Сторінки музичної освіти Чернігівщини" [6], "До питання музичної освіти на Чернігівщині" [7], Т. Ляшенко "Шляхи
вдосконалення та професіоналізації Чернігівського музичного училища в першій третині XX століття"
[16]. Музично-фольклористична діяльність заслуженого працівника культури України В. І. Полевика
знайшла своє відображення у праці П.Зуба "Золота спадщина" [11]. Окремі етапи розвитку хорового
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мистецтва регіону висвітлюються у статті Л. Дорохіної "Братские хоры в музыкальной культуре Черниговщины XX века" [10].
Водночас тема становлення і розвитку фортепіанного мистецтва Чернігівщини ще не стала
об’єктом окремого музикознавчого дослідницького напрямку. Це при тому, що історія формування фортепіанної культури Чернігово-Сіверщини сягає глибини віків. Не досліджувалися окремі етапи розвитку фортепіанного мистецтва та шляхи поширення музичного інструментарію, зокрема клавірного. Не
визначено місце і роль фортепіанного мистецтва у системі музичного виховання на різних етапах історичного розвитку суспільства, зокрема в царині сімейного музикування, яке зазнало значної активізації у своєму розвитку в середині XIX ст. Маловивченими залишаються окремі періоди формування
фортепіанної культури і її впливу на становлення системи гастрольно-концертної діяльності в регіоні.
Потребують свого подальшого вивчення шляхи поширення фортепіанної освіти як в історичному, так і
в методологічному аспектах. У цьому контексті ще не знайшов достатнього узагальнення та розкриття
кращий досвід музичних педагогів, піаністів-виконавців, які працювали та працюють в галузі фортепіанного мистецтва.
При розгляді цього питання також необхідно враховувати те, що на сьогодні навчання гри на
фортепіано займає провідні позиції у системі початкової спеціалізованої мистецької освіти Чернігівської області. З цього приводу наведемо конкретні факти. Зараз на Чернігівщині працює 39 шкіл естетичного виховання з філіалами у різних населених пунктах. 37 шкіл мають фортепіанні відділення.
Загальна кількість учнів, які охоплені школами, становить 8 058 тис. дітей. З них 2 346 тис. оволодівають грою на фортепіано як спеціальним предметом. Близько 80 % учнів, які навчаються на музичних
спеціальностях у школах області, оволодівають грою на фортепіано як додатковим музичним інструментом відповідно до навчальних планів (предмет за вибором). До того ж, важливий внесок у формування фортепіанної культури регіону роблять Чернігівське музичне училище імені Л.М.Ревуцького та
музичний факультет Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя. Лише Чернігівське музичне училище імені Л.М.Ревуцького за період 1961–2004 рр. підготувало 726 спеціалістів по
фортепіано. Серед випускників фортепіанного відділу училища є лауреати республіканських та міжнародних конкурсів. Окремі випускники училища відзначені вищими урядовими нагородами. Чернігів
став центром проведення Всеукраїнського конкурсу юних піаністів "Чернігів скликає таланти". Лише на
останньому конкурсі (квітень 2008) було представлено 86 юних піаністів з майже 20 областей України.
Враховуючи вищенаведене, дослідження становлення і розвитку фортепіанного мистецтва
Чернігівщини можна розглядати у такій послідовності.
1. Витоки клавірного мистецтва. Початок поширення клавішних музичних інструментів на території України припадає на часи середньовіччя (X–XII ст.). Зокрема, одна з фресок Софійського собору
в Києві доносить до нас вигляд стародавнього органу, який в ті часи у Київській Русі використовувався
скоріше у світській, ніж у церковній практиці. Можна наголосити на тому, що клавішні музичні інструменти (орган, клавіцимбали, клавесин, клавікорд, фортепіано) досить широко побутували в житті українського суспільства на різних історичних етапах. Перші повідомлення про поширення клавішнострунних музичних інструментів на території Чернігово-Сіверського регіону України припадають на
часи Гетьманщини (XVII – XVIII ст.) [12]. Головним соціальним середовищем, де розвивається клавірне музикування, стає гетьмансько-старшинське оточення. Яскравим свідченням музичного життя цього періоду є щоденники гетьманської старшини, зокрема генерального підскарбія Я.А.Марковича
(1696-1770), генерального хорунжого М.Д.Ханенка (1691-1760) і ін., в яких наводиться інформація щодо використання клавішних інструментів в побуті та домашньому музикуванні. В цих першоджерелах
згадуються перші окремі населені пункти Чернігівського полку (Михайлівка, Кривці, Носівка і ін.) Чернігово-Сіверського краю в цілому (Глухів, Батурин, Новгород-Сіверський і ін.), де були оркестри, хори,
клавішні музичні інструменти, звучала бандура, гусла, скрипка [8]. Визначними культурно-освітніми
центрами Гетьманщини стають такі міста тогочасної Чернігівщини, як Чернігів, Ніжин, Глухів, Батурин,
Новгород-Сіверський, Стародуб, Борзна та ін. Суттєво вплинуло на формування музичного середовища заснування навчальних закладів, зокрема Новгород-Сіверського єзуїтського колегіуму (1636 р.)
та семінарії (1657 р.), Чернігівського колегіуму (1700 р.), Глухівської співацької школи (1738 р.). Навколо навчальних закладів згуртувалися головні музичні кадри регіону. Відомо, що в Чернігівському колегіумі був свій шкільний театр, оркестр, хор. Студенти ("спудеї") колегіуму вчилися грати на скрипці,
бандурі, віолончелі, трубі, цимбалах, гуслах, сопілці, флейті, клавікордах. Окремі викладачі музики
користувалися високим авторитетом і запрошувалися до інших міст. Так, 1730 р. до двору імператриці
Анни Іванівни гетьман Д. Апостол відрядив "гуслиста" – ритора Чернігівської "Академії" Петрункевича
[21]. Збереглися також відомості про те, що в колегіумі створювалася не лише оригінальна драматургія, а й художні та музичні твори (псалми, кантати) з використанням хору та оркестру.
Активне формування музичного середовища у XVII–XVIII ст. сприяло поширенню клавішних
музичних інструментів, які поступово ставали важливим предметом викладацької практики. Принагідно звернемо увагу на те, що одне з перших документальних свідчень щодо навчання клавірної гри в
навчальних закладах України XVIII ст. пов’язане з Чернігівщиною (гра на клавесині викладалася у
приватному пансіоні Анни Леянс м. Глухова) [19]. Важливим етапом подальшого розвитку фортепіанного мистецтва краю є XIX ст. Прикметною особливістю часу стало поширення домашнього музику-
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вання, де фортепіано відводилася особлива роль. Значних зусиль щодо розвитку концептуальних засад сімейного фортепіанного та камерно-інструментального музикування на Чернігівщині доклали:
М. Маркевич, О. та І. Лизогуби, І. Гаврушкевич, І. Рашевський, С. Русова, І. Сац, Є. Богословський та ін.
Саме вони закладали підвалини професіонального музичного виконавства та музичної освіти. Значною подією в розвитку музичної освіти стало заснування першого приватного Чернігівського музичного
училища (1904 р.) та музичних класів (1908 р.), які діяли за програмами-настановами імператорського
російського музичного товариства (ІРМО).
Діяльність цих навчальних закладів сприяла піднесенню навчання гри на фортепіано до рівня
мистецької освіти з відповідними програмним забезпеченням та дотриманням порядку щодо загальноєвропейських вимог в галузі музичної педагогіки.
На початку XX ст. Чернігів стає важливим центром фортепіанного виконавства. Місцеве відділення ІРМО сприяло гастрольним виступам визначних піаністів, серед яких можна відмітити імена
М. Лисенка, А. Рейзенауера, М. Листовничого, Є. Богословського, А. Гольденвейзера, Г. Беклемішева
та ін.
Загалом розвиток фортепіанної культури Чернігівщини впродовж XX століття можна розділити
на декілька важливих періодів:
І. 10– 20-ті роки. На цей час припадає діяльність Чернігівського відділення Імператорського Російського музичного товариства (ІРМО). Чернігівське відділення ІРМО сприяло активному поширенню
фортепіанного мистецтва та становленню музичної культури в цілому. Серед відомих піаністів цього
етапу розвитку можна навести імена: А.А. Яцкевича, О.І. Маслоковець, Н.С. Мізецької, Т.М. Рашевської,
С.Г. Ленквіст, які користувалися високим авторитетом у колах музичної громадськості. Так, почесними
членами Чернігівського відділення ІРМО було обрано відомих піаністів А. А. Яцкевича і Є.В. Богословського.
ІІ. Наступним етапом розвитку піаністичного мистецтва Чернігівщини стала плідна діяльність
визначного українського та російського піаніста, музикознавця професора Московської консерваторії,
культурно-громадського діяча Є.В. Богословського (1874–1941 рр.). З 1919 р. до 1941 р. митець жив і
працював у Чернігові на постійному помешканні. Хоча перші концерти Є.В. Богословського в Чернігові
відносяться до кінця XIX ст. Організація серії ансамблевих концертів разом з І. Сацем у концертному
сезоні 1896-1897 рр. Творча праця Є.В. Богословського сприяла формуванню і розвитку таких напрямів
музично-просвітницької та музично-педагогічної діяльності:
1. Концертно-виконавська діяльність. Саме Є.В. Богословський одним з перших на Чернігівщині запровадив системний підхід до висвітлення творчості того чи іншого композитора (зокрема Бетховена, Моцарта, Шопена та ін.). З цією метою організовувалися серії концертів, що викликало жвавий
інтерес слухацької аудиторії.
2. Є.В. Богословський своєю діяльність стверджував у Чернігові традицію навчання гри на фортепіано на засадах загальноєвропейських музично-педагогічних вимог. Цьому сприяло декілька важливих обставин. В дочернігівському періоді життя митця (1894-1919 рр.) творча діяльність піаніста
зосереджувалася здебільшого у Москві. Він мав безпосередні контакти з визначними музикантами
епохи: С.І.Танєєвим, С.В.Рахманіновим,
Ф.І Шаляпіним, Л.І. Собіновим, Р.М. Глієром та ін. Він також був професором Московської консерваторії і одним із засновників (разом з Яворським, Гречаніновим, Дейшею-Сионицькою, Линевою,
Енгелем та ін.) Московської народної консерваторії (1906-1916 рр.). Озброєний колосальним музичнопедагогічним досвідом, він ініціював (разом з Городецьким, Айзенштадтом і ін.) відкриття 1919 р. Чернігівської музичної професіональної школи, яка взяла на себе роль у підготовці музично-педагогічних
кадрів після припинення діяльності Чернігівського відділення ІРМО, що стало наслідком інших суспільно-політичних реалій. Саме Є.В.Богословський сприяв збереженню традиції безперервності музичної освіти на Чернігівщині, яка сягала глибини століть (XVII–XVIII ст. Новгород-Сіверський,
Чернігівський колегіуми, Глухівська співацька школа і ін.). Обіймаючи адміністративні (очільник відділу
в керівних органах освіти) та педагогічні посади, він сприяв запровадженню музично-педагогічних
принципів, які виводили чернігівську фортепіанну школу на якісно новий щабель.
3. Є.В.Богословський сприяв на Чернігівщині утвердженню музично-теоретичної думки, започаткованої Ф. Китченком, П. Добровольським та ін. Будучи автором "Загальної історії музики", низки
статей про творчість українських композиторів М. Лисенка, Д. Леонтовича, К.Стеценка, Л. Ревуцького,
П. Козицького та ін., Богословський зробив певний внесок у розвиток музично-теоретичної думки не
лише Чернігівщини, а й всієї України. На жаль, більшість його музично-теоретичних праць до цього
часу знаходяться в московських архівах і не введені до наукового обігу в Україні.
Початок новітнього етапу розвитку фортепіанного мистецтва Чернігівщини припадає на 50-60-ті
роки XX ст. Визначимо основні чинники, які формували новочасовий рівень фортепіанної культури
регіону:
1. Становлення і розвиток початкової спеціалізованої мистецької освіти.
Відродження початкової спеціалізованої мистецької освіти розпочалося зразу після звільнення
Чернігівщини від фашистських загарбників 1943 р. (Чернігівська і Ніжинська дитячі музичні школи) [3, 200].
У 50-х роках були відкриті ще чотири (Прилуцька, Новгород-Сіверська, Бахмацька, Остерська)
[3, 201]. У 60-х: роках: Щорська, Ічнянська, Менська, Бобровицька, Козелецька, Носівська, Коропська,
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Ріпкинська, Семенівська, Срібнянська, Борзнянська, Варвинська, Городнянська, Корюківська, Куликівська,
Гончарівська, Лосинівська, Талалаївська, Сосницька, Чернігівська №2) дитячі музичні школи [3, 201].
Цей процес було продовжено у 70-80-х роках. На початку 90-х років минулого століття на Чернігівщині
почали з’являтися нові типи початкових спеціалізованих навчальних закладів – школи мистецтв, зокрема
Ніжинська (1991 р.), Чернігівська (1992 р.) [3, 201]. Кожен дитячий мистецький навчальний заклад мав
фортепіанні відділення, що дає можливість говорити про певну системність та базовість у підготовці
нового покоління піаністів.
2. Наступним важливим етапом становлення і розвитку фортепіанної культури регіону стало
відродження Чернігівського музичного училища (1961 р.), яке в подальшому діяло на державній основі.
1977 р. училищу присвоєно ім’я видатного українського композитора Л.М.Ревуцького. До загальної характеристики відділу спеціального фортепіано училища можна віднести такі показники:
– відділом підготовлено близько 800 піаністів, більшість яких продовжили своє навчання в різних мистецьких вузах країни. Серед випускників училища є лауреати та дипломати республіканських
та міжнародних конкурсів. Окремі піаністи відзначені урядовими нагородами і носять почесне звання
"заслужений";
– сучасний етап фортепіанної педагогіки репрезентують імена відомих на Чернігівщині музикантів
І.П. Клімової, Є.А. Борисової, Л.О. Рощак, Л.Л.Демченко, Л.В. Євтушенко, Т.О. Ребузової, А.З. Родіної,
Т.Г.Ісхакової, Л.М. Добриці, заслуженого артиста України Г.Г. Дем’янчука.
З 1998 р. училище входить до навчального комплексу "Національна музична академія України
ім. П.І. Чайковського та Чернігівське музичне училище ім. Л.М. Ревуцького". Діяльність навчального
комплексу сприяє піднесенню музичної педагогіки, зокрема фортепіанного мистецтва.
3. Говорячи про складові розвитку піаністичної культури в цілому не можна не відмітити ту важливу роль, яку відіграє в цьому процесі гастрольно-концертна діяльність. Чернігівська обласна філармонія (з 2000 р. Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів і концертних програм) від
часу свого заснування (1944 р.) систематично пропагує піаністичне мистецтво. На сцені філармонії
виступали корифеї фортепіанного мистецтва XX ст. С. Ріхтер, Л. Власенко, В. Горностаєва, М. Сук та
ін. Важливе значення для поширення фортепіанного мистецтва має щорічне проведення музичного
фестивалю "Сіверські музичні вечори", в рамках якого спільно з Чернігівським обласним академічним
симфонічним оркестром "Філармонія" проходять виступи відомих піаністів України та зарубіжних країн.
Піаністичне мистецтво є ваговим пластом художньої культури древнього ЧерніговоСіверського краю, що є додатковими підставами для його подальшого поглибленого вивчення.
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МОТИВ УСІКНОВІННЯ ГОЛОВИ
У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЖИВОПИСУ XV–XVII ст.
Запропонована стаття є третьою частиною матеріалу, присвяченого мотиву усікновення
глави у західноєвропейському живопису XV-XVII ст. Перша частина була присвячена історії Юдіфі
та Олоферна, друга – Іоанну Хрестителю та Саломеї, в останній частині проаналізовані деякі
іконографічні особливості сюжету “Давид і Голіаф”, а також приділено увагу іншим сюжетам, які не
отримали в мистецтві такого поширення (як міфологічним і біблійним, так і історичним): суду
імператора Оттона, страті Спурія Кассія, знищенню гугенотів католиками під час релігійних війн
у Франції тощо.
Ключові слова: Ренесанс, маньєризм, живопис, Давид, Голіаф, мотив усікновення глави,
історичний сюжет, релігійний сюжет, міфологічний сюжет.
This material is the third part of the article, dedicated to the motive of beheading in painting of XV –
XVII centuries. The first part was devoted to the history of Judith and Holophernus, the second part – to Ioann
Baptist and Salome, and the last part – to some iconographical features of subject “David and Goliath”, also
attention has been spared to other subjects that were not piopular in art (both mythological and biblical and
historical): to the justice of emperor Otton, a murder of Spuriy Cassiy, elimination of huguenots by catholics
during religious wars in France, etc.
Key words: Renaissance, Mannerism, painting, David, Goliath, motive of beheading, historical subject, religion subject, mythological subject.
Майстри західноєвропейського ренесансового і постренесансового мистецтва неодноразово
зверталися до сюжетів, ядром яких було усікновення глави. Складність політичної ситуації в Європі
тих часів провокувала неабиякий інтерес до історій, головними персонажами яких ставали месники за
свій народ, рятівники, борці за визволення міста, за праву віру тощо, тобто царювали ідея самопожертви, образ героя та очікування порятунку. Тому особливо часто в центрі уваги поставали Юдіф з її
неоднозначно сприйнятий подвигом протии Олоферна, Іоанн Хреститель як жертва підступності
Іродіади. Ці сюжети були не тільки виправданими історично, а й дуже вигідними для художників – майстри
могли вдаватися до прийому контрасту, співставляючи чоловічу силу, кремезність та прямоту жіночій
красі, витонченості та хитрості. Але крім цих мотивів у ці часи був особливо популярним ще один сюжет,
де також головною ідеєю був двобій сили та хитрості як прояву розуму, але образ жінки цього разу
відсутній. Історія Давида та Голіафа також набувала популярності завжди, коли царювали війни та
міжусобиці.
Іконографія цього сюжету передбачає зображення або самої битви, що трапляється не так
часто (до цього моменту звертався, наприклад, Мікеланджело у Сікстинській каплиці), або Давида вже
як переможця, поряд з тілом Голіафа, якому він відсік голову, або просто поряд з відтятою головою
велетня, на яку він часто, зневажаючи переможеного, ставить ногу. Сюжетом обумовлювалися певні
атрибути в руках юнака, що переміг філістимлянина: за текстом, він узяв із собою п’ять каменів для
своєї пращі, поклав їх у сумку, але відмовився від іншої збої [7, 177]. Але для художників такий тип Давида не був цікавий, так важко було героїзувати образ, тому, нехтуючи текстом, вони найчастіше
представляли майбутнього ізраїльського царя в лаштункам, з мечем, інколи з насадженою на спис
головою супротивника [7, 177]. Цікаво, що до початку XVI ст. іконографічний тип ізраїльського пастуха
був зовсім іншим, ніж потім, він був докорінно змінений Мікеланджело Буонарроті в його мармуровому
“Давиді” початку століття. Найчастіше Давида зображували, згідно з текстом, зовсім ще юнаком, до
того ж абсолютно спокійним, навіть жіночним, щоб підкреслити ніжний вік та відсутність агресивності,
якою нагороджували Голіафа, чия голова завжди, як і голова Олоферна в сюжеті з Юдіф’ю, була
наділена дуже погрозливими та суворими рисами, до того ж, спотвореними агонією смерті. Крім того,
він завжди був не просто одягнений, а часто і прикрашений лаштунками, як зазначалося вище. Так
Давида подавали не тільки живописці, а й скульптори, які часто цікавилися цим образом, таким двічі (у
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мармурі та бронзі) зобразив Давида, наприклад, флорентієць Донателло у XV ст., таким він був у
А. дель Вероккіо. Біля 1450 р. так представив його і А. дель Кастаньо, при чому, його Давид зображений з пращею, без меча, без лаштунків, але з відтятою головою велетня.
Але Мікеланджело подав його оголеним, без меча, без трофея – голови Голіафа, лише з пращею
в руках, значно старшим за віком і з абсолютно іншою мімікою – обличчя стало серйозним, суворим,
це був уже не інфантильний хлопчик, якому перемога давалася небом, а месник, який здобув перемогу
сам, фізично відчуваючи її смак, що відповідало сюжету – адже вник щойно вбив велетня, влучивши
йому в голову каменем, тому його обличчя мало дихати пилом вбивства, що відчув Буонарроті і вклав
у свій образ. Проте, майстри, що зверталися до цього образу і після флорентійського скульптора, далеко не завжди наслідували запропонований ним іконографічний тип.
1542-44 рр. (інколи ці роботи датуються 1541 р.) датують одну з трьох композицій Тиціана
Вечелліо, створених для стелі церкви Сан-Спіріто ін Ізола, що нині знаходяться у ризниці СантаМарія-делла-Салюте, у Венеції, – “Давид та Голіаф”. Його іконографія дуже незвична – Давид
зображується живописцем у молитві відразу після того, як відтяв голову філістимлянину. Так сюжет
практично ніколи не трактували, Давида з молитовно складеними руками майстри не подавали, як це
зробив венеціанець [11]. Тиціан побудував дуже динамічну композицію, з діагональним, неспокійним
ритмом, така побудова була притаманна вже для меньєристичного мистецтва, і колористичне рішення
твору було не характерне для венеціанського майстра свята кольору – плафонна композиція монохромна, в ній явно домінує скульптурний, “мікеланджелівський” компонент, Тиціан не вдається до того
феєрверку кольору, який був завжди притаманний його живопису, а переважно працює з об’ємом,
“ліпить” форму, як це робив Буонарроті. До того ж, цікавим видаються складні, неочікувані в цій
композиції ракурси постатей, дуже динамічні і картинні, що також характеризує маньєристичний живопис, – адже “пізній” Тиціан уже цілком належав маньєризму. Незвичним видається те, що в цій
композиції зовсім не видно обличчя самого Давида, що закрито руками та направлено вгору, до неба,
де спалахом світла акцентована та сила, до якої звертається переможець, що в молитві немов просить вибачення за свою перемогу. Тоді як голову Голіафа прописано детально, вона, на противагу
тілу, холодна за кольором, уже мертва, на відміну від того, як зображують голову Голіафа інші майстри (практично завжди ще в смертній агонії), розташована на першому плані, і тіло, і сама відтята голова пригортають значно більше уваги, ніж постать Давида, особливо кидається в очі рука кремезного
філістимлянина з детально прописаними, ще напруженими жилами, з якої немов краплинами витікає
сила. При погляді на цю руку не можна не пригадати руки Творця та Адама пензля Мікеланджело з
Сікстинської каплиці.
Через сто років після появи мікеланджелівського мармурового “Давида” до колишнього
іконографічного типу звернувся і Караваджіо. Він створив кілька полотен на мотив усікновення глави,
серед яких кілька разів зустрічаються і образи Юдіфі та Олоферна, і Давида та Голіафа. Його “Давид”
в обох творах (пр. 1595 р. та 1605-1606 рр.) дещо хворобливий, тендітний, похмурий, з відрубленою
велетенською головою в одній руці і мечем в іншій. Але більш пізня робота характерна дещо
спокійнішим настроєм, вона також тяжка для сприйняття, як і все, що створив Мікеланджело Мерізі да
Караваджіо, перш за все, завдяки певній колористичній побудові, але загальний настрій інший – Давид
опускає очі, тоді як у ранній картині він дивився вгору, меч також опущений донизу, а в попередньому
варіанті був занесений на плече, рука з головою Голіафа також у пізній версії сюжету опущена. Цікаво,
як змінюється принцип роботи Караваджіо з ритмом. У ранньому варіанті автор використовує горизонтальний формат, що вже дещо заспокоює ритм, він робить смисловим центром відтяту голову,
вибудовує явно діагональний ритм, і глядач, спостерігаючи за поглядом Давида, направленим на голову Голіафа, своїм оком прямує до правого нижнього кута, потрохи, плавно виходячи за межі картини. У другому варіанті Караваджіо застосовує вертикальний формат, який уже сам по собі стримує
активність руху погляду, і ритм тут вибудовується по-іншому. Явної діагоналі немає, хоча вона все ж
прослідковується, але ритм поданий своєрідною спіраллю, направлений уже не в кут картини, а прямо
на глядача, що додає драматизму – Давид направляє відтяту голову велетня уже не кудись убік, як у
попередній роботі, демонструючи свій жахливий трофей комусь, кого не бачить глядач, а простягає її
прямо до глядача, провокуючи його віджахнутися від картини. Єдиним порятунком від цього ефекту,
підсиленого контрастним колористичним рішенням, темним тлом, як завжди було притаманно
Караваджіо, є те, що погляд самого Голіафа направлений донизу, вбік, а не прямо перед собою,
інакше його мертвий погляд неминуче зустрівся б з очима глядача. В обох цих картинах знову
підтвердилося амплуа Караваджіо як майстра трагедії у живопису.
Явною противагою караваджистському трактуванню сюжету є підхід, притаманний Гвідо Рені,
який 1605 р. написав свого “Давида з головою Голіафа”. Колористичне вирішення картини є типово
караваджистським, темне, непроникне тло охоплює центральну постать юнака та мертву голову, яку
він підтримує за волосся. Але це, мабуть, єдине, що наближає роботу Рені до картин Караваджіо. Його композиція вибудована в типово класицистичному ключі – в якості стафажу майстер використав
фрагмент античної колони, поряд з яким розмістив постать Давида, що картинно, подібно до античної
статуї, спирається ліктем на хутро плаща, який вкриває камінь зрізаного фуста колони.
Праксителівська грація Давида, обличчя якого не виражає аніяких емоцій, підсилюється його вбран-
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ням і особливо головним убором – голову антикоподібного юнака вінчає подоба невеличкого, абсолютно сучасного майстру червоного капелюшка з величезним пером, що явно походить із XVII ст. Цей
Давид театрально демонструє голову Голіафа, що немов лежить на постаменті, як елемент натюрморту, так само поряд, на підлозі, викладений і меч. Взагалі вся композиція дещо нагадує скоріше
праксителівського “Гермеса з немовлям Діонісом”, яскраво виявляючи вже класицистичні тенденції
живопису Італії XVII ст., просоченого мертвим духом академізму. Як емоційне начало, притаманне також театралізованим сценам мистецтва маньєризму, так і строката експресія барокового живопису
залишаються позаду.
Ті ж риси притаманні і “Давиду” пензля італійця Орацціо Джентіллескі (1610 р.), батька
знаменитої художниці Артемісії Джентіллескі. Він переніс свою подію в пейзаж, як це було і у Тиціана.
Але він будує цей пейзаж так, як це робив Джорджоне, наприклад, в своєму творі “Трит філософи”, за
принципом постановки центральної постаті поряд з пейзажною “кулісою”. До такого принципу Орацціо
вдався двічі – обидві його картини на цей сюжет були створені в той самий час, одна трохи більша за
розміром (галерея Спада, Рим), друга – менша (музей Стаатліх, Берлін). Загальна композиційна схема римської версії трохи перегукується з тією, до якої вдасться Н. Пуссен у своїх “Аркадських пастухах”. Його ізраїльський юнак, що переміг велетня, також поданий у картинній антикізованій поставі,
обличчя зосереджене, але мертве, без міміки, голова Голіафа не тільки композиційно переміщена на
задній план, але і “посаджена” тоном, тобто Джентіллескі перемістив акценти. Вікова характеристика
Давида у Джентіллескі ближча до мікеланджелівської, він трохи відхиляється від того іконографічного
типу, який був притаманний образу Давида у більшості його колег – тендітного хлопчика зі зброєю в
руках. До речі, Джентіллескі цікаво вирішує проблему зброї Давида – його пастух в одній руці тримає
камінь, що майже непомітно, а інша, практично заведена за спину, зжимає меч, від якого видна лише
рукоятка, яка виблискує на темному тлі. Тіло Давила побудоване, прорисоване і прописане настільки
ретельно, що нагадує анатомічну студію, що було взагалі притаманно академічному живопису XVII ст.
Берлінська версія “Давида...” Джентіллескі холодніша за палітрою, рослинний пейзаж майже
цілком замінений на кам’яний, трохи інакше трактується голова Голіафа – її обличчя майже не видно,
воно приховане від глядача, оскільки голова лежить обличчям донизу. Але яскравіше підкреслений
мотив зброї – Джентіллескі вже не приховує меч, який у правиці стискає Давид. Світлотіньове
вирішення цього варіанту значно контрастніше за попереднє, що посилює драматизм, якого явно не
вистачає роботам Джентіллескі на такий сюжет.
У тому ж ключі витримана і версія історії про Давида Доменіко Феті (1620 р.) (Королівська
колекція, Віндзор). Юнака зображено в ефектній, картинній поставі, постать закомпонавано так, що
вона вписується в піраміду, він спирається на великий, важкий меч і лише символічно притримує за
волосся відтяту мертву, з уже заплющеними очами голову Голіафа, яка майже не пригортає уваги, бо
“посаджена” в тінь, хоча і розташована на першому плані. Це скоріше не трофей, а просто атрибут.
Цікавим є трактовка заднього плану в картині – Феті подає там сцену битви (при чому, пише майже
“гризайльно”), серед пилу якої виділяється обезголовлене тіло Голіафа, що легко впізнати завдяки
велетенським розмірам. Головний персонаж італійського живописця, який формувався під впливом як
флорентійських, так і венеціанських майстрів, як і у Рені, вбраний у характерний капелюк із пером, сучасний майстру. Але якщо в цій роботі це чи не єдиний атрибут часу, то в іншому варіанті сюжету,
картині того ж року “Давид” (Галерея Академії, Венеція) Феті представляє біблійного персонажа у
цілком сучасному йому вбранні, це вже модний типовий італієць XVII ст., що також картинно сидить з
мечем у руці, голови Голіафа не видно зовсім, це скоріше чийсь “портрет в образі”, ніж біблійний сюжет, при чому, картина створена під сильним, безспірним впливом Караваджіо.
Те ж можна сказати і про картину Лоренцо Берніні “Давид з головою Голіафа” (1625 р.), але з
більшою впевненістю. Вважається, що Давиду в цьому полотні надано автопортретних рис [11]. Ця
картина відрізняється від попередніх і композиційною побудовою, і колористичним вирішенням. Вона
має дещо ескізний характер, завдяки чому мазок експресивний, живопис навіть трохи фактурний, що
особливо видно на образі Голіафа. Юнак поданий у невимушеній поставі, постать поясна, обличчя
зображено в ракурсі, що не видає позування, він дивиться вбік, не на глядача, а відтята голова взагалі
подана фрагментарно, “зрізана”. Палітра дуже стримана, що знову наближає і цей твір до караваджистських тенденцій, притаманних італійському живопису впродовж цього століття. Полотно Берніні, мабуть, є одним з найвільніших як за трактуванням, так і за манерою виконання серед згаданих картин
на цей сюжет.
Приблизно 1635 р. датується картина “Давид з головою Голіафа”, виконана Бернардо Строцці.
Давид також представлений з доволі похмурим виразом обличчя, не дуже юним, більш зрілим, як це
робили деякі майстри, наслідуючи Мікеланджело. На по-караваджистськи непроникному тлі, голова
Голіафа, як і у Берніні або Феті, також “посаджена” в тінь, постать напівоголена, героїзована в класичному ключі. Вираз обличчя Давида у Строцці доволі трагічний, воно наче видає ті колізії, які довелося
пережити самому генуезькому майстрові, що залишив світ і подався до ордену капуцинів. На зброї
художник теж не акцентує увагу – меч він заводить на плече переможця філістимлянина, так що видна
тільки-но ручка. Погляд Давида відведений убік, він не дивиться на глядача, спрямований трохи дого-
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ри, немов просить благословення своєму діянню. Композиція теж лаконічна, як і у Феті чи Караваджіо,
бо тоном майстер “збирає”, узагальнює все так, що відразу виділяються головні акценти.
До іншого мотиву звертаються і два італійські майстри XVII ст., кремонець Бартоломео Манфреді
та флорентієць Маттео Росселлі. Вони використали іконографічний тип Давида-тріумфатора, тобто
зобразили його тріумфальне повернення до Єрусалиму. Так, тріумфаторкою, інколи зображували і
Юдіф (Франческо Курраді). Цей сюжет передбачає, на відміну від попередніх, наявність додаткових
персонажів, крім Давида з головою Голіафа в руці. Тобто композиція може стати не просто
складнішою, як це було у Манфреді (“Тріумф Давида”, пр. 1615 р.) завдяки введенню в картину жіночої
постаті з музичним інструментом, а і досить багатоплановою, багатофігурною, як це зробив Росселлі
(“Тріумф Давида”, пр. 1630 р.). В його картині, де обрано горизонтальний формат, що траплялося
значно рідше при обранні автором цього сюжету, Давид, з кривим мечем на плечі та головою велетня
в іншій руці, оточений цілим сонмом жіночих постатей з музичними інструментами, при чому
композиція будується хоч і багатоплановою, але відстань між планами дуже невелика, композиція
вибудовується “стрічково”, плавно розгортається зліва направо, акценти завдяки цьому методу
зміщені, і образ Давида не виділяється так явно, як це було раніше, а його жахливий трофей, відтята
голова, взагалі не пригортає уваги, бо вона, “посаджена” тоном у тінь, опущена зовсім до ніг Давида і
майже не видна, до того ж, кольором об’єднана з драперією одягу жіночої постаті, що слугує тлом, і
списана “нанівець”, – класицистичний дух картини, хоч і з подекуди бароково неспокійним ритмом,
передбачає ідеалізацію образів та відсутність потворності, яку обов’язково несе в собі відтята голова
філістимського велетня.
І зовсім інакше історію Давида трактує Рембрандт, що звертається до іншого сюжету: “Давид
вручає голову Голіафа Саулу”. Іконографічно твір зовсім інший, переможець-Давид виступає лише як
один з головних персонажів, на голові велетня акцент не робиться взагалі, до того ж, композиція голландського майстра багатофігурна, складна, дуже багата та світлоносна за кольором. Інший сюжет,
інша ідея, відповідно – інше композиційне та колористичне вирішення.
Але мотив усікновення глави в західноєвропейському живопису, звісно, не вичерпуються
релігійними сюжетами на кшталт “Давид та Голіаф”, “Юдіф та Олоферн”, “Іоанн Хреститель та Саломея”. Вони, звичайно, є найпоширенішими, але художники XVI-XVII ст. неодноразово звертали свою
увагу і на інші сюжети. Серед релігійних були, наприклад, життєпис св. Коломби, до якого зверталися
художники ще в XIV ст. (Джованні Баронціо, “Сцени з життя св. Коломби. Обезголовлювання св. Коломби”, 1340-і рр. або “Майстер св. Коломби”, “Сцена з життя св. Коломби. Обезголовлювання св. Коломби”, 1340-і рр., Італія), життя св. Катерини (Лоренцо Монако, “Обезголовлювання св. Катерини
Олександрійської, 1394-1395 рр., Маттіа Преті, “Обезголовлювання св. Катерини”, І пол. XVII ст.),
історія св. братів Козьми та Даміана (фра Анджеліко, вівтар Сан Марко з луврської колекції, 1438-1440
рр.). Але було і немало міфологічних. Одним з найпопулярніших є історія Персея та горгони Медузи.
Історія Персея має кілька дуже вигідних для художників, яскравих для зображення,
іконографічно цікавих епізодів, і одним з них, безперечно, є сцена боротьби з Медузою. Майстри і в
живопису, і в скульптурі (Б. Челліні, А. Канова, пізніше – і С. Далі) відображали різні епізоди цього
двобою: або власне боротьба, або Персей уже з відтятою головою найжахливішої з трьох горгон,
нарешті, багато художників вдавалися до зображення однієї тільки-но голови, із задоволенням
вимальовуючі подробиці. Передати той вираз обличчя, який необхідно було створити, щоб глядач
відчув на собі погляд, який перетворював усе живе на каміння, було нелегко будь-якому
професіоналу. Але численні, житвописні іконографічно необхідні деталі спрощували завдання. Перший варіант, тобто сам двобій, композиційно це завжди дуже складний, багатофігурний, ритмічна побудова також давалася нелегко, бо Персей мав відводити погляд від горгони, що ускладнювали
задачу художника побудувати цільну композицію. Крім того, додаткова складність виникала і завдяки
тому, що відтята голова Медузи мала продовжувати залишатися живою, на відміну від образів обезголовлених Олоферна, Голіафа чи Іоанна Хрестителя, яких торкнувся біль агонії. Так передав історію
Медузи та Персея Балтазаре Перуцці на стелі Зали Галатеї Вілли Фарнезіна. Його композиція “Персей і Медуза” (1511 р.) доволі архаїчна, рухи постатей скуті завдяки тому, що художник мав вписувати
сцену у площину певної форми, видовжену за горизонталлю, тому він був обмежений у варіантах
композиційної побудови. Увагу пригортає те, що з усіх постатей, зображених на цій ділянці стелі
римської вілли, єдиним “живим” є персонажем є сама Медуза, яка ще всім своїм обличчям виражає
гнів і намагається вселити в Персея жах. Інші з герої по-античному холодні, втілення античних статуй у
кольорі, до того ж, і написані мешканці Олімпа білими, фактично мармуровими, крім самого Персея,
який, до речі, не відгортає голову від горгони, а дивиться прямо на неї, що суперечить трактовці інших
майстрів і йде в розріз із сюжетом.
Персей з відрубаною головою Медузи пригорнув увагу і неаполітанця Луки Джордано – “Персей, що бореться проти Фінея та його соратників” (пр. 1670 р.). У руках Персея уже відтята голова Медузи, яку він використовує як найкращу зброю, а навколо вирує битва.
Таку ж схему використав і Франческо Маффеї у картині “Персей, що відрубає голову Медузі”
(пр. 1650 р.). Маффеї, який вважається одним з оповісників бароко в італійському живопису, ще явно
перебуває під впливом маньєристичного мистецтва. Про це яскраво промовляє композійна побудова
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роботи, постави постатей, для яких притаманна linea serpentinata, видовжені пропорції, театралізовані
рухи, штучно динамізована ритмічні напрями композиції, манера живопису. Але цей майстер зображує
власне сам момент обезголовлювання горгони, і сама голова, яка завжди є смисловим центром
композиції, фактично закрита руками жіночого, але міцного тіла Медузи.
Лише саму голову Медузи писали майстри XVI-XVII ст. не менш рідко. Вазарі розмістив на
сторінках своєї праці живописну історію про те, що однією з перших юнацьких робіт самого Леонардо
да Вінчі ще наприкінці XV ст. був щит з фігового дерева саме з зображенням голови однієї з сестер
горгон. Такий яскравий сюжет не зміг оминути і Караваджіо, який, як зазначалося вище, не раз звертався до сповнених драматизму мотивів відсіченої голови, чи то Олоферн, чи то Іоанн, чи то Голіаф.
Його голова Медузи (пр. 1598-99 рр.) не тільки намагається налякати глядача, але і сама переповнена
страхом – очі горгони майже викочені, обличчя грізне, лякаюче, але водночас і перелякане, відкритим
ротом горгони і кров’ю, що фонтанує з пересіченої шиї, як трохи прямолінійними, відвертими атрибутами жаху Караваджіо компенсував, вірніше, підмінив ту психологічну напругу, якої не зміг досягти в
цьому своєму творі.
Такий самий сюжет, тобто тільки відсічена голова Медузи, постав центром композиції і
невідомого фламандського художника XVI ст., яку деякий час вважали тим самим втраченим щитом
пензля Леонардо, який був написаний за проханням його батька та згадувався Вазарі. Той факт, що
роботу художника могли приписувати да Вінчі, вже само по собі досить гучно промовляє про неабиякий рівень її виконання. Дійсно, твір дуже реалістичний, кожна з численних деталей прописана дуже
скрупульозно. Надзвичайно складні переплетення, живі вузли зі змій, які заміняють волосся Медузі,
ящірки, жаби, кажани, що розташовані поряд, у відповідно темному, похмурому пейзажі, в який
поміщено відтяту голову, – все це подано дуже натуралістично, обличчя ж самої горноги майже не
видно, воно спрямоване догори, ракурс доволі складний, тому вся увага сконцентрована на ці атрибути хтоніки, прописані в дусі істинно північноєвропейської ювелірної виучки.
Так само натуралістично передав жахливий атрибут, зазвичай примананний Персею, і ПітерПауль Рубенс (пр. 1615 р.). Але його Медуза видалася ще жахливішою завдяки тому, що було
відсутнє у майстрів, згаданих вище, – характерному колористичному вирішенню, тобто дуже холодній
палітрі. Рубенс представив голову горгони теж з кров’ю, що доповнює загальне враження, з усіма подробицями агонізуючої людини, що наводить на думку, що художник міг не тільки вивчати мертві тіла в
анатомічних театрах або відвідувати публічні розтини, що було досить частим видовищем у ті часи,
але й бачити страти, щоб дослідити міміку людини в момент її смерті, вивчити природу людського
страху, як це робив ще Леонардо. Голодні кольори, якими Рубенс написав голову горгони, зробили її
справді мертвою, але поряд для контрасту, щоб нагадати про безсмертя персонажа, художник протиставив ті ж живі сплетіння змій, при чому, різних кольорів і видів, павуків, ящірок, саламандру,
скорпіона, тобто весь хтонічний своєрідну свиту горгони. Все це він, наче натюрморт, розташував на
камінні, ще разючіше протиставивше живе мертвому.
Крім релігійних та міфологічних сюжетів, які будувалися на мотиві відтятої голови, існувала ще
група сюжетів історичних, де фігурував такий саме образ. Час від часу художники зверталися до
античної чи середньовічної історії, наприклад, сюжету “суд імператора Оттона”, як це зробив, наприклад, ще Дірк Боутс у ІІ пол. XV ст. (диптих). Згідно з історією, дружина імператора Великої Римської
імперії Оттона ІІІ зажадала страти німецького графа, щоб помститися за те, що він відмовився від її
кохання. Але вдова графа, добровільно пройшовши через катування розпеченим залізом, довела
невинність свого страченого чоловіка. Імператор, щоб якось спокутувати свою провину, приговорив
дружину до спалення на колі [7, 543-544]. Майстри зазвичай обирали з цієї історії найефектніші
епізоди, а саме зображували вдову страченого графа з його головою в руках перед імператором, як
цей і зробив Боутс. У частині “Випробування вогнем” подано жіночу постать із відсіченою головою
чоловіка в одній руці і розпеченим шматком заліза – в іншій.
До того ж сюжету звернувся і Лука Пенні. Відоме полотно, яке приписується йому з немалою
часткою ймовірності, – “Суд Оттона”. Проте сюжет цієї картини дає привід для різних його читань: чи
то св. Мартен де Перж з головою Іоанна Хрестителя чи навіть Клеопатра з головою Помпея. Пенні, на
відміну від Бутса, трактує відтяту голову вже як череп, який тримає в руках імператор.
Питання і про авторство, і про сюжет твору принципово залишаються відкритими і зараз. Хоча
на користь того, що автором є Лука Пенні, все ж промовляють кілька аспектів. Серед творів флорентійця нерідко зустрічається мотив шатра. Крім того, у графічному спадку Пенні є аркуш, який майже
точно повторює композиційне вирішення і сюжетну канву цієї картини. Він зберігається у відділі графіки Лувра і називається “Сцена античної історії: помста жінки Оргіагонта”. Робота виконана на тонованому папері переважно брунатною тушшю, пером із застосуванням розтушовок. Передній план
аркуша майже повторює той композиційний вузол, який створений у “Суді Оттона”: знову зустрічаємо
мотив шатра, але з черепом у руках тут чоловіча постать, перед якою схиляється жіноча. Ці два твори
явно належать одному майстру і скоріше за все аркуш був начерком для живописного твору. Пізніше,
у XVIII ст. до цієї схеми, до цього ж сюжету повертається ще один художник: 1778 р. датується аркуш
Габріеля-Жака де Сент-Обена “Суд Оттона”, що є точною копією роботи Л. Пенні, але в іншій техніці –
брунатна туш, акварель, вугілля [4].
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Група історичних сюжетів, що передбачає мотив усікновення глави, включає не лише подіє античної історії (наприклад, “Обезголовлювання Спурія Касія”, яке зобразив Доменіко Беккафумі в своєму фресковому циклі в сієнському Палаццо Пуббліко) чи середньовічні події на кшталт “Суду Оттона”,
але й події, сучасні художникам. До найцікавіших творів цієї підгрупи, безперечно, можна віднести “les
massacres” улюбленого придворного художника королеви Катерини де Медичі Антуана Карона (15211599 рр.) “Різанина тріумвірів” (1562 р.) та “Різанина тріумвірату” (триптих, 1566 р.). Слід зазначити,
що Карон не був новатором в трактуванні сюжету. За кілька років до появи цих його робіт виникла велика картина Ханса Вредмана Вре (1527-1604 рр.) “Тріумвірат Рима”, до нас дійшло досить багато
робіт і невідомих майстрів на той самий сюжет. Проте, у Карона він трактується інакше. Художник розповідає вже не про римський тріумвірат, а про події, сучасні йому. Карон узяв за основу своєї картини
події 6 квітня 1561 р. – тріумвірат конетабля де Монморансі, Жака д’Альбон де Сент-Андре, та герцога
де Гіз. Метою укладання такого союзу було знищення протестантів.
"Різанина тріумвірів" – полотно, велике за розміром, надзвичайно складне за композицією. Картина багатофігурна, говорити про композиційну схему важко, бо множину маленьких постатей хаотично розкидано по всій площині. В розташуванні постатей немає ніякої системи, вони розпорошені
маленькими групками по 2-3 людини, абсолютно не пов’язаними між собою. Більш ускладнене читання постатей у тих місцях, де художник подає метушню, паніку розправи. Карон усюди дублює зображення обезглавлених тіл, відтятих голів, що лежать поряд. Процес вбивства протестантів художник
подає свого роду стадіально. Якщо читати картину зліва направо, в окремих її ділянках видно поступову течію подій, різночасові сцени, вірніше, стадії однієї дії, що послідовно змінюють одна іншу: спочатку глядач бачить постать воїна, що заносить меч над людиною, що схилилася на коліна, далі
погляд потрапляє на наступну групу – солдат завдає удару вже по постаті, що лежить, наступний момент – око глядача переходить на постать воїна, що тримає в руці вже відсічену голову, і, нарешті,
останні миті – солдат, що вкладає меч у піхви. А ще правіше – дія починається знов, ми знову бачимо
солдата, що наздоганяє жертву з мечем у руках. Цікаво, що розвиток дії можна спостерігати не тільки
по площині, але і в просторі, по спіралі. Прямуючи поглядом знизу догори, можна помітити, що в наступному композиційному “регістрі” події розвиваються з тією ж послідовністю, тільки справа наліво.
Автор не обмежився монотонним констатуванням подій його сучасності, але й висказав своє
ставлення до них. Сюжет із давньоримської історії, проектований на французьку, одночасно проводиться паралель з деякими старо- і новозавітними сюжетами. При цьому можливим є тлумачення, що
правим Карон вважав бік, що карає. А у караючих постатях неважко побачити королівських наближених, католиків – прибічників короля: всі постаті вбитих людей вбрані в туніки різних кольорів чи оголені, а постаті вояків переважно одягнені у вбрання блакитного кольору з жовтими чи золотими
деталями чи навпаки, а сполучення цих двох кольорів – це кольорова комбінація королівської символіки, золотих лілей на блакитному тлі.
Але сюжет можна трактувати і докорінно по-іншому. Показуючи знищення протестантів, автор
не просто зображує вбивства, а багаторазово підкреслює саме мотив відсічення голови. У кількох місцях картини він розкладає на сходинках та перилах, на постаменті колони відсічені голови так, що не
може не виникнути паралель з євангельським сюжетом відсіченої голови Іоанна Хрестителя на блюді.
При такому тлумаченні звертає на себе увагу і сцена на другому плані, біля правого зрізу полотна.
Карон зобразив у цій частині картини жіночу постать у вікні, що у відчаї розкинула руки, а лівіше – постать воїна, що дерев’яною драбиною піднімається на другий поверх будинку, охопленого полум’ям.
Постава жіночої постаті воскрешає в підсвідомості мотив Розп’яття, а воїн на драбині викликає в
пам’яті образ вартового, що пробив списом бік розп’ятого Христа. При такому погляді праведно караючі перетворюються на катів, а постаті на землі – в безвинних мучеників.
У лівій частині полотна Карон зобразив шатер з тріумвірами. Цікаво, що саме ця частина композиції, цей шатер поміщений в архітектурне обрамлення, для якого характерний мотив своєрідної
галереї, сходів. Він повторюються двічі, як над, так і під шатром з тріумвірами. А внизу, на сходинках
“балкона2, на перилах розкладені відсічені голови жертв. Дивлячись на це, глядач мав згадати “балкон повішених” замку Амбуаз, де були страчені вчасники змови 1561 р. ( "Амбуазька справа").
1566 р. датується ще один з основних творів Антуана Карона – “Різанина тріумвірату”. Учасники тріумвірату розміщені цього разу на задньому плані, в Колізеї. Цікаво зазначити, що в цій картині
ще більш явно, багатогранно підкреслюється мотив “балкона повішених”, ніж у попередній. На тлі загальної розправи можна побачити людей, що заломлюють руки у відчаї, що впали на землю, схилили
коліна, тікають. Але в центрі картини явно виділяється дещо інша дія, що розгортається в трьох стадіях, у напрямку до глядача: тобто, беручи початок на задньому плані, вона рухається на глядача, завершуючись на передньому плані. Йдеться про три групи, які, на перший погляд, не привертають уваги,
але явно відрізняються від інших. Їх можна трактувати і як три не пов’язані групи постатей, але можна
сприймати і як три стадії однієї дії. Це воїн, що заносить меч над старим, який стоїть на колінах, наступна сцена (якщо читати справа наліво) – воїн, який щойно відтяв голову постаті, що схилила коліна, та, нарешті, солдат із сивобородою головою в руках. Це звична для даної ситуації дія, але звертає
на себе увагу один факт. І у старого в першій сцені, і в обезглавленої постаті в другій стадії дії руки
зв’язані за спиною, людина позбавлена можливості навіть намагатися уникнути смерті. Такий мотив не
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зустрічається більше ніде, постаті всюди вільні, хоча і не мають зброї, та намагаються чи відхилити
мечі воїнів руками, чи втекти. Старий же, що стоїть на колінах зі зв’язаними за спиною руками, просто
схиляє голову, чекаючи своєї долі. Цей мотив виглядає скоріше не як вбивство беззбройного, а як
страта. Підкреслюється це ще й тим, що в руках караючих фігур не звична для того часу зброя, а мечі,
що вже майже вийшли з користування. Ця зброя в час, що описується, використовувалася майже виключно для страт, при чому страт людей шляхетного походження. Як відомо, людей, які не належали
до вищої верстви населення, страчували сокирою. Цікаво, що в цей твір Карон вводить і образи дітей,
відсутні в ранній картині.
Загалом картини Антуана Карона на сюжет тріумвірату гідні того, щоб стати темою для самостійного дослідження [5; 9]. Багато хто з інших майстрів XVI-XVII ст. вдавалися до методу, що його використав Карон, до мови алегорії, переносили події античної чи середньовічної історії на сучасність.
Але це група творів, що потребує окремої уваги.
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ПЛАСТИКА ВІЛЬНОГО ТАНЦЮ
Розглядається мова пластичного художнього висловлення у вільному танці у контексті хореографічного простору.
Ключові слова: пластика, пластичність, танець, вільний танець, хореографія, ритмічний
рух, мистецтво, мова танцю.
The language of the plastic art expression in free dance in the context of the choreographic space is
considered.
Key words: plastics, plasticity, dance, free dance, choreography, rhythmic step, art, language of dance.
Необхідність дослідження розвитку сучасної сценічної хореографії зумовлена сучасними процесами в художній культурі, коли дедалі відчутнішим стає поєднання художньої та позахудожньої реальності, зв’язок мистецтва з соціумом, внаслідок чого утворюються не лише нові жанри, а й
принципово нові ознаки художнього твору.
Утворення нових хореографічних форм супроводжуються пошуками нових засобів виразності,
жанровою різноманітністю, якій притаманні відмова від традиційних балетних форм, порушення канонів класичного танцю тощо. Таким є вільний танець.
Сучасний етап розвитку світової сценічної хореографії викликає значний науковий інтерес до
закономірностей формування мистецтва танцю.
Заслуговують на увагу праці російських мистецтвознавці: А. Мессерера, Б. Красовської; спогади про Р. Нурієва та інших зірок хореографії; книги М. Плисецької, І. Мойсеєва; Н. Шереметьєвської,
Т. Васильєвої, О. Кампус та ін., в яких мова хореографічної пластики інтерпретується передусім як
засіб та форма вираження змісту думки, почуттів, людської волі.
Серед вітчизняних видань початку XX ст. особливо слід відмітити працю В. Верховинця “Теорія
українського народного танцю” [1], в якій розкрито нові можливості в розробці оригінальної методики
© Бернадська Д. П., 2008
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для роботи з фольклорним хореографічним матеріалом. Відомо, що з метою обґрунтування вчень
В. Верховинця балетмейстер В. Авраменко успішно популяризував український танець за кордоном –
у США, Франції, Канаді.
На початку 90-х років в Україні вийшла універсальна праця К. Василенка “Лексика українського
народно-сценічного танцю” [1], де вперше було зібрано й обґрунтовано принципи, форми, жанри та
лексику українського танцю, його зв’язок з музикою; проаналізовано сценічні особливості українського
народного танцю. Крім того, в ній систематизовано надбання мистецької теорії і практики, завдяки
яким забезпечується спадкоємність у вивченні українського народного танцю в нашій країні та в діаспорі. Важливо й те, що автором опрацьовано та проаналізовано безліч унікальних праць з народної
української хореографії, починаючи з XIX століття.
Сучасний етап розвитку української сценічної хореографії позначений поглибленим науковим
дослідженням закономірностей формування мистецтва танцю загалом, з’ясуванням його природи на
практично-виконавському (К.Балог, В.Верховинець, К.Голейзовський та ін.) і теоретико-методичному
(А.Гуменюк, Г.Добровольська, Ю.Станішевський та ін.) рівнях. Попри досить вагомі теоретичні розробки феномена пластичності представниками різних філософсько-естетичних шкіл у галузі сценічної хореографії, доводиться констатувати недостатність його цілісного, системного висвітлення, зокрема
розробка теорії вільного танцю ще чекає своїх дослідників. Метою даної статті є розкриття особливості пластики вільного танцю.
За С. Ожеговим, пластикою є “мистецтво ритмічних рухів тіла”, а пластичний означає: “красивий гармонійністю своїх форм і рухів, плавний” [6, 511]. Іншими словами, за умови пластичності гармонійність, добірність, досконалість форм поєднується з гармонійністю (упорядкованістю) їх ритмічно
організованого руху.
Відтак, у поняттях пластики, пластичності нерозривно інтегруються просторове й часове начала.
У просторовому контексті пластичність охоплює об’ємні просторові форми, передані в русі, надпобутовому, візуально виразному, піднесеному до рівня художнього узагальнення. Цей бік пластичності –
основа мистецтва мімів, балету, так званого умовного театру, поетичного кінематографу, де операторська камера може так повести за собою глядача, що він у повсякденному побачить одиничне, неповторне, сповнене глибокого змісту. В результаті будь-яка реальна дія зможе стати мистецтвом
пластичного втілення, подібно, наприклад, хореографії. З позиції часового начала пластичність є процес, організований у просторі (реальному чи уявному, перцептуальному – не має значення), певна
“видима музика”, яка “за допомогою актора переводить міру часу у простір” [5, 147]. Передусім тут мається на увазі пластична організація зримого. Перефразуючи його, можна вивести й зворотне: за допомогою модельованого “образу руху”, завдяки пластичності музика трансформує просторове в
часове.
Пластичне втілення є процесуальним. Воно здатне показати у просторових формах перебіг
часу, а якщо цей процес – художній, то, подібно до музики, здатне “володіти” часом, ущільнювати
його, розчленовувати, деформовувати, зупиняти, прискорювати. Мімічний етюд, хореографічна сцена,
як і музична п'єса, багатовимірні у своїх тимчасових параметрах. Отже, пластичне висловлювання –
це немовби видима музика, провідним репрезентантом якої є не інтонація, а жест.
Мова жестів – найдавніша. Її виражальні можливості величезні й зовсім не пов’язані лише з
імітацією пластичних способів реальної дійсності. Домінуючою формою висловлювання у східному
театрі є метафоричний “жест-ієрогліф”. Здатність пластично відтворювати явища непредметного світу, а
також думка як властивість творчої уяви сягають своїми коренями підсвідомості. Структура пластичного
художнього способу (в “умовному” театрі, наприклад) та снотворчості подібна і містить у собі, за
3. Фрейдом, чотири компоненти. Дану точку зору у праці “Мистецтво в століття науки” поділяє
російський філософ А. Гулига [2, 149]. Художній творчості притаманне “пластичне зображення
абстрактного поняття”, читаючи яке, можна “за образом відтворити думку”. Іншими трьома її
показниками є: зміщення, алегорії, де під зовнішньою оболонкою приховані глибинні смисли;
згущення, багатозначність вираження; “прагнення набути раціональної форми”, “ілюзія слушності”,
покликана “внести стрункість в сум’яття способів”. У комплексі вони сприяють визначенню складності,
закодованості пластичного виразу [2, 149].
Проявом вільної хореографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. модернізму в хореографічному мистецтві
стала відмова від естетичних принципів і традицій класичного мистецтва. Це знаходило вияв у формалізації художнього образу, вільного інтерпретування властивих людині рухів та ін.
У цей період, будучи відбитком навколишньої дійсності, мистецтво взагалі й театр особливо (в
силу найбільшої популярності та наближеності до життя) перебувають у суперечливому розвитку,
зазнаючи впливу двох протилежних за своєю спрямованістю тенденцій. Перша з них – це тенденція
до зближення мистецьких феноменів з життєвими прообразами, до відтворення достовірності подій та
емоцій. Автор при цьому втілює у своїй творчості власний неповторний світ, особисте ставлення до
об’єкта відображення, актор перевтілюється, глядач-слухач забуває про самого себе, віддаючись
художньому потокові, співпереживаючи, що й породжує так званий “ефект присутності”. Ігрова стихія
при цьому – приглушена.
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Друга тенденція – зумисна реалізація умовності художнього акту, посилення елементів
незвичайного, “ефекту іншості”, роз’єднання персонажа й актора, який його зображує, авторське
ставлення до всього, що створює “ефект відстороненості” (термін В. Шкловського). У такому
розв’язанні акцентується ствердження ігрового начала, насолода грою як особливою формою
пізнання світу.
Обидва підходи мають універсальний характер і здатні виявлятися в різних художніх сферах.
Але передусім вони актуальні для театру як виду мистецтва з характерним для нього авторським
осмисленням дійсності митця в художніх образах та сценічною реалізацією авторського задуму. На
протиставленні названих тенденцій грунтується теоретичне осмислення театральних типів.
Перший серед них – театр переживання (перевтілення), “прямих життєвих відповідностей”, він
найбільше пов’язаний з літературою XIX–XX ст. Другий – театр уяви (показу), умовний, видовищноігровий тип, що сягає своїми коренями глибокої давнини і функціонує в найрізноманітніших формах,
національних та історичних. Ритуальне дійство, антична трагедія, народний балаган, комедія дель
арте, театр Сходу, балет, епічний театр Б.Брехта і т.д. – все це різні прояви одного й того ж
художнього явища в театральному мистецтві.
Вільний танець (також пластичний, ритмопластичний) – рух за звільнення від конвенціональності колишнього балетного театру і злиття танцю з життям, що виник на початку ХХ ст. Вільний танець стояв у джерел танцю ХХ ст.; у ньому були сформульовані принципи, на яких почасти
ґрунтувалися танець модерн і джаз-модерн, і навіть контактна імпровізація.
Творців вільного танцю поєднувало не тільки бажання перетворити його у високе мистецтво,
що має рівний статус з музикою або живописом, але й особливий світогляд. Усі вони тою або іншою
мірою сприйняли ідею Ф.Ніцше про танець як метафору волі і танцюристів як утіленні розкріпаченого і
творчого духу. Для засновників вільного танцю танець став особливою філософією, від якої вони очікували трансформації життя.
Одним з ідейних джерел вільного танцю став рух за фізичне удосконалювання, розкріпачення
тіла. Його прихильники шукали джерело відродження в природі, закликали до природності, звільненню
людини від вимог, що покладаються на неї сучасною цивілізацією. На рубежі XІХ і ХХ століть з'явилися різноманітні системи фізичних вправ – гімнастики Рудольфа Боде і Фребеля; виник інтерес до спорту: саме тоді ДЕ Кубертен відновив Олімпійські ігри. Поширювалося захоплення античністю, у якій
удосконалюванню тіла надавалося величезне значення.
Ідея танцю-модерн належить відомому французькому педагогу і теоретику сценічного руху
Франсуа Дельсарту, який проголосив, що тіло має власну мову; після нього стало ходовим вираження
"поезія тіла", “мова тіла”. Він стверджував, що тільки жест, вільний від умовності і стилізації, здатний
правдиво передавати людські переживання. Ф. Дельсарт систематизував свої спостереження і використав їх для аналізу акторської гри, створення нової моделі художньої образності. Диференціювавши
рухи людини на доцентрові, відцентрові, нейтральні, він розробив шкалу їх узгодження з наявною системою музичних тональностей. Але кожний рух Ф. Дельсарт прагнув обґрунтувати поза зв’язком з музикою, виходячи з його власної виражальної природи. Критерієм краси, на його думку, є природна
пластика людського тіла, виражальність же художнього зображення народжується з пропорційності
сили і швидкості руху в емоціональному стані людини.
Теорія Ф. Дельсарта набула подальшого розвитку у творчості Еміля Жака-Далькроза, швейцарського педагога, композитора та музикознавця. Він пов’язував з рухом процес навчання музиці.
Для того щоб музика була повніше й краще засвоєною, вона повинна бути “тілесно пережитою”, перетвореною в рух. Е. Далькроз пропагував ритміку як спосіб виховання волі, зміцнення фізичного і душевного здоров’я, гармонійного розвитку людини.
У першій чверті ХХ ст. репрезентував й розвивав ідеї Е. Далькроза із своїм петроградським
балетом російський балетмейстер Ф.Лопухов. Взагалі на той час в Росії значного поширення набули
різноманітні форми вільного танцю в численних школах і студіях (“Вільний балет”, “Молодий балет” та ін.).
Класичний танець і для М. Фокіна не був універсальною системою, а лише однією з барв, рівноправною з характерним танцем. Тому, намагаючись створити історично й національно конкретизовані характери, передати живі людські почуття, М. Фокін відмовляється від багатьох умовностей
класичного танцю і користується природною вільною пластикою, емоційними жестами. Зазнаючи
впливів модерністського напряму в хореографії, балетмейстер звужує використання елементів академічного танцю у постановках спектаклів і звертається до них лише при вирішенні конкретних завдань.
Ідеї М.Фокіна набули дальшого розвитку в дягілєвській трупі вже на Заході іншими російськими хореографами – В. і Б. Ніжинськими, Л. М’ясіним.
Широкого визнання набули ритмопластичні інтерпретації симфонічної музики Е. Далькроза,
покладені в основу евритмії – напряму, що існує донині. Учнями й продовжувачами справи Е.ЖакаДалькроза у першій половині ХХ ст. були Марі Рамбер і Мері Вігман, які суттєво збагатили коло тем,
образів, виражальних засобів хореографії.
Ще одним реформатором з тих, хто використовував для своїх цілей танець, був Рудольфе
Штайнер. Хоча створена їм антропософія стояла набагато ближче до християнства, ніж до античності,
для нього також ідеалом була гармонія людини з природою, космосом. Він винайшов свою систему
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рухів – евритмію – наповнений символічним значенням танець не тільки під музику, але і "під слово"
або чи вірші.
Найяскравішою ж представницею нового напряму – модерн-танцю – вважається американська
танцівниця Айседора Дункан. Вона рішуче виступила проти школи академічного танцю, звинувачуючи
її в штучності, бездуховності, маріонетковості. На відміну від теоретика Далькроза та Дельсарта, А.
Дункан була насамперед художницею, геніальною, за визнанням багатьох, артисткою. Теорія ж мистецтва й педагогіка доповнювали та розвивали її творчість [3].
А. Дункан вважала, що танець здатен удосконалити, змінити людину, а отже, змінити й удосконалити світ. Вона вірила в гармонійну особистість, в якій прекрасне все – душа і тіло, у людину,
здатну відчувати красу і вклонятися їй. Вона по-своєму розвивала ідеї широкого, різноманітного проникнення ідеалів краси в повсякденне життя людей. У книгах “Танець майбутнього” і “Моє життя” А.
Дункан багаторазово пояснювала високі цілі своєї творчості і, як правило, робила це у властивій їй
образній, емоційній, майже афористичній манері: “Що таке танець? Мистецтво. Що таке мистецтво?
Мистецтво – краса. Що таке краса? Краса – це істина! Як же знайти красу? Шукати її в природі, адже
істина в природі” [4, 11]; “У танцівниці майбутнього душа і тіло будуть так гармонійно розвинені, що
рухи тіла стануть природною мовою душі” [4, 3]. Тому вона виступила проти школи академічного танцю, звинувачуючи його в штучності, бездуховності, маріонетковості. Дункан прагнула відтворити природну, як вона її розуміла, пластику Давньої Греції, використовуючи у своєму новаторстві зразки
давньогрецького пластичного мистецтва в їх органічному зв’язку з музикою. Свобода тіла й духу, на її
думку, народжує творчу думку. Рухи тіла мають бути відтворенням “внутрішнього імпульсу”.
Класичній школі балету вона протиставила вільний пластичний танець. Балетний костюм замінила тунікою, танцювала без взуття (“танок босоніж”). В танці вона використовувала музику Л. ван Бетховена, К. Глюка, Ф. Шопена, П. Чайковського та інших композиторів, для танців не призначену; також
пантоміму, імпровізацію. Пластика А. Дункан містила елементи ходьби, бігу на півпальцях, легких
стрибків, виразних жестів.
Свобода тіла й духу, вважала вона, народжує творчу думку. Кредо А. Дункан – рухи тіла повинні бути відтворенням певного “внутрішнього імпульсу” – на практиці втілилося в обмеженість танцювальних можливостей виконавця за відсутності танцювальної техніки. І хоча А. Дункан висувала
принцип загальнодоступності танцювального мистецтва, пропагувала розвиток масових шкіл, де діти в
танці пізнавали б красу природних рухів людського тіла, вона не змогла створити професійної танцювальної системи, власної школи та теорії, але її діяльність справила помітний вплив на творчість багатьох балетмейстерів, посиливши їх прагнення до оновлення танцю, до осучаснення усього
хореографічного мистецтва взагалі.
Нове покоління танцюючих – німецький балетмейстер Мері Вігман, американські хореографи
Марта Грехем, Мерс Каннінгем і інші – також були сміливими експериментаторами в мистецтві: М. Вігман стала танцювати без музики (її улюбленим інструментом був гонг), підкоряючись тільки ритмам
свого тіла; критики писали, що вона сама своїми рухами створює музику. М. Грехем аналізувала в
танці закони руху жіночого тіла; у результаті її роботи танцівниця перестала вважатися втіленням
слабості. М. Каннінгем працював разом із творцями авангарду – композитором Джоном Кейджем, художником Робертом Раушенбергом, зазнав впливу від філософії . Але їхня робота зосередилася в
межах індивідуального тіла. На відміну від піонерів вільного танцю, їх більше цікавило не формування
нової людини або розвиток особистості, а фізичні характеристики – такі, як енергія, рух, взаємодія тіла
із середовищем. Саме гуманістичний пафос вільного танцю, а не особлива хореографія чи техніка,
вигідно відрізняють його від наступних напрямків сучасного танцю.
Дух вільного танцю присутній в актуальному зараз русі убік імпровізаційності, спонтанності і
волі творчості. Так, танець Буто виник у післявоєнній Японії на хвилі звільнення від жорстких канонів
традиційного театру. Контактна імпровізація продовжує не тільки тенденцію вільного танцю до імпровізації, але і посилює його демократичний характер. Вітчизняний напрямок, називаний музичним рухом, шукає способи навчити танцю й імпровізації будь-яку людину. Ці риси вільного танцю роблять
його могутнім засобом пробудження в людині здібностей до творчості, розвитку особистості.
Усі творці вільного танцю бачили в ньому не мистецтво для мистецтва – феномен елітарної
культури, – а частину культури демократичної, масової – у кращому змісті цього слова. Засновники
вільного танцю вважали, що танцювати може і повинний кожен, і що танець допоможе кожному розвиватися і змінювати своє життя. Одна з прибічників ідей вільного танцю А. Дункан, музичний педагог,
засновник і художній керівник студії музичного руху "Гептахор" (від грецьк. "танець сімох") у Петрограді
(1914-1935 рр.), методист з художнього виховання дітей у Москві і Московській області (1935-1956 рр.)
Стефанида Дмитрівна Руднєва бачила у своїй справі головним чином його людську цінність, значення
його для формування людської особистості, збагачення, просвітління її, необхідних для створення
нового життя. Втілюючи у життя унікальний метод пластичного прочитання музики – музичний рух – у
важкі 1920-і роки учасники студії "Гептахор" жили комуною, організувавши життя у відповідності зі своїми
ідеалами, а потім присвятили себе дітям, створивши унікальні методики для розвитку особистості дитини.
Танцювальна пластика Бориса Ейфмана входить до кола найвагоміших здобутків світової
сценічної хореографії. В його творчості поєдналися дві провідні тенденції російського балетного мис-
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тецтва: прагнення до виразного танцю, характерного для М. Петіпа, та образотворчі тенденції, властиві постановкам М.Фокіна. Його творче становлення відбувалося під впливом пластики К. Голейзовського, симфонічності Ф. Лопухова, характерності персонажів Л. Якобсона. У прагненні комплексно
удосконалити спектакль митець орієнтується ще на двох діячів культури: М. Бежара та Ю. Григоровича.
Творчість Б. Ейфмана глибоко занурена в традиції національного балету й відкрита для інтеграції з
кращим досвідом сучасної зарубіжної хореографії. Виразність, властива експресивній школі танцю,
елементи сюрреалізму й екзистенціалізму, прагнення до синтезу, звернення до історичної та культурної спадщини, вільне використання найрізноманітніших сценічних хореографічних засобів притаманні
художній манері хореографа.
Відтак, мова пластичного художнього висловлювання вільного танцю може бути заабстрагованою,
“алогічною” з точки зору зовнішнього просторового світу, володіючи при цьому внутрішньою логікою й
змістовністю вищого рівня. Завдяки цьому пластика вільного танцю спроможна відтворювати глибинні
психічні процеси, і, як породження природних властивостей людської особистості, сприйматися в усій
своїй різноманітності. Такий висновок важливий для розуміння безсюжетних хореографічних
інтерпретацій складної музики, які здійснюються засобами умовної пластичної мови, що відповідає
узагальненій виразності звукового першоджерела.
Творча діяльність Ф. Дельсарта, Е.Ж. Дельоза, А. Дункан та ін. сприяла становленню нових,
експериментальних мистецьких шкіл, орієнтованих на подальший продуктивний розвиток вільного
танцю, зокрема у вітчизняній сценічній хореографії.
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ПРИНЦИПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ
У РОБОТІ НАД ОПЕРНИМ ЛІБРЕТО
Автор статті намагається означити основні методологічні принципи, якими мають керуватися митці (лібретисти, композитори та ін.), трансформуючи драматичну п’єсу в оперне
лібрето. Адже саме від правильності побудови вербального тексту (яким і є лібрето) залежить
успіх музично-театрального твору.
Ключові слова: лібрето, жанр, опера, прототекст, метатекст, композитор.
The author helps to highlight main methodological principles, which should be used by writers while
transforming literary-dramatic work or stage-play into opera word book. Namely, success of musical-dramatic
work depends on verbal text composition accuracy, which is actually libretto.
Key words: Libretto, Genre, Opera, Protosource, prototext, background material, Meta-text.
Проблема лібрето завжди гостро стояла перед творцями опери, її постановниками, виконавцями та, безумовно, дослідниками – музикознавцями, літературознавцями, культурологами, філософами.
Однією з об’єктивних причин неуваги фахівців до жанру оперного лібрето є його функційна належність
до двох видів мистецтва – літератури і музики. З останньої третини ХХ століття науковометодологічний підхід до жанру лібрето суттєво втрачає наукові позиції. Це пов’язано з тими факторами, що професія лібретист ("…той, хто створив, перепрацював або склав текст саме для
літературно-музичного твору. (Лібретистом по суті є також перекладач іншомовного лібрето, оскільки
його творче завдання включає поєднання словесного тексту з музикою)" [6, 29]) зараз втратила свою
популярність і повагу до себе порівняно з попередніми століттями. Науковцями акцентується увага та
тому, що "...оперні лібрето створюють за необхідністю: сам композитор, його дружина, режисер, балетмейстер, кому заманеться, лише не поети, драматурги" [6, 31] і професійні лібретисти. У попередні
© Ващенко Д. В., 2008
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століття створення лібрето вважали престижною справою, адже, якщо було б навпаки, то такі найталановитіші літератори, як Вольтер, Е.-Т.-А. Гофман, О. Островський, О. Фет, С. Цвейг, В. Брюсов,
М. Булгаков та ін. не бралися за неї. Вважаємо таку ситуацію невиправданою, адже раніше
філологам, літературознавцям надавали фахової підготовки у навчальних закладах. Зникнення такої
галузі з літературознавчих дисциплін призвело до вищезазначеної кризи. Про лібрето на даний час
зазвичай надається науково-популярна, а не глибока аналітична інформація: з відомостями про автора та про літературне першоджерело. Зараз тексти оперних лібрето, особливо української опери,
внаслідок відсутності методологічної бази, яка мала б у собі вагомий науковий досвід та керувалася
визначальними оціночними критеріями, на жаль, майже залишаються поза ретельною увагою також
фахівців музикознавчої вітчизняної думки. Дані музикознавчі прогалини пов’язані з вищезгаданими
факторами, а також з проблемою іншого порядку: адже саме лібрето належить роль медіуму, який
проводить світ літератури до світу музики та поєднує їх у єдиному просторі оперного жанру. Цей позитивний момент синтезу двох видів мистецтва має і свою зворотну сторону: літературознавці приділяють
увагу художньому твору, а музикознавці зосереджують її здебільшого на вивченні і розкритті закономірностей музичної драматургії, а лібрето знову ж залишається саме по собі.
Саме тут має включитись в процес така проміжна дисципліна, як лібретологія. Це питання в
останні роки підіймав талановитий харківський музикознавець Г. Ганзбург у своїх статтях щодо даної
проблеми [6; 7], де наголошував, що між двома науками – музикознавством та філологією – утворилася "нечійна" зона: філологи вважають фахове вивчення проблем пов’язаних з лібрето компетенцією
музикознавців, а музикознавці – навпаки. Науковці двох галузей науки у сподіванні один на одного не
можуть взяти "пальму першості" і розпочати детальне науково-методологічне дослідження внутрішніх
трансформацій літературних першоджерел в оперне лібрето та визначити їх інтерпретаційні параметри. Дослідник пише: "<...>лібретологія вивчає не музику і не літературу, а їхню взаємодію. У центрі
уваги лібретології – не слово і не музика, а порубіжжя між ними, зона прилягання, взаємозціплення,
взаємопроникнення. При такому підході дослідник займається <…> всім тим, що вивчає музикознавство, і <…> багатьма з тих аспектів, які вивчає філологія" [6, 28]. Він акцентує увагу на тому, що:
"Лібретологія – наука про словесний компонент музичного твору (тут і далі розрядка наша – Д.В.)" [7, 78],
вона має вивчати "<...> як лібретні тексти, їх структуру, функцію, так і діяльність лібретистів з точки
зору принципів створення лібрето і технічних прийомів, за допомогою яких реалізуються ці принципи"
[7, 78]. Лібретологія, як майбутня повноправна музикознавча дисципліна, "повинна мати свій
специфічний предмет і відповідну методологію. Таким предметом є лібретистика. Термін лібретистика
<...> може мати два значення. У першому <...> сукупність текстів, кожний з яких є словесним компонентом літературно-музичного цілого. Іншими словами – сукупність всіх лібрето. У другому <...> – це
творча діяльність, направлена на створення таких текстів" [7, 79].
Виходячи з вище обумовлених постулатів дослідника, у статті намагатимемося актуалізувати
для українського музикознавства проблеми, пов’язані з науково-методологічним аспектом вивчення
текстів лібрето.
В останні десятиліття літературознавців, як і музикознавців, вже частково почало хвилювати
проблемне питання стосовно лібрето [6; 7; 14; 15; 21]. Перших воно цікавить як явище літератури, других – явище музичного мистецтва. Щоб визначитися з жанровою належністю лібрето, міркуватимемо
наступним чином. По-перше, лібрето – універсальна жанрова різновидність, яку віднесемо до обох
видів мистецтва. Але, по-друге, все ж: "Спочатку було Слово".
У зв’язку з цим, згідно з теорією інтертекстуальності (за Ю. Кристєвою, Р. Бартом, Ю. Лотманом,
Н. Фатєєвою) [1; 16; 17; 36], виділимо функційні різновиди текстів з їх термінологічним апаратом:
• прототекст (первинний, константний) – "базовий текст, з опорою на який утворюється метатекст" [16, 26], – у нашому випадку зосередимося на художніх літературно-драматичних творах;
• метатекст (вторинний, похідний) – " “текст про текст”, який виконує метареферентну функцію,
тобто інтерпретує смисл прототексту" [32, 9], – таким є лібрето.
Лібрето, яке навіть у незмінному варіанті повторює свій прототекст – це вже не твір, створений
письменником, тому що навантаження музичного сенсу перевтілює його у нову жанрову різновидність
і утворює явище іншого виду мистецтва. Все ж це – текстовий варіант константного твору.
З іншого боку, щоб правильно побудувати науково-методологічний апарат для глибокого вивчення оперного лібрето та саме у аспекті, який нас цікавить, звернемося до філософської дефініції
"герменевтика" – мистецтво і теорія тлумачення перекладу. Тут скористаємося ідеями і розробками
теолога і філолога Ф. Шлейєрмахера (1768-1834). Саме його бачення герменевтики, вважаємо, якнайкраще поєднується з даним дослідженням. А саме, "<...> у Шлейєрмахера герменевтика мислиться
насамперед як мистецтво розуміння чужої індивідуальності, “іншого”, предметом герменевтики
виступає перш за все аспект вираження, а не змісту, так як саме вираження є втіленням
індивідуальності. Тому Шлейєрмахер відрізняв герменевтику, з одного боку, від діалектики, яка дозволяла розкрити предметний зміст твору, а з іншого – граматики, яка не виявляє індивідуальностилістичної манери твору. <…> у Шлейєрмахера основне завдання герменевтичного метода –
зрозуміти автора і його текст краще, ніж він сам розумів себе і своє творіння" [37, 111].
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Наступним кроком у філософії герменевтики, вже стосовно виключно лібретології, вважаємо
тлумачення першоджерела (прототекста) лібретистом, адже за Хайдеґґером: " <…> буття говорить
насамперед через поетів, слово яких завжди багатозначне; розтлумачити його має герменевтична
філософія" [37].
До цього ж, пригадаємо філософську теорію "герменевтичного трикутника", де в ролі об’єкта
виступає текст (О)*, автором цього тексту є перший суб’єкт (1С) – автор літературного першоджерела,
автор інтерпретатор – лібретист – є другим суб’єктом (2С). Основне питання філософії (також з наших
позицій музикознавчої герменевтики), стосовно вказаного тут зв’язку, наводить на роздуми про те, що
є первинним у свідомості суб’єкта (лібретиста) – текст (літературне першоджерело) чи його значення
(смисл)? Другий суб’єкт (лібретист) виступає в такій герменевтичній ситуації на передній план як джерело смислу (бо саме через його тлумачення і розуміння сприймається кінцевий результат, втілений у
лібрето музично-театрального твору). Філософсько-музикознавча ситуація виникає у взаємовідносинах
об’єкта з двома суб’єктами – драматичного твору з його автором (1С), та лібретистом (2С), де
суб’єктивно-об’єктивні стосунки перетворюються на стосунки між суб’єктами (в ідеалі – тандем: автор
першоджерела (він же є лібретист) – композитор (за допомогою якого та відповідно принципам його
музичного мислення створюється лібрето). Але, створюючи твір, лібретист з його концепцією займає
провідне місце у нашій теорії, він же є й смисловим інтерпретатором прототексту. З вищезазначеного
можемо стверджувати, що автор лібрето опери правомірно може претендувати стати на один щабель
разом з авторами першоджерела та музики. А лібрето, своєї черги, зовсім не поступається за своєю
вагомістю константному тексту.
Коротко означені вище принципи філософської герменевтики, спрямовані на досліджуваний
об’єкт – лібрето – дають нам право на визначення такої нестандартної музикознавчої дефініції, як
"герменевтика лібрето", яка розглядатиме різні варіанти інтерпретації та тлумачення одного спільного
для декількох музично-театральних творів прототексту (літературного першоджерела) відносно метатексту (лібрето оперного твору).
Створюється новий жанр, який змушує міркувати над тим: що ж таке оперне лібрето? Постають питання: лібрето – художній твір, нової, відмінної від літературного твору форми, результат цілком
завершеного творчого процесу? Чи цей метатекст – проста переробка літературного оригіналу, пристосована до опери? Дані питання відкривають широку музикознавчу панораму в дослідженні феномена
лібрето.
Спробуємо лаконічно відповісти стосовно таких практичних проблем, які виникають з
перевтіленням прототексту в метатекст та визначити:
• критерії відбору літературного матеріалу;
• спільні та відмінні риси базового тексту і лібрето;
• методи трансформації первинного джерела в метатекст;
• параметри лібрето для професійного його створення;
• позиції літературно-художнього тексту та пов’язані з цим лексичну сторону опери з її словниковими варіантами.
У процесі розвитку жанру опери вже сформувалися такі критерії відбору і типи обробки
літературного матеріалу для створення тексту лібрето опери. Скористаємося прикладами української
та російської опери:
• лібрето української та російської опери ХVІІІ-ХІХ століття створювалися незалежно від музики і класифікувались як різновид літературної комедії (комічні опери П. Соколовського, Пашкевича,
Фоміна, Д. Бортнянського, С. Гулака-Артемовського тощо);
• створення лібретного тексту на основі літературного твору, коли драма поема, роман давали
широкий матеріал для написання лібрето (творчість О. Пушкіна, М. Гоголя, Ф. Достоєвського, І. Кочерги
та ін.);
• використання у якості тексту лібрето незмінних літературних творів, але навіть такі лібрето
мають корективи зі сторони авторів опери: композитор і лібретист розставляють свої смислові акценти
("Маленькі трагедії" О. Пушкіна);
• багатим матеріалом для створення текстів лібрето слугували факти української (російської)
історії ("Свіччине весілля" М. Скорульського, "Ярослав Мудрий" Ю. Мейтуса, "Ярослав Мудрий"
Г. Майбороди, "Золотий обруч" Б. Лятошинського опери П. Чайковського, російських композиторівкучкістів та ін.);
• часто для створення текстів лібрето ставали деякі фольклорні жанри ("Марко в пеклі"
В. Кирейка, де за основу взята старовинна українська легенда про Марка пекельного, "Садко"
М. Римського-Корсакова та ін.);
• окремо в історії лібретистики стоїть оперний текст "Князя Ігоря" О. Бородіна, де автор поставив перед собою завдання самостійно перекласти "Слово";
• варто згадати як факт намагання створити письменником самостійний лібретний текст, без
задуму і прохання композитора (О. Островський "Ворожа сила"), але подібні лібрето не завжди були у
пригоді для музичного театру.
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Означимо риси оперного лібрето, які воно має увібрати з константного драматичного твору;
або ж, якщо прототекст не є драматичним джерелом, то, на нашу думку, є ще важливішим обумовити
параметри первинного тексту в жанровому його варіанті – лібрето:
• у жанрі лібрето, як і в драматичній п’єсі, простежуються всі композиційні елементи:
експозиція, зав’язка, зовнішній та внутрішній конфлікт, розвиток дії, кульмінація, розв’язка;
• обов’язковими умовами для тексту лібрето є конфлікт і характер, єдина дія та драматичний
вузол – засади, які є канонічними для жанру драми;
• у сюжеті лібрето реалізується зміст, а проблематика розкривається через дію;
• надзвичайно важливою є ефектність матеріалу, який подається, тому що жанр лібрето, як і
драма, орієнтований на вимоги сцени.
Обумовимо основні практичні методи трансформації константного тексту в метатекст:
• уважний вибір саме того прототексту (або, за потреби, декількох), який би відображав
винятковість та незрівнянність стилю лібретиста і композитора, з метою залишити у просторі світової
культури свій художній самобутній внесок;
• виокремлення головної думки, ідеї і підпорядкування їй всього тексту лібрето;
• побудова сюжету (ситуаційний та фабульний рівні): зі збереженням дії у лібрето, або, навпаки, відхиленням від її послідовності згідно літературного оригіналу;
• переробка (дописування, скорочення, збільшення) тексту;
• створення власної лібретної поезії (прози);
• вирішення проблеми підтекстовки (підбір додаткового віршованого тексту до створеного
раніше композиційно значущого музичного фрагменту опери);
• адаптування опери до театральної постановки (з урахуванням можливостей театру), створення нових редакцій, зміни у тексті лібрето.
Історія музики Східної Європи знає приклади, коли прототекст ставав вдалою основою для
лібрето і навпаки: перший – блискуче зроблена опера (Дзержинський "Тихий Дон" у шести картинах),
де лаконічно і яскраво викладена суть концепції монументального роману М. Шолохова; другий приклад – епопея "Війна і мир", яка стала не зовсім вдалою основою лібрето однойменної опери і
декілька разів перероблялася самим композитором – С. Прокоф’євим.
Останній параметр, на наш розсуд, є крайнє винятковим у безвихідних ситуаціях при
постановці оперного твору в театрі, де редакції (при житті лібретиста та композитора) мають робити
саме вони. Як доводить світова музично-театральна практика, а також українська, зміни іншими композиторами (сценаристами, режисерами), які до кінця не відчувають та невідповідно переживають
складний синтетичний твір, недосконало входять у стиль автора (авторів) опери дуже часто приводить
до нонсенсу та абсурду театральних постановок.
Щодо синтетичної природи оперного лібрето пригадаємо: синтез літератури та музики зумовлює
наявність у опері саме двох текстів – літературного та музичного. Вони також виконують дві функції:
1) доповнюють один одного;
2) знаходяться в антитетичних опозиційних відносинах.
Літературне слово, яке поєдналося з музикою, деавтономізується, тобто втрачає свою незалежність,
як наслідок, підпорядковується музиці та законам оперного жанру, тому стає рівнозначним компонентом у глобальній оперній структурі "музична партитура – лібрето".
Текст жанру оперного лібрето, як і його драматичний константний прототип, має свої іманентні
риси, яких мають дотримуватися лібретисти при його створенні:
• у музичному театрі тривалість дії строго визначена музичними параметрами;
• нескладна інтрига, але з емоційно глибоким сюжетом, що обумовлює логічність та
зрозумілість драматичної дії;
• у лібрето ключовими моментами композиції стають не події і вчинки, а кульмінації
психологічних станів;
• у метатексті, як і в драмі, важливий характер. Дія опери призупиняється, коли дається
необхідна експозиція характеру (арія Ленського, арія Катерини Ізмайлової з першої картини);
• майже пропорційно співвіднесені у лібрето характери і драматичні події: чим крупніший та
яскравіший характер, заданий у лібрето, тим значущіші драматичні події, в яких вони беруть участь;
• звернення до внутрішнього світу персонажа у опері є особливо важливим, тому у сюжеті
майже кожної опери герою дано більше часу і можливостей показати та реалізувати своє "я";
• текст лібрето повинен бути лаконічним, тим рельєфніші та випукліші будуть сценічні ситуації;
• на відміну від драматичного прототексту, виключаються додаткові епізоди, тобто побічні
лінії, та діючі персонажі у структурі лібрето, які мало розкривають, або взагалі не висвітлюють розкриття генеральної ідеї оперного твору;
• інтрига у лібрето повинна бути максимально стрімкою, а картини динамічно повинні
змінювати одна одну;
• у лібрето має бути деяка "недомовленість", "недоказаність", тому що оперний жанр потребує
продовження сенсу тексту в музичному світі партитури;
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• відтак лібретний підтекст здебільшого знаходить себе в оркестровій тканині, у фреймі
музичної драматургії;
• наявність широко розвиненого ліричного елементу характерна для будь-якого тексту
лібрето, будь воно насичене драматичним, або, навіть, трагічним пафосом;
• за поєднання двох текстів – вербального та музичного – повинен виникнути синтез двох
аналогічних їм мов – літературної і музичної, які були б зручними та гнучкими для виконавців у
розспівуванні та вимові синтетичного тексту;
• для метатексту повинна бути характерна різноманітність віршованого метру, який
індивідуалізував би та виражав мову кожного окремого персонажу оперного спектаклю;
• сенсова акцентуація окремих слів, важливих для психологічного навантаження образу та,
взагалі, ключових моментів у опері – це й становить словник лібрето: реципієнти повинні впізнавати
превалюючий емоційний стан, багатогранні яскраві характери і, врешті-решт, слова та фрази, які є
"цвяхами" твору, які миттєво репрезентують його.
Саме вищезазначені риси, що утворюють неповторну специфіку оперного лібрето, а також засоби оперної драматургії роблять жанр опери більш багатозначним і складнішим, а драматичний прототекст поступається перед нею. Літературна драма може перевершити оперу різноманітністю і
складністю дії, але опера перевищує її об’ємністю відтворення дійсності. Цим вона має завдячувати
не лише засобам музичної мови, з її різноманітними, невичерпними виразовими елементами, а й
своєму константному джерелу, яке надихнуло митців на створення метатексту.
Зрозуміло, одне й те ж базове літературне джерело може мати найрізноманітніше герменевтичне втілення: від детального, де майже повністю використовується вербальний текст, до найбільш
узагальненого – за мотивами того чи іншого твору. Адже один і той же талановито написаний твір у
творчому сприйнятті різних митців, природно, буде викликати спільні, але водночас різні емоції – залежно від психологічної прихильності художника (або тандему) до того чи іншого героя, ситуації тощо.
Як наслідок, тлумачення – індивідуалізоване та майже неповторне явище.
Диференціюємо метатекст за його впливом на прототекст:
1) інсценування, де константний текст максимально збережений;
2) варіація – відносний баланс прототексту та змінних його елементів;
3) за мотивами вихідного тексту, де надається перевага новітнім текстовим елементам.
Наприклад, кінематограф яскраво демонструє будь-які односерійні екранізації як літературної
белетристики (переважно узагальнений варіант за мотивами), і серіал – де події відображаються у
найдетальнішій послідовності (але також з купюрами, характерними для жанру ігрового кіно) –
пригадаємо вітчизняну стрічку "Роксолана" (за П. Загребельним), російський 10-серійний серіал "Ідіот"
(за Ф. Достоєвським). Тут характерне уважне, навіть охайне ставлення до трансцендентних світів
літературних джерел П. Загребельного, Ф. Достоєвського, а на екрані висвітлюються найдрібніші
деталі сюжету, композиції, образного плану тощо. Узагальнений підхід до прототексту зовсім не
означає його спрощення. Подібні інтерпретації у кінцевому результаті досить часто стають ближчими
до оригіналу. Вони проникають у найважливішу сутність і характер художнього константного тексту,
виражають основний глибинний внутрішній сенс, генеральну ідею твору.
Вищезазначені принципи методики для професійного тлумачення трансформації вихідного художнього тексту в лібрето, все ж не кінцево сформовані без аналітики літературно-художнього тексту.
Інтерпретуємо його, згідно з засадами інтертекстуальності (Р. Барта, Ю. Лотмана) в трирівневу
позицію узагальнених філософських тенденцій в аспекті жанру лібрето, які визначимо так:
• трансцендентна сфера – знаходиться над структурою тексту, поза ним. Це його аура,
наділена внутрішнім енергетичним потенціалом, який породжує індивідуальний ейдос, що втілюється
саме через самобутню матеріальну мову автора, яка повинна формуватися та концентруватися у
тексті лібрето. Персоніфікація ідей відбувається мовою театральних символів;
• ідеалістична – відповідає за почуття та емоції реципієнта (схвалення вчинку персонажу,
жалість до нього, іронія тощо). Вони нероздільно пов’язані з сюжетом лібрето, в якому і відбувається
їх рух, а становлення образу головного діючого персонажу вирішується низкою ситуацій, типологічних
для того чи іншого оперного жанру;
• матеріалістична сфера – втілена в конкретних лексичних утвореннях, що набувають у кожному окремому контексті своєї семантики та функцій.
Кожній з цих філософських сфер у літературознавстві знаходяться аналогії, що практично їм
відповідають: трансцендентній сфері – ідейно-образний рівень; ідеалістичній – сюжетно-фабульний;
матеріалістичній сфері – словесний рівень.
Відштовхуючись від останньої, матеріалістичної сфери, яка має бути зрозумілою навіть для
самого некомпетентного слухача музичного спектаклю, який максимум уваги приділяє його вербальній
стороні, варто приділити увагу питанню лексичного аспекту опери. Для нас основним показником прототексту є драматичні твори, які ввійшли у золоту скарбницю української літератури та стали
хрестоматійними. Збереження лексики творів вважаємо необхідною умовою досягнення правильного
результату. Знаком авторського стилю є індивідуальний словниковий запас, за яким можна визначити
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хто є письменником. Лібрето показують різноманітні співвідношення авторського константного слова з
власним словником. Ці спостереження доводять думку щодо доповнення та антитетичності двох жанрових структур.
Словникові варіанти можуть бути іншими:
• цілковите збереження індивідуальної мови літератора автором лібрето ("Семен Котко"
C. Прокоф’єва);
• використовується інша, близька лібретисту лексика, але показові слова, фрази, речення
зберігаються (щоб наприкінці не втратилося "обличчя" прототексту – "Ярослав Мудрий" Ю. Мейтуса);
• цілком протилежна зміна лексичної системи, при збереженні сенсу та ідеї константного джерела – переказ за мотивами ("Тихий Дон");
• осучаснення або, навпаки, анахронізація вихідного словника тексту, перше – для більшої
зрозумілості ("Князь Ігор"), друге – для втілення аури старовини (опера-ораторія "Київські фрески"
І. Карабиця з лібрето Б. Олійника, де, з метою модуляції з жанрово-фольклорного розділу у
філософській центр опери, авторами вводиться цитата мовою оригіналу з "Заповіту" князя Ярослава
Мудрого: "Да аще будєтє в любві мєжю собою – Бог будєт в вас і покорить ви протівния подвєч... Аще
лі будєтє ненавідно живуще, то погібнєтє самі і погубітє землю отєц своїх і дєд своїх").
Відтак, запропоновані вище параметри аналізу лібретних текстів лише частково поглиблюють
засади професійного музикознавчого тлумачення щодо окресленої теми, класифікують та систематизують лише деякі способи функціонування лібрето у межах багатоскладової системи опери. Це один із
багатьох етапів подальшої розробки властивостей літературно-музикознавчого характеру для вивчення іманентної специфіки жанру лібрето у фреймі синтетичного музичного мистецтва та ще одна спроба актуалізувати у вітчизняному музикознавчому процесі забуту, але необхідну наукову дисципліну –
лібретологію.
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СТАНОВИЩЕ ГРЕКО-УНІАТСЬКОЇ
ТА РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКОВ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ:
кінець XVIII – перша половина XIXст.
У статті проаналізовано становище Греко-уніатської та Римо-католицької церков на
Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.
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In the article is analysed the position of Greece and catholic churches on Right-bank Ukraine at the
end of XVIII – in the first half of the XIX century
Key words: church, religion, confession, religious associations, church establishment, documents.
Актуальність неупередженого та зваженого вивчення історії та тенденцій розвитку діючих на
території України конфесій підтверджується подіями сучасного життя. Адже останнім часом
спостерігається посилення впливу релігії на розвиток соціальних і культурних процесів в Україні та
участь релігійних об’єднань у суспільно-політичному житті. Тому дослідження історичного минулого
уніатської й католицької церков в Україні є актуальним для з’ясування витоків тих розбіжностей у поглядах, традиціях та діяльності, які існують на сьогодні у релігійних конфесій.
Об’єктом даного дослідження є Греко-уніатська й Римо-католицька церкви наприкінці XVIII –
першій половині XIX ст., а предметом історичного аналізу – закони, розпорядження, укази самодержавства, що визначали становище іновірних церков в Російській імперії.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу документів державних
та церковних установ, наукових розвідок з’ясувати становлення організаційних структур Грекоуніатської й Римо-католицької церков та особливості церковної політики Російської імперії протягом
першої половини ХІХ ст.
Імперській політиці утворення єдиновірної держави перешкоджала поліконфесійність приєднаного
наприкінці XVIII ст. Правобережжя й особливо наявність Греко-католицьких і Римо католицьких церков, які мали великий авторитет і вплив на місцеве населення та канонічно підлягали Апостольській
столиці. Самостійне функціонування будь-яких інституцій, а тим більше релігійних іновірних, було неприпустимим з точки зору абсолютистської влади. Протягом досліджуваного періоду йшов процес
формування й удосконалення законодавства щодо правового становища двох конфесій. В залежності
від політичної ситуації в імперії й поглядів самих монархів релігійна політика здійснювалася радикальними чи ліберальними засобами, але незмінною залишалася мета – максимально узалежнити церкви
від самодержавної влади, позбавити самостійності дій, зробити слухняним знаряддям у впровадженні
державницької політики.
Перші дії уряду спрямовувалися на побудову організаційних структур Греко-уніатської й Римо
католицької церков.
Греко-уніатська церква наприкінці XVIII ст. була самостійною та дієздатною організацією, котра
за ареалом поширення та кількістю вірних успішно конкурувала як з Православною, так і з Римокатолицькою церквами. На українських територіях, які входили до складу Речі Посполитої, функціонувало
три єпархії: Володимирська, Луцько-Острозька, Львівсько-Кам’янецька та Митрополича. В їх межах
перебувало 4 034 парафій [3, 126].
Політику російського уряду щодо уніатської церкви на підлеглих територіях визначали два
фактори: розуміння того, що саме унія стоятиме на перешкоді включення краю в систему єдиної держави і сприйняття її як тимчасово спольщену, що при запровадженні певних заходів мала бути повернута у лоно православ’я.
Наказом від 6 вересня 1795р. було ліквідовано уніатську митрополію та всі єпархії на
українській території. Церкви та монастирі приписувалися до Білоруської єпархії і підпорядкувалися
© Святненко А. В., 2008
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архієпископу Іраклію Лісовському. Високим ієрархам ліквідованих уніатських структур були надані
пенсії, митрополиту визначено місце осідку на вибір у Римі чи Петербурзі, і заборонено перебувати на
новоприєднаних від Польщі землях [8]. Повна втрата своєї ієрархії та єпархіальних структур відбилася
на значному зменшенні кількості мирян та духовенства. Цьому сприяла й низка державних наказів, що
заохочували парафіян переходити до православ’я і при цьому позбавляли можливості Уніатську церкву
здійснювати заходи щодо захисту своїх інтересів. Зокрема встановлювалася карна відповідальність,
конфісковувалося майно уніатського і католицького духовенства за вчинення перешкоди населенню
переходи до благочестя. Разом із парафіянами до православного відомства переходили й парафіяльні
церкви з їх землями й іншою власністю. Нагляд за виконанням указів покладався на губернаторів та
поліцію [6]. Значно похитнув становище Уніатської церкви наказ про закриття василіанських монастирів,
які не займалися просвітницькою чи благодійницькою діяльністю і через це були "суспільству некорисні".
Для посвячення у ченці потребувався спеціальний дозвіл імператорської особи [9]. Водночас приводом для закриття монастирів була відмова уніатських монахів приймати православ’я. У них забирали
монастирські землі, господарства, позбавляли будь-яких заходів для існування. Введення в дію вказаних наказів призвело до втрати уніатською церквою понад 2 млн. вірних, скасування 10 монастирів,
зменшенню значної кількості духовенства, ліквідації 3 858 парафій, що значно послабило її політичні,
економічні соціальні позиції у суспільстві [3, 224].
Загальний догляд за діяльністю Греко-уніатської і Римо-католицькою церквами покладався на
Департамент у Справах Католицької церкви в Колегії духовних справ, створений 1797 р. До складу
інституції входило троє духовних і троє світських осіб. З 1798 р. головою Департаменту було призначено римо-католицького митрополита. На підставі того, що "вони (уніати) приєднані чи до нас чи до
католиків, а не самі по собі", греко-католики не мали своїх представників у духовній колегії і підпадали
під юрисдикцію католицької установи. Лише 1804 р. уніати отримали право представляти інтереси
своєї конфесії у вищій духовній інстанції [10].
Становище Греко-уніатської церкви дещо покращилося за часів правління Павла I та Олександра I,
релігійна політика яких вибудовувалася на засадах лібералізму й віротерпимості до підданих. Відновлення єпархіальної структури церкви відбулося згідно імператорського наказу 1798р. [11]. Залишаючи
архієпископство Полоцьке для парафіян Білоруської губернії, було відкрито єпархії Берестейську для
уніатів Литовської і Мінської губерній і Луцьку, до якої входили всі греко-уніатські парафії Київської,
Волинської та Подільської губерній. Єпископом Луцької єпархії було призначено Стефана Левинського.
Осідок його був у Почаєві. Церковне управління в новостворених уніатських єпархіях мало проводитись за правилами, виписаними для католицької церкви. Зміцненню позицій уніатів сприяли наступні
заходи: заборона застосовувати протиправні дії щодо Уніатської церкви, створення у 1805р. при римокатолицькій колегій окремого відділу, що відав справами Греко-уніатської церкви, відновлення 1806р.
митрополичого титулу [18]. Разом з тим низка заборон щодо проведення уніатами місіонерської діяльності, повернення в унію, тих, хто прийняв православ’я, висвячення у священнослужителі, будування
уніатських храмів, залучення до числа вірних осіб з католицької віри, свідчить про непослідовність та
двозначність політики цього періоду, а становище церкви робило невизначеним і хитким.
Серед важливих проблем, які постали перед урядом, було облаштування життя римокатолицьких громад та створення системи централізованого управління церквою. Польська меншина
разом з римо-католицьким духовенством становили вагому політичну силу, яка спиралася на значні
матеріальні ресурси. Тому підпорядкування Римо-католицької церкви самодержавній владі було справою складною і довготривалою.
Розуміючи впливовість римо-католицького духовенства на формування суспільної думки, Катерина II, задля перетягання цієї верстви населення на свій бік, у трактаті, підписаному 1793 р. у
м. Гродно проголосила, що Римо-католицька церква, яка вступала під владу Російської імперії, отримувала всі права та привілеї, а римо-католицькому духовенству надані всі громадянські права, і безперешкодне виконання духовних треб [5].
Разом з тим, Катерина II не була зацікавлена у посиленні Римо-католицької церкви на щойно
приєднаних до Росії територіях як фактору політичної опозиції самодержавству та ідеолога польського
опозиційного руху. Допускаючи існування латинського кліру в межах Росії, влада розпочинає унормування системи церковного управління Римо-католицької церкви. Існуючі чотири єпархії: Віленська,
Самогитська, Луцька та Кам’янецька 1795р. були ліквідовані і замість них створені Пінська єпархія, до
якої зараховувалися парафіяни Мінської та Волинської губерній і Летичівська, з католицьким населенням
Подільської, Брацлавської і Вознесенської губерній. Католики Київської губернії підпорядковувалися
могильовському архієпископу [7]. Територіальні межі формувалися хаотично, без урахування етнічного
чинника. Кандидатури єпископів затверджував імператор. Їм надавалися повноваження повного і
одноосібного керування на своїй території. Місцевому архієрею підпорядковувалися усі єпархіальні
священики та чернечі ордени та консисторія, головуючою особою якої був єпископ, він же визначав
склад цієї установи.
Адміністративний поділ Римо-католицької церкви піддавався реорганізації 1798 р. [12]. Згідно
указу в межах імперії було створено шість єпархій чи дієцезій, дві з них на Правобережжі. Дія Луцької
дієцезії окреслювалася територією Волинської, Кам'янецької – Подільською губерній. Зберігалася
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приналежність віруючих західного обряду Київської губернії до Могильовської єпархії. Тільки 1848 р.
Київська губернія увійшла до складу Луцької діє цезії [1, 205].
Наступним кроком у рамках формування централізованого церковного управління стало видання регламенту для Греко-уніатських і Римо-католицьких церков й монастирів. Відповідно до нього
заборонялися чернечі з’їзди, які скликалися для вирішення найважливіших справ ордену. Замість
виборності провінціалів право на їх призначення в монастирі передавалося єпископам. Від єпископа
залежало призначення настоятеля, вікарія, прокурора обителі. Визначені кандидати на високі посади
узгоджувалися у римо-католицькому департаменті і затверджувалися імператором. Посередником між
єпископом та монастирем були визнані консисторії, а самі архієреї отримували вільний доступ у
чернечі обителі з метою їх перевірки. Ченцям заборонялося не тільки переходити з одної єпархії в
іншу, а й без дозволу архієпископа виходити на тривалий час за межі монастиря. Позбавивши
монастирі властивого їм автономного устрою, держава встановила над ними всебічний, в тому числі
політичний контроль.
Цей регламент був чинним недовго. Вже 11 грудня 1800 р. вводилися нові правила управління
католицьким духовенством, які зменшували повноваження єпископів щодо монастирів. Ченці обителі
отримали право обирати настоятеля монастиря, кандидатура якого затверджувалася провінціалом.
При цьому списки всіх настоятелів щорічно подавалися до римо-католицького департаменту. Кандидатури обраних провінціалів затверджував сенат. На єпископів покладалася справа загального нагляду за монастирями, без втручання у внутрішні їх справи [15]. Згідно наказів 1802 й 1817 рр. єпископи
повинні були збирати повну інформацію про монастирі, костьоли та про духовенство і передавати її
Римо-католицькій духовній колегії [17].
В подальшому становище уніатських й католицьких монастирів визначали численні накази й
розпорядження, все більше обмежувального й забороняючого характеру. Наказами 1807, 1827 рр. не
дозволялося уніатам приймати у свій орден осіб католицького віросповідання. Про кожну особу, прийняту до ордену належало доповідати в Управління духовних справ іноземних віросповідань. Указом
від 1828 р. ченці-василіани римського обряду повинні були в 6-місячний термін повернутися до свого
обряду "за власним бажанням". На зменшення кількості ченців-католиків спрямовувався наказ сенату
від 27 березня 1829 р. Ченцями могли стати особи, що витримали 3-х річне випробування і досягли
22-річного віку. Запроваджувалася багатоступенева система перевірок. Заява подавалася до губернського начальства, який засвідчував неприналежність особи до іншого віросповідання. Далі затвердження
йшло у такій послідовності: начальник чернечого ордену, Римо-католицька колегія, Головне управління
духовних справ іноземного сповідання [20]. Імператорською волею коригувалася мережа монастирів обох
обрядів. Підстави для ліквідації частини з них були на вибір: збіднілість обителі, неукомплектованість
монастирів ченцями, освітянська чи доброчинна бездіяльність, участь у політичних акціях. Автономного
устрою василіанський орден був позбавлений 22 квітня 1828 р. Згідно наказу уніатські монастирі
підпорядковувалися місцевим архієреям і консисторіям. Будь-які дії щодо управління чи візитації обителі
провінціали мали проводити за розпорядженням єпископів. Призначення і звільнення настоятелів
монастирів залежало від греко-уніатської колегії [22]. Розпорядженням 17 жовтня 1828 р. вирішення
справ щодо управління чернечого ордену входило до кола обов’язків консисторій, а настоятель чи
провінціал ставав членом консисторії. Вже 1832 р. "через невластиве чернецтву чина Св. Василія Великого звання провінціала" було скасовано. Інтереси ордену в консисторії мав представляти настоятель,
обраний єпископом і призначений колегією з тих, хто "найбільш вирізнявся вірністю до постанов церкви,
суворо доглядав за проведенням грецького богослужіння і на досвіді довів свою відданість" [23]. З 1847 р.
латинський архієпископ отримав церковну юрисдикцію над католицькими чернечими орденами.
Вся система церковної ієрархії підлягала коригуванню, вибудовувалася на підпорядкованості
нижчих структур вищим і підпадала під повну залежність і контроль самодержавної влади.
Вищою церковною інституцією греко-уніатського й католицького духовенства відповідно до імператорського указу 1801 року була Римо-католицька духовна колегія. Догляд за її діяльністю покладався на сенат. Склад колегії формувався із духовних й світських осіб. Обов’язковою умовою при
призначенні засідателів колегії було вільне володіння духовними особами російської мови і досконале
знання російського законодавства [2, 36].
Елементом адміністративного апарату церков були консисторії. У межах кожної дієцезії функціонувала одна консисторія. Указом 1804 р. визначався штат її службовців: офіціал, віце-вікарій, три
асесори, два секретаря, протоколіст, перекладач. До штату консисторії також входили губернський
реєстратор, канцелярські служителі та два сторожі із відставних військових. Духовних урядників консисторії призначав єпископ, а світських – державна влада [4, 640]. Службовці консисторій зобов’язувалися
надсилати відомості про стан церков, монастирів та кількість духовенства у єпархіях.
Наказом від 1824 р. повноваження консисторій були розширені. Єпископ був позбавлений права змінювати чи скасовувати рішення консисторії. Затверджено новий склад консисторій. Світськими
урядниками консисторії були єпископський секретар та протоколіст, чотири нотаріуси, регістраторархівіст. Секретар призначався державною владою і був росіянином та православним за походженням.
Усі урядники за виконання своїх обов’язків отримували державну платню [3, 29].
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Питання, які підлягали юрисдикції римо-католицьких консисторій були окреслені 1847р. До них
належали справи: визначення дисциплінарного покарання за провини; спірні справи між духовенством, що стосувалися рухомого і нерухомого майна церков; справи про недійсність чернечих обітниць
тощо. Після розгляду справ консисторією, остаточне рішення приймав архієрей, навіть якщо воно не
співпадало із висновками консисторії. Малозначні справи єпископ вирішував одноосібно. Призначення
чи звільнення членів консисторії духовного стану відбувалося за погодженням з урядом [1, 191].
До органів єпархіального управління належав катедральний капітул. Члени капітули поділялися
на прелатів і каноніків. До кола їх обов’язків входило здійснювати щоденну службу у кафедральних соборах, допомагати єпископу у керуванні дієцезією, контролювати діяльність єпископської адміністрації.
З членів капітулу обирали генеральних вікаріїв, генеральних офіціалів, генеральних візитаторів. З
утворенням Міністерства духовних справ світська влада почала регулювати чисельність цієї категорії
служителів церкви, затверджуючи у званнях прелатів та каноніків. Після секуляризації церковного
майна 1842 р. кафедральні капітули утримувалися за державний кошт [27, 251].
Законодавчу функцію єпископ здійснював через право скликання дієцезіальних синодів та оголошення схвалених на них статутів. За імператорським наказом 1817 року скликання синодів потребувало
дозволу державної влади, як і публікування статутів синодів.
Значної реорганізації зазнала 1828 р. система управління уніатської церкви. Згідно імператорського
наказу управління справами Уніатської церкви передавалося новоутвореній Греко-уніатській духовній
колегії, яка підпорядковувалася головному управлінню духовних справ іноземних віросповідань. Головою колегії було призначено уніатського митрополита. До складу її входили два єпископа, яких призначав особисто імператор і чотири протоієрея, за визначенням місцевих архієреїв. На облаштування
інституції, місцеперебування якої визначався Санкт-Петербург, з державної казни виділялося 150.000 карб.
Скасуванню підлягали всі існуючи до того часу єпархії і консисторії. Натомість було відкрито Полоцьку
і Литовську єпархії. До першої зараховувалися повіти Овруцький Волинської губернії і Радомишльський Київської губернії. Литовській єпархії підпорядковувалися уніатські церкви північних повітів
Волинської губернії [22]. Правила вибору до двох новоутворених консисторій, що розташовувалися за
межами українського правобережжя були затверджені 17 жовтня 1828р. Визначався такий склад
консисторій: голова, якого призначала світська влада, п’ять членів установи, чотири з яких обов’язково
мали бути з білого духовенства і вступали на посаду за розпорядженням єпископа. Член консисторії
від чернецтва затверджувався Греко-уніатською колегією. Передбачалася щорічна заміна одного з
членів консисторії новим кандидатом [23].
Єпархії в адміністративному відношенні поділялися на деканати. Для кращого управління межі
деканатів збігалися з територією повітів. Завдання установи, яку очолював декан, полягали у поширенні
розпоряджень світської й церковної влади, здійсненні контролю за їх виконанням, нагляді за діяльністю
священиків, візитації костьолів, опіці над хворими служителями, складання звітів тощо.
Найменшою церковно-адміністративною одиницею була парафія. Кількість парафій відповідала
кількості костьолів. Виконання душпастирських обов’язків, відправлення богослужіння, проведення
катехізації віруючих покладалося на священнослужителів. Кожна парафія мала власну канцелярію, де
велися книги охрещених, шлюбні книги, книги померлих, книги передшлюбних оголошень, списки усіх
парафіян. Через канцелярію парафіяльний клір отримував розпорядження від вищих духовних установ, звітував про їх виконання.
Самодержавна влада поступово обмежувала право титорів на вибір ними парафіяльного духовенства. Наказом від 21 квітня 1833 р. титорство для уніатів було визнано "невластивим самому духу
церкви східної", призначення місцевого кліру покладалося на єпископа і місцевого генерал-губернатора
[25]. Аргументацією щодо ліквідації права титорів обирати священиків до римо-католицьких парафіяльних
церков у 1843 р. було те, що "інколи обирають священиків, які не мають для цього гідності,… і тим самим
має труднощі єпархіальне керівництво, яке зобов’язано відповідати за дії підлеглого духовенства" [26].
При призначенні на високі посади, як то настоятелів монастирів, церков, членів консисторій від
осіб вимагалося скласти присягу на вірність служби перед урядом. Митрополити зобов'язувалися при
управлінні паствою керуватися виключно російським законодавством [24].
Поряд з узалежненням церковної організації від державної влади, зусилля самодержавства
спрямовувалися на усунення впливу і влади Ватикану на духовенство і віруючих.
Заходи уряду щодо обмеження контактів католицького духовенства з Апостольською столицею
мали послідовний і дедалі категоричний характер. Так, 1798 р. духовенству заборонялося виконувати
накази будь-яких церковних органів, розташованих за межами імперії, вступати у контакти із Ватиканом, надсилати доходи за кордон, листуватися з іноземцями-одновірцями. Католицькому митрополиту
1799 р. наказувалося керувати паствою "без всякого стороннього впливу папських булл і послань, ...
через те, що сама влада, від якої вони надходять, за нинішнім становищем є не чинною" [12]. У наказі
29 квітня 1799 р. визнавалося недоцільним постійне перебування представника Папи при імператорському
дворі, як і його правління католицькою церквою. Зазначалося, що справи церкви в державі підлягають
світській владі, а повноваження Папи обмежуються справами догмату та обрядів. Нагляд за невиконанням духовенства розпоряджень з Ватикану покладався на губернських чиновників [13]. Коригуючи
правила функціонування чернечих орденів, що мали узалежнити їх від державного управління, 1801 р.
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вводилася кримінальна відповідальність за налагодження стосунків з генералами орденів чи іншою
владою, що перебувала за межами Російської імперії [16]. Наказом від 13 грудня 1803р. всім громадам і
приватним особам католицької віри суворо заборонялося мати безпосередні контакти з римським
двором. Водночас було встановлено порядок зносин з Апостольською столицею. Згідно нього, єпископи
мали звертатися до митрополита з питань, що потребували вирішення у Ватикані. Митрополит робив
запит до Міністерства, а державна установа, після отримання дозволу імператора доручала російському
представнику у Римі представляти подання Понтифіку. Заборонялося приймати і виконувати Папські
декрети без спеціального дозволу самодержавної влади [19].
Розпорядженням 21 вересня 1826 р. було поширено впливовість царату на канонічний бік діяльності Римо-католицької церкви. Всі запити до Ватикану щодо вирішення питань канонічного характеру
мали надходити і попередньо затверджуватися у Головному управлінні духовними справами іноземних
віросповідань. 4 грудня 1826 р. прийнято урядову постанову, за якою категорично заборонялося у римокатолицьких єпархіях проведення урочистих поховань та процесій. Дозволялося лише промовляти
проповіді на похоронах, відправляти богослужіння під час похорону за церковними нормами, але тільки
з дозволу влади [21]. Духовенство отримувало неодноразові підтвердження (1798, 1800, 1832 рр.) щодо
неможливості у церковних проповідях торкатися питань політичних чи внутрішнього державного устрою. Поряд з цим священиків зобов’язували (накази 1804, 1837, 1845 рр.) оголошувати імператорські
маніфести й укази, постанови державних адміністрацій, розпорядження місцевої світської влади.
Російське законодавство обмежувало права греко-уніатського й католицького духовенства у
вільному пересуванні у межах імперії і виїзду за кордон. Так, в наказах 1800, 1830 рр. підтверджувалося, що "ніхто з римо-католицького духовенства не може залишати місце свого перебування чи служби без дозволу свого начальника; паспорти для далеких виїздів видаються губернаторами, за
вимогою єпархіальних начальників" [14]. Дозвіл єпархіальним архієреям для тимчасового перебування
по церковним справам в інших єпархіях надавався міністром внутрішніх справ.
Отже, становище Греко-уніатської й Римо-католицької церков на Правобережжі визначалося
політикою Російської імперії, що ґрунтувалася на двох засадах: створення єдиновірної держави й
встановлення зверхності світської влади над церковною. Реалізація цього курсу передбачала, по-перше,
возвеличення Православної церкви, шляхом надання їй статусу панівної й забезпечення всебічної
державної підтримки, по-друге, обмеження прав й самостійності іновірних церков в усіх сферах
діяльності, послаблення їх суспільної значимості. Відповідно до стратегічного курсу формувалося законодавство, в межах якого функціонували конфесії. Разом з тим, реорганізація діяльності церков, методи
запровадження обмежувальних заходів й сам їх характер щодо уніатів й католиків різнилися. Перші,
через безапеляційні погляди самодержців на Уніатську церкву, як на таку, що немає права на існування
й підлягає ліквідації, піддавалися посиленому тиску й були поставлені в більш безправне становище.
Помірковане й в цілому ліберальне ставлення до Католицької церкви зумовлювалося підтримкою
впливової частини населення Правобережжя, з думкою якої, влада певний час мала рахуватися.
Це чітко проглядається при побудові організаційних структур церков у межах Російської імперії.
Уніатська церква тричі зазнавала змін єпархіального устрою. Під час першої реорганізації (1795 р) всі
уніатські єпархії на території України було скасовано. Пізніше (1801), відновлено одну, Луцьку для населення всього Правобережжя, яку 1828 р. було остаточно ліквідовано. Ударом для церкви було і
ліквідація василіанського чернечого управління та переведення частини найбагатших василіанських
монастирів до юрисдикції православної духовної влади. На послаблення позицій церкви вплинуло
скасування митрополії та підпорядкування її владі католицького митрополита. Католицька церква на
Правобережжі мала дві організаційні структури, які весь час були незмінними. Але територіальні межі
єпархій було сформовано хаотично без урахування етнічних особливостей.
Вся система церковної ієрархії підлягала коригуванню, вибудовувалася на підпорядкованості
нижчих структур вищим і підпадала під залежність і контроль самодержавної влади. Практика узгодження кандидатур церковних високопосадовців з імператором і можливість усунення "непокірних", а
також складання присяги на вірність служби перед урядом і зобов’язання при управління паствою керуватися виключно російським законодавством, давали додаткові важелі впливу на них.
Самостійна діяльність церков стримувалася створенням урядом загальнодержавних органів
управління іновірними церквами. Відповідно до урядових реорганізацій ними були: Колегія духовних
справ, Департамент духовних справ, Римо-католицька колегія, Департамент віросповідань МВС, Головне управління духовних справ іноземних віросповідань, Греко-уніатська колегія.
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УКРАЇНСЬКА АРХІВНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ:
концепція та реалізація науково-видавничого продукту
У статті проаналізовано форму і зміст унікального науково-видавничого проекту Українського
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства – "Українська архівна
енциклопедія". Запропоновані варіанти його удосконалення на концепційному і змістовому рівнях.
Ключові слова: "Українська архівна енциклопедія", Державний комітет архівів України, концепція.
The form and the content of the Ukrainian Research Institute of Archival and Documentary Studies
unique scientific publishing project – "Ukrainian Archive Encyclopedia" – have been analyzed. The variants
have been suggested for its perfection at conceptual and substantial levels.
Key words: "Ukrainian archived book", Statutory broker of archives of Ukraine, conception.
Одним із основних видів науково-довідкового видання є енциклопедія. У буквальному
перекладі з давньогрецької слово "ένϰυϰλοπαιδεια" означає коло загальноосвітніх знань, а сучасна
версія його тлумачення звучить як "науково-видавниче видання, що об’єднує в певній системі
найістотніші відомості (універсальна енциклопедія) або окремих (галузева енциклопедія) галузей
знань і практичної діяльності" [6, 310]. За більше ніж трьохсотрічну історію існування енциклопедії
склалася певна типологія видання, зі специфічною структурною і змістовою організацією статей.
Звичайно, розглядати питання влаштування того чи іншого виду енциклопедії доцільно з урахуванням її типології. Слід зазначити, що поняття "типологія енциклопедії" належить до одних із найскладніших в
енциклопедистиці. Головними ознаками типологізації видання є призначення енциклопедії, особливості
концепції творення, аудиторії споживачів інформації, тривалість написання і гнучкість реагування на
новації тощо.
Універсальні й галузеві – так виглядає репрезентація типів енциклопедії у випадку
найзагальнішого об’єднання існуючих науково-довідкових видань за ознакою охоплення інформації чи
її загальності. У фокусі нашої уваги, когнітивно орієнтованої на документознавство та суміжні галузі
знань, знаходиться цікавий модерний проект провідної наукової галузевої інституції – Українського
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі – УНДІАСД) (1994) Державного комітету архівів України. УНДІАСД належить ініціювання та концепційне розроблення "Української
архівної енциклопедії" (далі – УАЕ). Треба сказати, що у 1980-х рр. окремим пунктом п’ятирічного пла© Бездрабко В. В., 2008
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ну розвитку архівної справи на 1981–1985 рр. передбачалася підготовка енциклопедичного словника
"Архівна справа й архівознавство", головним виконавцем якого мав виступити Всесоюзний (нині –
Всеросійський) науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства [11, арк. 13]. І хоча
проекту не судилося відбутися, проте ідея необхідності створення подібного видання була підхоплена
українськими архівістами*. Спочатку постановка питання на державному рівні, а за тим послідовні
старання стосовно його реалізації уможливили появу в 2006–2007 рр. перших пробних, т.зв. "робочих
зошитів" УАЕ [8–10].
Укажемо на об’єктивну складність написання архівної енциклопедії, адже подібне фундаментальне комплексне науково-довідкове видання за концепцією та змістом не має аналогів у галузевій
науці не лише в географічних межах пострадянського простору, але й на міжнародному рівні. Минуло
більше 20 років від моменту проголошення "Промови на захист архівної енциклопедії" відомого
архівіста, колишнього Генерального секретаря виконкому Міжнародної ради архівів Ш. Кечкеметі [2], утім,
практичного розв’язання нагальної справи не сталося. Тривале обговорення концепції міжнародної
архівної енциклопедії кожного разу колективними учасниками підпорядковується національним схемам зацікавлених, а врахування всіх можливих пропозицій наводить на думку про обмеженість узагальнення як категорії з тієї причини, що вимагає нівелювання частковостей і вирізнення спільного.
Тому, хоча потреба в розробленні УАЕ й була породжена необхідністю наукового узагальнення,
систематизації знань з архівістики, суміжних і споріднених сфер діяльності, галузей знань (зокрема,
спеціальних історичних дисциплін, документознавства), обнародування ретроспективної інформації,
упорядкування понятійного апарата, розроблення оптимальної моделі репрезентації електронних
інформаційних ресурсів із урахуванням специфіки їх джерел, збереження і примноження світової
культурної спадщини тощо є очевидною, утім, виявляється надскладним, багатоаспектним завданням,
покликаним сукупно розв’язати наукові, правові, технологічні проблеми із перспективою вищого рівня
узагальнення.
Реалізація задуму розпочалася ще з 1997 р., знайшовши підтримку Міністерства культури і
мистецтв України (нині – Міністерство культури і туризму України), а також вищих навчальних
закладів, архівних установ, музеїв, бібліотек [5, 23]. Усвідомлення масштабності завдань, із-поміж котрих значилося врахування зарубіжного досвіду, сприяло залученню до участі в проекті фахівцівпрактиків, теоретиків із Білорусі, Польщі, Росії, Угорщині, інших країн Європи, а також США і Канади,
що, з огляду на географію виконавців, дозволяє вважати проект, до певної міри, міжнародним, хоча й
орієнтованим, у першу чергу, на "український матеріал".
Короткий український термінологічний тлумачний словник "Архівістика" (К., 1998),
біобібліографічний довідник "Українські архівісти" (у 3-х тт., 1998–2003; 2007), національні ДСТУ 4423–
2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої
документації. Вимоги до оформлювання документів", ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа.
Терміни та визначення понять" та галузеві стандарти ГСТУ 55.002–2002 "Фотодокументи. Правила
зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги", ГСТУ 55.001–98 "Галузевий стандарт
України. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду.
Технічні вимоги", серія навчальної літератури (підручник "Архівознавство" (1998, 2002) "Хрестоматія з
архівознавства" (2003), навчальний посібник "Нариси історії архівної справи в Україні" (2002)), серйозні
монографічні дослідження працівників інституту (наприклад, наукові твори І.Б. Матяш, С.Г. Кулешова)
та ін. результати творчої діяльності УНДІАСД стали не лише "етапними працями" на шляху до
втілення в життя УАЕ, але й засвідчили ґрунтовність підходу виконавців до реалізації наукововидавничого проекту, системну злагодженість праці колективу інституту, перспективність бачення
кінцевого результату, поступальну підпорядкованість проміжних зусиль масштабному завданню.
Як справедливо відмічає І.Б. Матяш (керівник проекту), пропоновані до УАЕ статті активно апробувалися на сторінках фахових видань – "Студії з архівної справи та документознавства", "Архіви
України", "Архівознавство. Археографія. Джерелознавство" та ін. [5, 23], що знайшло відлунняобговорення серед колег, позитивно позначилося на якості енциклопедії, а опозиційна критика сприяла поліпшенню якості наукового продукту.
До редакційної колегії увійшли знані в Україні та за її межами фахівці, професіонали високого
ґатунку, учасники написання інших енциклопедичних проектів, котрі мають неабиякий досвід у творенні
подібних видань – Г.В. Боряк, І.Н. Войцехівська, Г.К. Волкотруб, Л.А. Дубровіна, М.Г. Железняк, С.Л. Зворський,
С.Г. Кулешов, І.Б. Матяш, О.Г. Мітюков, К.Є. Новохатський, Л.П. Одинока, О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг,
В.А. Смолій, П.С. Сохань, Я.С. Яцків. Їм удалося залучити багатьох інтелектуалів, які стали успішними
укладачами енциклопедії, і в цьому полягає суспільна та наукова заслуга колегії.
Тривала критика концепції енциклопедії завершилася ухваленням реєстру слів, а також тематичних блоків, передбачуваних у виданні. Реєстр охоплює терміни та поняття, систематизовані у такі
концентри: "Архівна справа", "Архівна наука і освіта", "Архівна періодика", "Персоналії", "Документознавство та діловодство", "Спеціальні історичні дисципліни та суміжні галузі знань" [5, 6]. Зафіксоване у
передмові до першого робочого зошиту пояснення щодо статей блоку і їх змісту розкриває принципи
селекції термінів і понять [5, 8]. Кожен тематичний блок УАЕ підпорядкований внутрішній структурі. Це
простежується на рівні невипадкового, і навіть не лише тематично узгодженого, набору лексем. Став-
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лення до науки як складного утворення, із розвиненою інфраструктурою наукових комунікацій, течій і
шкіл, мережею інституцій і організуючим конструктом, вплинуло на комплексне, системне висвітлення
позицій блоку, визначило врахування найвагоміших чинників походження терміна чи поняття,
еволюцію форми і змісту. Комплексність виявляється в усвідомленні кожної одиниці словника частиною цілого. Це можуть бути факт, подія, явище, процес тощо, які розвиваються у часі і просторі,
змінюються залежно від суспільно-політичного, економічного, культурного контексту, відбивають досягнення науки, постають у різних практичних конфігураціях, наповнюються відмінним значенням. Тому, наприклад, статті про законодавчі та нормативно-правові акти в галузі архівної справи містять
ретроспективний огляд становлення і розвитку правової бази архівної справи від часу формування
централізованої архівної системи в Україні до прийняття Закону України "Про Національний архівний
фонд та архівні установи" (2001), аналіз форми і змісту найвагоміших актів, порівняння із досягненнями нормативно-правового забезпечення за кордоном тощо. Статті про архівну періодику (вітчизняна і
зарубіжна) звідомлять про історію та повний аналітико-синтетичний бібліографічний опис видань, а
блоку "Спеціальні історичні дисципліни та суміжні галузі знань" – тлумачення, походження й еволюцію
терміна-означника наукової дисципліни, її історію, теорію, методологію наукової дисципліни,
історіографічну базу, тематичну бібліографію.
Основною одиницею енциклопедії, що складає її зміст і визначає призначення, є стаття. Статті
енциклопедії завжди існують системно, підпорядковуються меті і завданням видання. Незважаючи на
структурну і змістову відмінності статті, їх завжди можна звести до двох основних видів – реєструючий
(фіксуючий) або ж пояснювальний. Провідна відмінна ознака в типології статей може бути пов’язана з
установкою авторського колективу, творців видання – зареєструвати слово чи пояснити його. У випадку з УАЕ статті носять пояснювальний характер.
Упереджуючи розгляд пояснювальної статті УАЕ, відмітимо, що на етапі становлення енциклопедистики (XVIII ст.) питання про структуру статті і її наповнення зазвичай не роз’яснювалося. І лише згодом, окрім розуміння необхідності подання тлумачення тієї чи іншої позиції, приходить
усвідомлення розроблення внутрішньої структури статті. Зупинимося на типі енциклопедичної статті і
питанні її структурування, а саме – кількість і необхідність параметрів, зон для розкриття того чи
іншого терміну, поняття, явища тощо. З огляду на згрупований в енциклопедії матеріал, статті кожного
із тематичних блоків мають специфіку представлення. Так, відмінними за методикою розкриття змісту і
репрезентацією форми інформації є статті з термінології, персонології, наукових дисциплін тощо.
Найбільші проблеми у творців видання виникли з представленням термінологічного сегменту. Тому
варто зробити декілька зауваг, урахування котрих бажане при дальшій підготовці УАЕ.
Енциклопедичний статус видання зумовлює особливий формат статей і передбачає наявність
не тільки дефінітивного визначення термінів і понять, але і їх граматичну та стилістичну характеристику, роз’яснення, ілюстративні цитати чи речення (випадки вживання), історико-етимологічну (історія
походження, еволюція, трансформації), принаймні для тих із них, що є фундаментальними, а також
бібліографічну довідки. Важливе значення для успішного творення енциклопедії має належна
морфологічна репрезентація кожної лексеми, під якою розуміють спосіб структурування концепційного
змісту шляхом словотворення, розширення значеннєвих меж у результаті розвитку науки. Йдеться про
відбиття основоположних концептів як найбільш суттєвих для побудови лексем, тих, які організують
"концепційний простір", забезпечують його упорядкованість і виступають головними одиницями змісту.
Утім, наприклад, статті з документознавчої, діловодної термінології, вміщені у перших робочих
зошитах, демонструють ігнорування навіть формальних ознак видання, яке має бути, за задумом його
творців [5, с. 22–25], енциклопедією. Залишається сподіватися, що глибокий, критичний аналіз досвіду
підготовки перших робочих зошитів УАЕ детермінує перегляд окремих науково-методичних, теоретико-методологічних засад її укладання, що стане, безумовно, важливим кроком на шляху узгодженості
культури видання і сучасних наукових вимог.
Варто зробити ще одну суттєву заувагу. Будь-яке поняття чи термін мають дві іпостасі
існування: одиниця знання і структура знань, передана у мовній формі [1, 3, 4, 7]. Традиція вживання
лексеми профілює характеристики змісту, у якому й кодуються знання. Зміст – категорія динамічна.
Основні концепти, що складають зміст лексеми, актуалізуються через словотворчі форми, а їх
активізація формує граматичні смисли, що мають загальновживаний характер і узалежнено від автора
подачі у науково-довідковому виданні лексеми "переживають" інтерпретацію і конкретизацію смислу.
Тому, при розгляді змісту статей УАЕ варто враховувати й авторство, оскільки зустрічаємо відхилення
у тлумаченні того чи іншого поняття (терміну) від усталених визначень і значень.
Після появи у світі робочі зошити УАЕ стали об’єктом обговорення у середовищі фахівців.
Більшість долучених до апробації визнають необхідність розширення реєстру слів, їх ретельнішої
систематизації у межах тематичних блоків і міжблочно, чіткішої структурованості статей, скрупульозного узагальнення (чи конкретизації) їх змісту, точнішого термінологічного пояснення лексем,
необхідності провадження додаткових наукових досліджень, розширення кола учасників написання
УАЕ із метою підвищення наукового рівня статей та ін.
Безперечно, створення "Української архівної енциклопедії" – проект оригінальний і перспективний
для окремої галузі знань, суміжних і споріднених дисциплін, а також для групи подібних чи тематично
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пов’язаних із ним видань. Публікація результатів новітніх досягнень архівістики, залучення до наукового
обігу значного масиву маловідомих (у тому числі раніше недоступних) архівних документів, важливих
для цілісної об’єктивної реконструкції історії української архівної справи, актуалізації її досвіду, розвитку
історичної науки в цілому має непересічне значення. Орієнтація на введення галузевих узагальнюючих,
енциклопедичних знань у глобальні інформаційні системи – ще один аргумент на користь її творення.
Сподіваємось, що на зміну робочим зошитам УАЕ, згодом з’явиться оновлене, сучасне, високо інформативне
видання, достойне енциклопедичного статусу, котре адекватно віддзеркалить зміст архівної науки і
практики в Україні та за її межами.
Примітки
*Відмітимо також особливу актуалізацію питання у 60-х роках ХХ ст., що було пов’язано з винятковим
етапом розвитку архівної справи. Свідченням цьому є республіканські наукові конференції з архівознавства та
допоміжних історичних дисциплін (1961, 1965, 1968 рр.), термінологічна діяльність постійно діючого семінару з
архівознавства та допоміжних історичних дисциплін Центрального державного історичного архіву України у
м. Львові.
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ ТЕАТРУ УКРАЇНИ:
20-ті роки ХХ ст.
У статті проаналізовано основні віхи становлення соціології театру у 20-ті роки ХХ ст.,
яка насамперед зосереджується на вивченні глядача.
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In the article are analysed the basic landmarks of becoming of sociology of theater in 20th of ХХ century,
what concentrated on the study of spectator.
Key words: theater, sociology of theater, spectator, dramatic art, sociological researches.
У житті українського суспільства у сучасний період актуалізується інтерес до соціологічних
досліджень мистецтва, що унеобхіднює більш ретельне вивчення та осмислення історичного шляху
розвитку соціології мистецтва взагалі та окремих її галузей зокрема. Соціологія театру є однією з розвинених галузевих соціологій, яка зароджується в Україні на початку ХХ ст. і набуває найбільшого розвитку
починаючи з 20-х років ХХ ст., що було викликано потребами розвитку самого мистецтва, а ще більшою
© Алієва Л. О., 2008

83

Історія
Історія

Алієва Л.
Святненко
А. О.
В.

мірою – соціальною потребою залучення до театрального мистецтва нового глядача, під впливом якого
театр почав набувати нових, раніше не притаманних йому функцій (критика тощо), а також потребами
підвищення ідеологічно-виховної ролі театру в житті суспільства. Її першопочаток дослідники відносять до спроб опитування глядача в театрі Соловцова в Києві ще на початку ХХ ст. [24].
Найбільш інтенсивно, послідовно і цілеспрямовано розвиток соціології театру відбувається у
20-ті роки ХХ ст., зосереджуючись насамперед на вивченні глядача. Особливостями соціології театру
в 20-ті роки було:
1) спочатку її формування відбувається зусиллями окремих театрів, а згодом соціологічні дослідження театру стають державною справою, зберігаючи і самодіяльні форми свого розвитку;
2) в один короткий історичний період відбувається не тільки зародження і розвиток протосоціології театру, а й інтенсивний поступ власне театральної соціології, яка мала театрознавчий характер та поступово переростала у соціологію театру як різновид соціології мистецтва;
3) зазначені періоди не мали чіткої послідовності розвитку і нерідко розвивались одночасно;
4) для соціологічних досліджень театру було характерне акцентування на виховних аспектах,
що дає підстави говорити про одночасне складання такої нової галузі знань, ініційованої Лесем Курбасом, як соціологія театральної культури, виховання театрального глядача.
Основним руслом і стратегічним напрямом змін стає завдання формування нової театральної
аудиторії і розвитку мистецтва, тобто фактор публіки стає не тільки центральним, а й всеохоплюючим
і, навіть, на нашу думку, універсальним. Поступово, вже в 20-ті роки, відбувається розширення тематики і проблематики досліджень.
Хоча відомий театральний діяч В.Василько зазначає, що ще М.Садовський вважав за необхідне "уважно вивчати свою публіку і знати її духовні запити" [13, 65], програмно це завдання постало
пізніше, у квітні 1917 р. у першому українському театральному журналі “Театральні вісті”. У його передовій статті зазначалося, що “перед нашим театром стоять великі завдання. Він повинен розширити
контингент свого глядача, намагаючись обслуговувати все наше суспільство”, театр “повинен відображати нові класи, нові персони, нові типи" [42, 4].
Наступного року Лесь Курбас у “Театральному листі” утверджує думку про роль глядача як основи, з якої починається театр [23, 70].
На нашу думку, концепція Леся Курбаса в побудові соціологічно орієнтованого комплексного
театрознавства стала визначальною у формуванні не лише театральної соціології, а й соціології театру в цілому. Корифеєві вітчизняної сцени був притаманний більш широкий і цілісний підхід, порівняно
з подібними пошуками В.Е.Мейєрхольда, позаяк Лесь Курбас виходив за межі всебічного бачення сучасної йому соціально-театральної реальності, враховуючи взаємодію всіх її складових (відносини у
творчому колективі, відносини театру і влади, театру і публіки, педагогічну та ідеологічну складові
впливу театру на глядача та ін.) і нове розуміння введеного ним поняття театральної культури. В новому розумінні поняття “театральна культура”, Л.Курбас вбачає можливість зрозуміти несхожість різних шляхів розвитку театру [22, 145]. До театральної культури Лесь Курбас підходить системно, тому
що до її суб’єктів відносяться “насамперед, актор; режисер зі своїми помічниками: художником, композитором, хореографом; драматург; критика і, насамкінець, глядач, як певний соціально-політичний фактор, суспільний і естетичний критерій" [22, 145]. Вражає комплексне багатовимірне бачення Л.
Курбасом ролі глядача як носія суспільних проблем і критерію – визначника відповідності діяльності
театру потребам суспільства в естетичному і соціальному відношеннях. Такого глибокого і цілісного
соціокультурного розуміння театрального процесу не знаходимо у жодного фахівця, крім П. Руліна.
Тому ми вважаємо Леся Курбаса не тільки фундатором соціології театру в Україні, а й засновником
школи особливого напряму соціологічних досліджень театру, який емпірично і практично реалізувався
в Україні і мав значний вплив на театральний процес.
Соціологія покликана, за Курбасом, фіксувати розмаїття публіки не тільки в соціальному, а й у
художньому відношенні, використовуватися для визначення перспективності тих чи інших напрямків
розвитку театру, тобто виступати соціально-культурним арбітром (дискусія Л. Курбаса та Г. Юри як
лідерів театральних груп “олімпійців-новаторів” та “масовістів-традиціоналістів”) [36, 140].
Уже 1919 р. починаються систематичні соціологічні дослідження публіки київських театрів [26],
які координуються і організовуються спеціальною Комісією з вивчення глядача. Значного розвитку робота з
вивчення глядача, яка мала системний характер, набуває у театральному об’єднанні “Березіль”. Досвід
цієї роботи з глядачем досліджувався А.Г.Лягущенко, але в ній залишилися не вивченими окремі аспекти
діяльності “Березоля”, особливо станція сільського театру, робота якої передбачала “вступне слово
перед виставою з поясненнями значення п’єси і вказівками, як виставу дивитись і розуміти; організоване
проведення вистави; анкетне опитування глядача" [11, 38]. В даному разі ми маємо прецедент поєднання
соціологічного вивчення театру з акціями театрально-художнього соціального виховання, що дає підстави
стверджувати, що такий комплексний підхід створює можливості для формування соціології театральнохудожнього виховання.
Вивчення архіву театру “Березіль” засвідчило, що на його виставах регулярно проводилися не
тільки соціологічні дослідження глядача, а й (за такими ж опитувальними листами) опитування у 19241925 рр. у Дніпропетровському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка [5].

84

Вісник ДАКККіМ

4’2008

Прикметно, що для соціологічних досліджень глядача в театрі “Березіль” характерне порівняльне дослідження аудиторії і її оцінок однієї і тієї ж вистави впродовж тривалого часу. Так, вистава
“Джеммі Хіггінс” (за Синклером) за описаною методикою досліджувалася 20 разів, вистава “Машиноборці” – 8 разів [4]. Зауважимо, що матеріали архіву Дніпропетровського українського драматичного
театру ім. Т.Г.Шевченка свідчать, що вивчення глядача мало не епізодичний, а постійний характер, і
не тільки в 1924-1925 рр., а й у 1927-1928 рр., і супроводжувалося проведенням конференцій глядачів.
Опитування у цьому театрі охоплювало не тільки глядачів, а й стажерів та ін. [7]. Цікаві матеріали щодо соціологічного вивчення глядача знаходимо в архівах Ворошиловградського російського драматичного театру, Донецького українського драматичного театру ім. Артема, Одеської держдрами [1; 2].
Особливо інтенсивно проводяться соціологічні дослідження театральних проблем в Одесі не тільки
колективами театрів, а й управлінням культури та кабінетом політпросвітника, які оперативно оприлюднюються тижневиком “Театр, клуб, кіно”. Один із дослідників вважає, що театр у післяреволюційні
роки пройшов значний шлях у своєму розвитку, від якого відстає глядач, а тому суспільство за допомогою соціологічних засобів має “форсовано” подолати розрив між ними шляхом інтенсифікації театрального виховання [8].
Важливо зазначити, що суб’єктами соціологічного вивчення глядача стають не тільки драматичні, а й оперні театри. Так, в архіві Київського оперного театру ім. Т. Г. Шевченка нами виявлені анкети
глядачів 1925-1928 рр. [6]. Ці дані дають підстави зробити висновок, що характерною особливістю соціології 20-х років є тісний взаємозв’язок соціологічних досліджень театру з практикою, жваве обговорення їх результатів громадськістю і корекція роботи театру відповідно до потреб глядачів.
У цьому ж руслі громадсько-театральної соціології виховання шляхом “суцільного запису” (різновид анкетного опитування) і шляхом спостереження за реакціями глядача проводяться дослідження
сприйняття вистави у Харківському і Київському театрах для дітей, на основі яких визначалася нижча
вікова межа адекватного сприйняття кожної вистави для дітей [41, 46].
Вивчення глядача харківськими дослідниками не обмежується фіксуванням соціальнодемографічних характеристик зали, а концентрується на виявленні залежності сприйняття глядача
"від самої вистави, від її змісту, художньої структури, стилю та від багато чого іншого" [14, 39], що дає
підстави віднести такий тип дослідження до театральної, а точніше – до театрознавчої соціології.
Важливою особливістю становлення соціології театру в Україні 20-х років є її соціальнодемократична спрямованість (ініційована радянською владою) на забезпечення залучення до театру
всіх верств населення, що знайшло зворотній вияв у “охопленні” глядачем майже всіх ланок театрального процесу і безпосередньому, часто спрощено-вульгаризованому, впливі на театральну творчість. Хоч дещо спрощено, але водночас соціологічно-конструктивно мислили в театральній справі і
керівники. Так, на думку М.Скрипника, визначальним кутом театрального трикутника має бути насамперед глядач, виходячи з потреб якого має відбуватися реконструкція театру, аж до утворення, подібно сільській кооперації, кооперативного театру [37, 4-6]. За таких умов відбувалася соціологізація та
ідеологізація театральних відносин і театральної діяльності, яка тоді ще рідко фіксувалася соціологами, принаймні, у емпіричній формі.
Послідовно розглядаючи цей процес, зазначимо, що за таких умов соціальне ідеологічно “втискується” у зміст художнього (вистави, п’єси), а самі театрально-художні, творчі відносини (зовні) соціологізуються, тобто, формується соціально-соціологізуюча театральна реальність, яка набуває
тотального характеру. Проявом її була турбота влади і, відповідно, соціально-заангажованої соціології
про забезпечення театральними послугами сільського глядача.
У соціологічному відношенні ця увага до сільського театрального глядача реалізувалась як
державна позиція щодо зближення культур міста і села. Її прояв ми бачимо у постійній турботі шефського характеру, багаторічній роботі станції сільського театру “Березоля” і всебічній роботі з глядачем,
в тому числі педагогічного характеру.
Центром практичної роботи із створення сільського театру на основі проведених соціологічних
досліджень стає журнал “Сільський театр”, започаткований 1926 р. Цей часопис не тільки друкує результати соціологічних досліджень, а й ініціює проведення нових соціологічних вивчень. Формуючи
склад слухачів курсів з перепідготовки активу сільських драматичних гуртків, дослідники пропонують
заповнити опитувальний лист, який дозволяє отримати широку інформацію про інтереси, потреби, рівень культури і плани своїх слухачів [3; 9; 38; 39].
Клубна станція “Березоля”, створена Л. Курбасом, поєднувала соціологічні дослідження з ідеологічною, художньою і етичною підготовкою аудиторії, з поетапним вивченням різними групами глядачів творчості театру, веденням гуртків, читанням лекцій про мистецтво, показом фрагментів вистав,
а пізніше – доступних для цих категорій повних вистав, знайомство з якими торувало шлях до розуміння ними більш складних постановок [24, 15]. Власне, зазначений напрям роботи, в якому реалізувалася соціологічна концепція Леся Курбаса, був не тільки, як зазначалося, формою соціології
театрального виховання, а й “театральної культури” (за висловом Леся Курбаса), особливою, соціологічно-фундованою, соціально-практичною театральною педагогікою, живим процесом формування як
глядача, так і вдосконалення театрального процесу з урахуванням специфіки публіки.
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Центральний кабінет політосвітробітника з Харкова 1925 р. через Народний комісаріат освіти
(під орудою завідувача художньої секції, пізніше – відомого письменника Ю.Смолича), через журнал
“Сільський театр”, “бажаючи зробити обрахунок стану художньої роботи на селі з метою її налагодження”, поширює “Анкету драмгуртка”, в якій ретельно програмується вивчення стану, змісту роботи і
перспектив розвитку драмгуртків [38, 39]. Дані, зібрані з усієї України з жовтня 1925 р. по січень 1926
р., були узагальнені Л.Болобаном і засвідчили, що опитуванням було охоплено 15% художніх гуртків
(556 анкет), що переконує у величезному розмаху театральної самодіяльності [9, 1-5]. Переважна більшість гуртків (531) працювали українською мовою.
“Сільський театр”, як місячник відділу мистецтв управління політосвіти, постійно вивчає міру і
ефективність використання матеріалів їх журналу драмгуртками шляхом їх опитування [3; 9; 38; 39]. У
руслі цього процесу формуються нові напрями досліджень. Так, ретельний дослідник П.Рулін від імені
дирекції Українського театрального музею в статті “Історія сільських театрів” розробляє принципи
комплексного підходу у соціокультурному вивченні історії українських сільських театрів. Він наголошує, що "театр є явище соціальне і живе він тільки як взаємовідносини поміж коном і глядачем" [34, 2].
П.Рулін акцентує увагу на тому, що коли театр виростає із певного соціального оточення, то дослідник
дедалі більше уваги мусить віддавати глядачеві, бо "театр не може не працювати на певного глядача,
не визнаючи його потреб і смаків – в сучасному і минулому" [34, 2]. Важливим у цій позиції є обґрунтування соціологічного вивчення сільського театру, його еволюції і розробка програми такого дослідження, пропонованої автором, в якій поєднуються соціологічні і мистецтвознавчі аналітики, історичне і
логічне. В цілому такий історично-комплексний підхід був актуальним не тільки для того часу, а й є
привабливим і нереалізованим і сьогодні в сучасній соціології театру.
П.Рулін не обмежується розробкою програм таких досліджень щодо сільського театру, а поширює соціологічний підхід до вивчення історії українського театру [33], застосовуючи розроблені принципи до аналізу соціального складу двох провінційних труп 40-х років ХІХ ст.
Важливою проблемою розвитку театральної соціології 20-х років було вдосконалення методики соціологічних досліджень, бо часто опитування, які проводились через журнал, не давали надійних
результатів, позаяк повернення анкет складало іноді лише 3% [10, 1].
Тому дедалі більшу увагу “Сільський театр” починає приділяти вивченню методики і техніки
досліджень сільського глядача, свідоцтвом чого є низка публікацій Л.Предславича [30, 32-35]. Зазначається, що "знання свого глядача кожному робсільтеатрові і кожному драмгурткові – це перша передумова доцільності роботи, бо регулює добір репертуару й правильну лінію в цілій театральній роботі"
[30, 32]. Підкреслюючи розмах досліджень, автор зазначає, що одеський та зінов’ївський робсільтеатри проводили анкетування глядачів і зібрали 400 анкет перший та 502 анкети другий [30, 32].
Схематично опитувальний лист має включати розділи, які розкривають, хто такий глядач з боку соціального і культурного становища і рівня, як він сприймає зміст та форму й окремі елементи видовища, а також значення і роль робсільтеатру чи драмгуртка [30, 32].
Все більше усвідомлюється методична обмеженість вивчення глядача лише анкетним способом, пропонується робити “спостереження через третю особу”, фіксування реакцій всього залу, "одну
аудиторію спостерігати на виставах різних п’єс, різними прийомами та засобами сценічного впливу.
Хто хоче бути театром для глядача – той хай вивчає його" [12, 1-2].
Вже пізніше (1931 р.) Центральний кабінет політосвітроботи Народного комісаріату освіти публікує наслідки обслідування 28 гуртків (16 у Харкові та 12 в Одесі), в якому вивчені на основі 500 анкет
умови праці самодіяльних театрів, склад гуртків та характеристика самих гуртківців (ставлення до студійних занять, їхній світогляд, театральний смак та культурно-побутова обстава), характеристика режисерських кадрів, якість самодіяльної роботи, вплив професійного театру на самодіяльний гурток, які
узагальнюються у книжці “Самодіяльний клубний театр” [31, 45].
Відтак, у 20-ті роки відбувається процес комплексного соціологічного дослідження театрального життя, вивчення у взаємодії глядача, театральних потреб, рівня культури працівників театру, взаємозв’язку професійного і самодіяльного театрів.
Все це дає підстави стверджувати, що вже наприкінці 20-х років ХХ ст. в Україні формується
певна єдність соціологічного знання про театр, яка має виразну практичну спрямованість на залучення
глядача і його виховання та забезпечення відповідності театральної творчості потребам нової театральної
публіки, в тому числі засобами театральної самодіяльності. Проблема глядача постає як визначальна
у театральному трикутнику, окресленому відомим державним діячем і театрознавцем М.Скрипником у
його чисельних публікаціях, особливо з реконструкції театру, яку проводила держава [30].
У цей час соціологічно мислячими фахівцями усвідомлюється необхідність створення наукового
прогнозу розвитку театру на основі вивчення "не тільки вимог глядача, а й тих можливостей, які сьогодні
має театр" [32, 54], якісної структури зали на основі комплексних досліджень, що було характерно для
досліджень Харківського дитячого театру і театру “Березіль”. Навіть офіційно перед соціологом відкривається шлях не апологетичного виправдання “смаків нового глядача і підтягування до них творчості
театру”, а творчого пошуку, бо голова Управління мистецтв Наркомосу зазначає, що "ми не вимагаємо
притримуватися смаків глядача. Навпаки, театр повинен впливати, вчити, виховувати" [29].
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Проте з 30-х років відбувається доволі різкий поворот, який характеризується вульгарною ідеологізацією функцій театру. Вона особливо яскраво проявилася у ставленні до театральної критики,
як тоді писали – “теакритики”. На нараді з проблем вивчення глядача, скликаній в січні 1930 р. за ініціативою журналу “Радянське мистецтво”, підтримувалась ідея підготовки колективних робітничих рецензій на нові вистави, більше того, були заклики “знищити інститут рецензентів”, а в оцінці роботи
театру перейти на колективну критику. Це був відверто вульгарно-соціологічний напрямок. Цей добре
організований рух набув великого поширення і мав не тільки позитивний, а й негативний зміст, виразний ідеологічно-соціологічний аспект [16; 20; 21; 28; 44].
Найповніше ця проблема розкрита в опублікованому в журналі “Радянське мистецтво” Плані
диспуту про "Основні питання реконструкції театру”, в якому вказувалося, що відставання театру
пов’язане з відривом його від життя, замкнутістю, ізоляцією від глядача, а вихід бачиться в "активному
втручанні глядача в теапроцес" [17, 3]. У цій програмовій статті зазначається, що “глядач спершу виступає як споживач, далі послідовно як критик, співучасник і творець вистави”, а "недооцінювання чи
затушковування пріоритету глядача гальмує справу реконструкції театру" [17, 3]. У статті ставиться
завдання "провести призов ударників до театру, драматургії і критики, якнайбільше активізувати органи пролетарського контролю над театром, масову робітничу критику, налагодити систему пролетарського буксиру над театрами" [17, 4]. Глядач також розглядається як активний компонент вистави, який
через худполітраду активно має втручатись у театральний процес. Вульгаризаторські тенденції цієї
компанії очевидні, але сам рух у формі театральних диспутів стимулював значну глядацьку активність,
породив акцент на театральній критиці як складовій, яка забезпечує ефективність театрального процесу, інтерес до неї театральних діячів, стимулював розробки концепцій критики, обговорення її основних проблем, що має бути предметом спеціального дослідження [20; 44]. Зазначені дослідники
виділяють два типи критиків цього часу – соціологів та естетиків-формалістів. При всій суперечливості
цього процесу слід виділити його як яскравий соціологічний феномен епохи, який і пізніше не мав аналогів в українській соціології театру і заслуговує на системний аналіз як особливий розділ “соціології
театральної критики”.
Отже, характерна для кінця 20-х – початку 30-х років ідеологізація і політизація театру була за
змістом вульгарно-соціологічною, і хоча сприяла активізації театральної громадськості, але притлумлювала творчий пошук і вела до спрощення у постановці вистав [16; 28].
Соціологічного та ідеологічного змісту набувають також на початку 30-х років маніфестації театрами своєї художньої політики. В журналі “Радянське мистецтво” під рубрикою “Театри про свою художню політику” з урахуванням завдань соціології театру виступає Г.Юра зі статтею “На шляху до
пролетарського реалізму”, а також режисер В.Манзій та диригент О.Брон з публікацією “Художні та
ідеологічні шляхи розвитку Київської опери” та ін. [43, 18-19].
Поглибленню соціологічного вивчення театру сприяє діяльність театрознавців-критиків, таких
як Я.Мамонтов, який пропонує для цілісного вивчення театрального процесу послуговуватися поняттям “театральна система” [25]. Перспективними, на нашу думку, і в 20-ті, і на початку 30-х років були й
пошуки П.Руліна, який намагався органічно поєднати соціологічний, театрознавчий, науковоорганізаційний і виховний аспекти дослідження українського театру [34]. Особливо характерною у
цьому аспекті є його стаття “Облік театрального процесу”, в якій використовуються соціологічні методи
для управління театрами на основі ретельного фіксування важливіших складових театрального життя
у кількісних показниках. Він розглядає всі кількісні факти "у зв’язку з усіма якісними моментами" [25,
42], такими як рух репертуару, якісна характеристика глядача та ін. Пропонується вести щоденники
театрального життя, карткову систему фіксування всіх ланок функціонування театру [25, 42, 49].
Слід відзначити, що у 20-ті роки соціологічний спосіб мислення проникає у багато галузей
знань і стає способом практичної дії з отримання нових знань. Типовим прикладом є діяльність Комісії
по виданню пам’яток новітнього письменства, очолюваної відомим вченим С.Єфремовим, яка у своєму зверненні “До всіх громадян УСРР” пропонує низку питань соціологічного характеру для тих, хто
має відомості про померлих і маловідомих українських драматургів 700 п’єс, які за цензурних утисків
не побачили світу в свій час [18, 28].
Соціологічний спосіб мислення і аналізу театральної діяльності стає домінуючим не тільки в
театрознавстві, а й в аналізі стану театрального життя в цілому, особливо з позиції його ідеологічного
регулювання. Соціологічні принципи аналізу використовуються для характеристики змін у театральному житті [15], визначення як стану театральної культури глядача, так і суспільства. Стає звичним
використання даних соціологічних досліджень при аналізі фахівцями успішності театральних сезонів
та їх планування, наприклад, в діяльності “Березоля”.
Важливо підкреслити, що повсякденною стає практика публікацій у газетах та журналах анкет
з опитування глядача. Ці опитування нерідко проводяться на конференціях глядачів, які характеризуються значними масштабами, набуваючи і національної специфіки. Так, зазначається, що "в Дніпропетровську Державний єврейський театр України підвів підсумки своєї півторамісячної роботи на
конференції єврейського робочого глядача (понад 1000 чол.)" [27, 33].
Опитування не тільки глядачів, а й критиків і театральних діячів стає засобом аналізу гострих
соціальних явищ театрального життя, в тому числі причин поширення халтури в театрі, інших супере-
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чностей театрального життя. Важливо, що нерідко культпрацівник, театральний діяч постає як експерт, оцінюючи стан театрального життя [41].
Відзначимо також важливий соціальний процес, пов’язаний з раніше аналізованою театральною, часто колективною, критикою, яка була небезпечна своєю ідеологічною однобічністю. Період 20-х
років позначений глибоким соціально-естетичним осягненням природи сучасного театру Л.Курбасом у
раніше згаданих та інших публікаціях, поглибленням вивченням глядача В.Руліним, пізнанням іншими
дослідниками соціально-театральних відносин.
Очевидно можна стверджувати, що обсяг публікацій 20-х років соціологічного і соціотеатрознавчого як наукового, так і практично-регулятивного характеру, перевищує такі публікації з 30-х років
до 2000 р. На жаль, багатий соціологічний доробок з проблем театру не був достатньо досліджений,
що стримувало розвиток вітчизняної соціології театру, починаючи з її відновлення в 60-ті роки і донині.
Загалом існують підстави стверджувати, що наприкінці 20-х – на початку 30-х років в Україні існувала багаторівнева і навіть багатогалузева соціологія театру, різні ланки якої (театрознавча, емпірична, театральна, театрально-виховна та ін.) знаходилися на різних рівнях розвитку, хоча і тяжіли до
синтезу, який вже намітився. Соціологія театру як цілісна система, що включає теорію середнього рівня, емпіричні дослідження і рівень впровадження в практику, вже значною мірою склалася, хоча цей
процес залишився незавершеним.
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НАУКА І ОСВІТА В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: НАРИСИ ІСТОРІЇ
(кінець ХХ – початок ХХІ ст.)
У статті висвітлено основні події і факти з історії освіти і науки в Київському університеті
імені Тараса Шевченка з 80-х років ХХ ст. до сучасного періоду. Працю присвячено 175-річчю заснування Київського університету.
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In the article the lighted up basic events and facts from history of education and science in the Kiev
university of the name of Taras Shevchenko from 1980th to the modern period. Labour is devoted to 175years of foundation of the Kiev university.
Key words: history, education, science, university.
Кожне нове покоління вносить свою частку до скарбниці загальносвітових здобутків, фундуючи
та генеруючи нові наукові ідеї та напрями, визначаючи орієнтири розвитку людства. Українську вітчизняну історію як минулу, так і майбутню, неможливо уявити без інтелектуального потенціалу Київського
університету.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – один з провідних вузів країни,
великий навчальний, науковий та культурний центр, – за загальновизнаною усім науковим світом класифікацією посідає почесне 15 місце серед найуславленіших навчальних закладів. Високий міжнародний авторитет та визнання прийшли завдяки його вихованцям. І саме колишні вихованці університету
брали участь у створенні та формуванні засад незалежної української держави, саме вони – інтелектуальний потенціал нації – будуть створювати майбутнє України. Серед них члени Національної академії наук, письменники і міністри, дипломати і науковці.
Київський університет за свою історію неодноразово змінював свою назву: Київський імператорський університет Св. Володимира, Вищий інститут народної освіти, Київський інститут народної
освіти ім. М. Драгоманова, Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, Київський ордена Леніна і
ордена Жовтневої революції університет ім. Т.Г. Шевченка, Київський університет імені Тараса Шевченка та, нарешті, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Один з найстаріших
університетів України Київський університет пройшов визначний і водночас важкий шлях своєї історії,
зробив неоціненний внесок у розвиток, освіти, науки та культури України. З іменами його вихованців і
професорів пов'язані яскраві сторінки історії країни, становлення фундаментальних вітчизняних наукових ідей, шкіл та напрямків. Його випускники проводили економічні реформи і готували революції,
здобували наукове визнання, працювали на громадській ниві. Тут одночасно вчилися і діяли монархісти й анархісти, українські націоналісти і більшовики, ліберали і соціалісти. Однак університет завжди
залишався самим собою – храмом освіти, науки, культури, осередком нових ідей і нових прагнень.
Враховуючи виняткову роль Київського національного університету імені Тараса Шевченка в
підготовці висококваліфікованих спеціалістів, його непересічне значення як провідного вищого навчального закладу України, що є унікальним надбанням національної освіти, науки і культури, а також виходячи з необхідності збереження і розвитку сформованих у ньому авторитетних наукових шкіл та
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залучення до науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі найбільш здібних і перспективних молодих вчених, Київському університету імені Тараса Шевченка Указом Президента України
від 25 листопада 1999 року надано статус Національного вищого навчального закладу (зі статусом
самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу).
Постійно поновлюється склад студентів, викладачів, зміст і наукове наповнення навчальних
дисциплін, але завжди залишається той особливий незнищенний університетський дух, неповторний
університетський образ, який спонукає до народження нових, спростування старих ідей, постійного
переосмислення надбань людського інтелекту. Цей образ не є цілісним без його ключової постаті –
ректора, який втілює безперервність і спадкоємність кращих університетських традицій і виступає їх
носієм та гарантом збереження.
Реформи не завжди були корисними для університетської освіти. У ХХ ст. радянська держава
надала своєрідний відтінок усій системі університетської освіти, коли сама наука з часом почала набувати національно обмеженого характеру. І як результат, замість єдиної науки педагогіки, як науки про
навчання і виховання людей, з’явилася радянська педагогіка, що протиставлялася педагогічній науці
інших країн, а єдиній науці філософії протиставлялася марксистсько-ленінська філософія. Все це гальмувало процес науки в цілому, по своїй суті орієнтованої на пошук істини в ході об’єктивного, незаідеологізованого дослідження і вивчення.
Після перебудови почався період надзвичайно бурхливих змін у суспільно-політичному житті
нашої держави, з виникненням гострої кризи в освітянській галузі, в науці. Криза системи освіти, якщо
з неї не вийти, породжує кризу науки, а, відповідно, і кризу суспільства – принаймні на час життя одного покоління. У часи загальної кризи суспільства та його цінностей для її подолання потрібне науково
обґрунтоване усвідомлення реального стану суспільства та освіти, щоб спрогнозувати напрями подальшого поступу у відповідності з передовими здобутками світової думки. Життєві реалії пострадянського простору змушували визнати суттєві недоліки у підготовці вузами кадрів вищої кваліфікації й
шукати шляхів удосконалення системи вищої та середньої освіти. Спроби реформувати освіту носили
косметичний характер, оскільки у визначенні самої мети та завдання реформи закладалась стандартна модель “радянського спеціаліста”. На тлі цих подій Київський університет не тільки зберіг свої традиції, але й провів реформи – одержує статус Національного, а також приймає новий Статут.
Одночасно с постійним удосконаленням освітніх систем постала необхідність поставити питання про фундаментальні дослідження у галузі теорії освіти, які б були спрямовані на перспективу.
Кожна принципова зміна в ході історії супроводжувалася появою нових форм освітньої діяльності людини, появою нових та поверненням старих видів навчальних закладів. Ідея безперервної
освіти, постійної освітньої активності людини на протязі всього життя, стала визначальною для долі
освіти. Ефективна реалізація цієї мети неможлива без пошуку, відбору та цілеспрямованої до вузівської
підготовки старшокласників у спеціальних середніх навчальних закладах підвищеного рівня – ліцеях.
Принципова відмінність ліцеїв як навчальних закладів нового типу від загальноосвітніх шкіл за ознакою
суб’єкта навчання і виховання полягає в орієнтації на обдаровану, здібну і талановиту молодь.
Київський національний університет – вищий навчально-науковий заклад, який готує спеціалістів з багатьох галузей знань і проводить широку науково-дослідну роботу. Це головний національний
осередок вищої освіти і прогресивної думки.
Навчальний процес в університеті тісно пов’язаний з актуальними дослідженнями по визначальних
напрямах науки і техніки. Тут створені наукові школи, які ведуть розробку проблем обчислювальної
математики, квантової радіофізики, молекулярної фізики, оптики та спектроскопії, фізики твердого тіла,
хімії комплексних сполук, фізіології, мікробіології, біохімії, суспільних та гуманітарних наук.
Університет має найбільшу кількість факультетів і спеціальностей для підготовки майбутніх
фахівців. Досягнення (здобуття) високої якості підготовки спеціалістів університету об’єктивно сприяє
інтеграція науково-дослідницької роботи та учбового процесу. В вузі основні напрямки наукових досліджень повністю відповідають спеціальностям, за якими здійснюється підготовка кадрів.
Станом на 1984 р. на 153 кафедрах і в 14 наукових підрозділах університету науково-педагогічну
діяльність вели 30 академіків і членів-кореспондентів академій наук, більш ніж 200 докторів та 1300
кандидатів наук. За 1960-1983 рр. економічний ефект від впровадження в народне господарство досліджень університетських вчених перевищив 400 млн рублів. За цей час було опубліковано більш ніж
3 тис. монографій, підручників та навчальних посібників. На той час в університеті на основі комплексноцільових програм розвивалися як традиційні, так і нові перспективні наукові напрямки, підпорядковані
рішенню економічних та соціальних завдань суспільства, прискоренню шляху інтенсивного розвитку.
Університет приймав участь в розробці 105 комплексно-цільових програм. Важливе місце серед них
займають дослідження в галузі Продовольчої програми. Орієнтуючись на підвищення рівня університетської науки, її інтеграцію з виробництвом, вчені плідно співпрацювали в дослідницькій праці з установами АН СРСР, АН УСРСР, укріплювали зв’язки з виробництвом, – середині 80-х рр. ХХ ст. діяли
більше 250 договорів з різними галузями народного господарства [4, 115-116].
Київський університет завжди був визнаним центром підготовки науково-педагогічних кадрів
для вищих навчальних закладів і наукових установ країни. Якщо за перші 50 років існування університету на його радах було захищені 198 дисертацій, то за тільки за період з 1974 по 1984 рр. – біля

90

Вісник ДАКККіМ

4’2008

трьох тисяч, у тому числі більше 200 докторських. На той час спеціалізовані вчені ради університету
приймали до захисту дисертації по 60 спеціальностям. При університеті на той час працював Інститут
підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук. За цей час було підготовлено більш ніж 800 кандидатів та біля 40 докторів наук.
Підготовку аспірантів, як з радянських республік, так і з країн усього світу, здійснювали такі
вчені, як академік АН УРСР І.І.Ляшко, академік АПН СССР П.П.Удовиченко, члени-кореспонденти АН
УРСР М.У.Бєлий, І.С.Горбань, а також майбутній ректор університету, член-кореспондент АН УРСР
В.В.Скопенко та інші відомі вчені.
Підвищенню якості підготовки спеціалістів сприяла двостороння праця університету з АН
УРСР – головним науковим потенціалом республіки, та постійні контакти з підприємствами та установами, в яких студенти проходили виробничу практику. В 1983 р. на основі індивідуальних планів було
підготовлено спеціалістів з 40 спеціальностей і 97 спеціалізацій, були розроблені і впроваджені 220
нових спецкурсів [4, с. 103].
Університет на той час співпрацював з університетами та інститутами інших республік СРСР,
допомагав у формуванні науково-педагогічних колективів шляхом консультацій та керівництва докторантами, підготовці кадрів через аспірантуру. В Київському університеті захищали дисертації аспіранти і докторанти з усіх республік колишнього СРСР. Підготовка кадрів через аспірантуру здійснювалася
для більш ніж 130 вузів та наукових установ радянської країни.
За період з 1974 по 1984 рр. матеріально-технічна база університету збільшилася майже в два
рази. Були збудовані науково-лабораторні корпуси факультетів кібернетики, механіко-математичного,
фізичного, радіофізичного. Значно поліпшилася матеріальна база астрономічної обсерваторії університету.
Напередодні перебудови Київський університет володів потужним науково-освітнім потенціалом. Хоча існувала заідеологізованість як в науці, так і в інших сферах життя радянського суспільства,
освітня і наукова робота проводилась, здобутки українських вчених, випускників і викладачів університету, були широко відомі в світі.
Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. всю радянську країну охоплює криза. СРСР розпався, Україна перетворилася на незалежну державу, яку потрібно будувати заново, відповідно до
світових стандартів.
Вся українська науково-освітня сфера в 90-ті роки переживала далеко не найкращі часи. Труднощі перехідного періоду, великий спад виробництва порівняно з попередніми роками призвели до
того, що набагато зменшилися доходи держави, а відтак і асигнування на освіту і науку з державного
бюджету. Протягом 1990-х років фінансування наукової сфери з державного бюджету зменшилося в
11 разів.
Складний фінансовий стан наукових організацій України, скорочення обсягів бюджетного фінансування, різке зниження попиту виробничої сфери на науково-технічну продукцію через відсутність
вільних коштів призвели до погіршення матеріально-технічного забезпечення науки, морального старіння устаткування та обладнання для потреб науки. Це, в свою чергу, було однією з причин зменшення кадрового потенціалу країни. Застаріла матеріально-технічна база української науки не могла
забезпечити сучасний рівень досліджень, що прямо впливало на досягнення та результативність наукового пошуку.
Це означає, що по суті розвиток науки і техніки в нашій державі не був пріоритетним напрямом
національної політики. Ряд галузей взагалі залишились без наукового супроводу. Скорочення асигнувань на розвиток науки призвело до згортання багатьох науково-дослідних програм, навіть тих, що
мали першочергове значення.
В умовах, які склалися на початку 90-х років ХХ століття, зростали вимоги щодо наукових кадрів, посилювалася їх економічна і соціальна роль.
Перш за все слід згадати, що саме українськими вченими було започатковано розвиток цілого
ряду нових сучасних напрямків науки. Серед них, зокрема, нелінійна механіка та механіка композиційних матеріалів, спектроскопія молекулярних кристалів, фізика екситонних станів, квантова механіка
дисипативних систем електрохімія неводних розчинів. Наші вчені розробили теорію цифрових автоматів, що стала науковою основою створення електронно-обчислювальних машин нових поколінь,
започаткували розвиток в СРСР кібернетики та інформатики.
В Україні, за 1990-ті рр., нарощується правова база для реформування системи освіти в напрямку децентралізації та демократизації, гуманізації та індивідуалізації навчально-виховного процесу, безперервності освіти та варіантності навчальних планів і програм, переорієнтації сфери освіти на
пріоритетний розвиток особистості й створення для цього відповідних умов у суспільстві.
1991 р. Верховна Рада ухвалила Закон Української РСР “Про освіту”. Відповідно до Закону, а
також внесених до нього змін та доповнень 1996 р., освіта в Україні має ґрунтуватися на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, реальної взаємоповаги між націями та народами.
Демократизація структури освіти мала забезпечувати соціально-педагогічні умови створення
достатнього простору для самореалізації особистості у навчанні, вихід від загальної стандартизації
навчання, аналіз існуючого досвіду щодо створення реальних умов для самореалізації учнів, студентів.
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В нових соціально-економічних умовах підготовка наукових кадрів належного рівня набувала
високого статусу, оскільки вона сприяла переходу до інформаційного суспільства, а отже – формуванню
пріоритетів розвитку держави. Високоосвічена молодь – головний стратегічний резерв соціальноекономічних реформ в Україні, без яких неможливий подальший розвиток суспільства.
З набуттям Україною незалежності дістали пріоритетний розвиток гуманітарні і соціальні дослідження. Основні зусилля економістів, правознавців, соціологів сконцентрувались на розробці наукових основ економічних реформ, конституційних засад, структурно-інвестиційної та інноваційної
політики України.
Науково-дослідна робота на кафедрах Київського Національного університету імені Тараса
Шевченка проводилася за участю науково-педагогічних, наукових, науково-технічних працівників, докторантів, аспірантів. У 1990-х рр. кадрова політика, що проводилася в університеті, була спрямована
на омолоджування наукового та інженерно-технічного персоналу.
Вчені університету зробили великий внесок у розвиток фундаментальних наук, культури і суспільно-політичної думки. У підрозділах університету було створено багато наукових шкіл і напрямів,
що знайшли гідне місце у світовому науковому просторі. І на початок 2000-х рр. визнанням здобутків
науковців університету було 48 наукових шкіл, які мали досягнення світового рівня.
Упродовж всього існування Київський національний університет імені Тараса Шевченка готує
висококваліфікованих спеціалістів із багатьох галузей знань, проводить вагому науково-дослідну роботу, є центром вищої освіти та прогресивної національної думки.
В університеті розвиваються пріоритетні напрями науки і техніки у сфері фундаментальних
природничих та соціогуманітарних наук, у межах яких ведеться підготовка наукових та науковопедагогічних працівників в аспірантурі і докторантурі. На 157 кафедрах 20-ти структурних підрозділів
університету навчалися аспіранти за 140 науковими спеціальностями. Фактично кількісний склад аспірантів протягом 1996-2001 рр. збільшився у 1,8 рази. На деяких факультетах в кінці 1990-х років було
відкрито нові наукові спеціальності, наприклад, такі як імунологія та алергологія; автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни; соціальна педагогіка та інші. Докторантура у Київському університеті функціонує
з моменту її відкриття в Україні із 140 наукових спеціальностей. Приблизно 8 % від загальної кількості
докторантів в України в кінці 1990-х рр. проходили підготовку в Київському університеті. Науковий потенціал Київського університету 2000 р. становив: 1839 науково-педагогічних працівників, 1215 наукових працівників, 98 докторантів, 1691 аспірантів [6, 35, 244-246].
Відомо, що лише на базі наукових досліджень можуть бути створені принципово нові високовиробничі технологічні процеси, розроблені і впроваджені машини, прилади, станки та інші види обладнання. Процес прискорення науково-технічного прогресу в значній мірі залежить від інтеграції науки і
виробництва. Між наукою і виробництвом існує складний взаємозв’язок, в якому наука відіграє все активнішу роль по відношенню до матеріально-виробничої практики.
Основи прикладних наук розробляє фундаментальна наука, вона вказує і на можливі нові технології. Саме фундаментальна наука створює нову техніку та революціонізує виробництво: дослідження атомного ядра створило атомну енергетику, теоретичні роботи в галузі хімії – вироблення
штучного каучуку, в галузі біології – генну інженерію, в галузі математики і фізики – вироблення ЕОМ
та ін. Можна сказати, що нинішні фундаментальні дослідження завтра стають прикладними.
Фундаментальна наука шукає зовсім нові шляхи і напрямки розвитку матеріальної та духовної
культури людини. Відомості, здобуті фундаментальною наукою, є основою всіх людських знань та досвіду. Ці відомості не старіють, вони доповнюються, але від цього не змінюється їх сутність.
Основну увагу при підготовці наукових програм і проектів в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, виходячи з актуальності накопичених в Україні проблем, розв’язання
яких потребує першочергового наукового забезпечення, а також наявність наукових шкіл високого рівня, було спрямовано на напрями, які створять надійний і довговічний фундамент, від якого залежить
могутність і гідність України, її місце у світовій спільноті. Це напрями розвитку держави, що є життєво
необхідними для всіх. Серед них такі, як державотворення і національні пріоритети, екологічна безпека, сільське господарство, харчова і легка промисловість та ін.
На виконання ухвали Вченої ради університету “Підсумки науково-дослідної роботи Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за 1998 рік та завдання на 1999 рік” від 1 лютого
1999 р. структурними підрозділами університету протягом 1999 р. розроблено пропозиції щодо Програми та Комплексного тематичного плану наукових досліджень на період 2001 – 2005 рр.
Наукові дослідження сформовано з 11 комплексних наукових програм, які були частинами національних та державних однойменних програм: "Здоров'я людини", "Охорона навколишнього середовища", "Агропродкомплекс", "Енергоресурси", "Матеріали і речовини", "Інформатизація суспільства",
"Наукові проблеми державотворення України", "Математичне моделювання еволюційних систем", "Астрономія та фізика космосу", "Конденсований стан – фізичні основи новітніх технологій", "Надра". За цими
програмами вчені Національного університету беруть участь у вирішенні проблем створення нових
ліків, контролю екологічного стану оточуючого середовища, розробки нових біопрепаратів з метою
захисту технічних культур від бактеріальних хвороб, створенню нових композиційних матеріалів, тощо.

92

Вісник ДАКККіМ

4’2008

З кінця ХХ ст. людство починає активно займатися проблемами екології. І університет – не виключення. В Київському національному університеті ім. Т. Шевченка під керівництвом академіка НАНУ
І.І. Ляшко було створено комплексну систему підтримки процесу прийняття рішень для захисту підземних
вод від забруднення.
2000 р. в галузі механіки в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка було розроблено
новий метод диференційованої візуалізації злоякісних пухлин (зокрема, гліальних пухлин головного
мозку) при магніторезонансному випробуванні. Проведені в Інституті нейрохірургії Академії медичних
наук України, продемонстрували його високу ефективність.
В умовах розбудови незалежної Української держави перед університетом постали нові відповідальні завдання. Вони пов'язані з необхідністю вдосконалення системи підготовки і перепідготовки
спеціалістів. Адже випускники університету працюють у різних галузях суспільного життя незалежної
України. Майбутніх фахівців мають відзначати насамперед державна масштабність мислення, патріотизм і високий рівень національної свідомості, глибокі професійні знання.
На початку 2000-х років Київський національний університет імені Тараса Шевченка був багатогалузевим навчально-науковим комплексом, який об'єднував 14 факультетів (біологічний, географічний,
геологічний, економічний, історичний, кібернетики, механіко-математичний, підготовчий, радіофізичний,
соціології та психологій, фізичний, філософський, хімічний, юридичний), 5 навчальних Інститутів (журналістики, міжнародних відносин, філології, військовий, післядипломної освіти), Центр підготовки та перепідготовки іноземних громадян, Центр українознавства, Науково-дослідний інститут фізіології, Ботанічний
сад, Зоологічний музей, Наукову бібліотеку, Інформаційно-обчислювальний центр, Астрономічну обсерваторію, Видавничо-поліграфічний центр, Канівський державний заповідник. Університет став співзасновником трьох інститутів та двох коледжів. В цих структурах навчалися понад 30 тисяч студентів.
В університеті здійснювалася підготовка та перепідготовка фахівців з 63 природничих та соціально-гуманітарних спеціальностей і 157 спеціалізацій за ступеневою системою – бакалаври, спеціалісти або магістри, працювало понад 2000 науково-педагогічних та понад 1000 наукових працівників
на 158 кафедрах. Вчені ступені і звання мали понад 82% викладачів, зокрема 24% викладачів – доктори наук, професори. Щороку науковцями та викладачами університету публікувалися монографії, підручники, навчальні посібники та наукові статті, у тому числі за кордоном і у фахових виданнях.
Університет готував спеціалістів з фундаментальних та прикладних дисциплін, таких як астрономія, біологія, географія, геологія, економіка, інформатика, історія, кібернетика, математика, механіка,
педагогіка, право, психологія, радіофізика, соціологія, фізика, філологія, філософія, хімія.
Враховуючи сучасні потреби розвитку науки та виробництва, в університеті щороку відкриваються актуальні спеціальності та спеціалізації, розширюється номенклатура мов. Зважаючи на високий рівень викладання та здобутих знань, випускників університету охоче беруть на навчання до
аспірантури (докторантури), на роботу до науково-дослідних установ та навчальних закладів, в державні та комерційні структури України та інших країн світу.
Проведення семінарів і конференцій з проблем багатьох галузей знань дає можливість виносити на обговорення актуальні проблеми науки, а своєчасна поінформованість про її нові досягнення
сприяє скорішому їх впровадженню в народне господарство, прискоренню науково-технічного прогресу.
В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в означений період було проведено багато всеукраїнських, міжнародних конференцій, присвячених різним галузям знання. Так,
1994 р. відбулася Всеукраїнська науково-методична конференція “Українська політологія: проблеми
становлення та перспективи розвитку”; Всеукраїнська науково-практична конференція “Наукові засади
реформування вищої освіти в Україні”; 1997 р. відбулася Всеукраїнська наукова конференція “Конституцію в життя студентів, аспірантів та молодих вчених” [7, 136, 143].
Ректор університету, з 1984 р. і до сьогодні, Скопенко В.В., доклав чимало зусиль для поглиблення рівня взаємодії між НАН України та Київським університетом. Ще 1992 р., виступаючи на сесії
НАН він пропонував академічній науці співробітництво, наголошуючи, що стан справ потребує перегляду ставлення до університетів. Саме з перебудови університету слід починати реформування вищої
школи. Тільки в університетах можна найбільш успішно розвивати фундаментальні дослідження.
Результатом цих зусиль став підписаний 1994 р. договір про співробітництво між НАНУ та Київським
університетом. Договір перевів стосунки Академії до університету на якісно нові договірні засади, сприяє
повнішому використанню і відтворенню інтелектуального і культурного потенціалу українського народу.
1987 р. було створено відділення цільової підготовки студентів університету при НАН України,
діяльність якого є яскравим прикладом співпраці Академії та університету. Взаємодія науковців дозволяла готувати спеціалістів з підвищеним творчим потенціалом для роботи в науково-дослідних інститутах з актуальних напрямів науки і техніки. Відділення щорічно готувало близько 100 спеціалістів з
пріоритетних напрямів науки і техніки в Україні. В роботі відділення брали активну участь провідні
вчені Академії. Київський університет, в свою чергу, постачає для Академії наук молоді кадри.
Усвідомлюючи роль міжнародної співпраці та необхідність широкої інтеграції до світового науково-освітнього простору, держава приділяла зазначеному напрямку особливу увагу. Попри всі матеріальні та фінансові негаразди, протягом періоду було здійснено комплекс заходів, що забезпечували
стабільне просування національної системи освіти до інтегрованого міжнародного освітнього простору.

93

Історія
Історія

Святненко А. В.

Міністерство освіти та науки України на постійній основі співпрацювало з численними міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, установами, фондами, програмами та проектами,
найбільш потужними серед яких є Європейський союз, Рада Європи, ЮНЕСКО та ін. Не обмежився
внутрішніми зв’язками і Київський національний університет імені Тараса Шевченка – впродовж 1990-х
років було укладено 60 угод про наукову та культурну співпрацю з навчальними закладами 34 країн світу.
Нині в університеті навчається близько 20 тисяч студентів на 13 факультетах і в 6 Інститутах.
Майже дві тисячі викладачів передають їм свої знання й досвід. Науковці й студенти розвивають співпрацю з багатьма вузами та науковими закладами різних країн світу.
Президент України Віктор Ющенко доручив органам державної влади здійснити заходи щодо
підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Глава держави
зобов'язав Кабінет міністрів розробити і затвердити в двомісячний термін державну програму комплексного розвитку університету на 2008-2012 роки.
Президент ухвалив рішення про те, що університет має право затверджувати індивідуальні
умови прийому для відбору талановитої молоді, а також встановлювати плани прийому за напрямами
підготовки, за спеціальностями в межах державного замовлення і ліцензованого об'єму підготовки фахівців; видавати диплом про вищу освіту власного зразка; ухвалювати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів і вчених звань.
Сучасні територіальні кордони та інформаційні можливості дозволяють співпрацювати вченим
різних країн в реальному часі, що має іноді життєво важливе значення. Співпраця Київського національного університету з освітніми, науковими установами інших країн світу – це вагомий внесок в проведення європейської інтеграції в Україні.
Мрія видатних людей української історії – Костянтина Острозького, Івана Виговського, Івана
Мазепи та інших, про створення в Києві університету європейського типу, здійснилася 1834 р. Відповідно
рішенню царського уряду було засновано університет Св. Володимира. Переживши всі можливі уряди,
зміни влади, зміни країни, протягом всієї своєї історії Київський університет завжди був і залишається
головним осередком освіти в країні, прикладом в проведенні наукових досліджень і, загалом, великим
навчальним, науковим та культурним центром України.
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СТАТУТИ КАЗИМИРА ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАКОНОДАВСТВІ
ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА
У статті досліджено пам’ятку писаного права – статути Казимира Великого, видані в 50–
60-ті роки XV ст. Простежено розвиток звичаєвого права в часи перебування українського народу у
складі Великого князівства Литовського та Польського Королівства. Встановлено, що Судебник
Казимира був виданий для користування на території всієї об’єднаної Литовсько-Польської держави, не суперечив місцевому праву і діяв до прийняття Першого Литовського Статуту 1529 р.
Ключові слова: статут, звичаєве право, правові відносини, Велике князівство Литовське,
Польське Королівство, писемна пам’ятка.
In the article it is investigated a source of the written right – Statutes of Kazimir Great which have
been given out in 50-60-th years of XV century. Development of a common law during stay of Ukrainian
people in structure of the Great princedom of the Lithuanian and Polish Kingdom is tracked. It is established,
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that Code of laws of Kazimir has been given out for using in territory of all incorporated Lithuanian -Polish
state, did not contradict the local right and operated before acceptance of the First Lithuanian Statute in 1529.
Key words: regulation, ordinary right, legal relations, Large Lithuanian principality, Polish Kingdom,
writing sight.
Підписання Кревської унії 1385 р. передбачало союз двох держав – Польщі і Литви. Цей союз
повинен був полегшити литовським панам зберегти панівне становище над православним населенням, яке проживало на той час у Великому князівстві Литовському. За Кревським актом князь Литовський Ягайло зобов’язувався, що після того, як він отримає за дружину принцесу Ядвигу і разом з нею
польський престол, прийняти християнство, а також приєднати до Польського Королівства литовські
та руські землі. Але литовські пани були більш схильні до двоюрідного брата Ягайла Витовта. Тому в
1392 р. Витовт отримав з рук Ягайла владу над власне Литвою та удільними князівствами. Витовт
здійснив ліквідацію більшості удільних князівств, але не знищив відособленості руських земель, які
управлялись своїм власним правом.
На той час на польських землях переважало звичаєве право. Поряд з цим все більшого значення набувало писане право. В цьому праві шляхта бачила охорону і захист від самоправства
урядників-можновладців і неодноразово вимагала його застосування.
Найбільш важливою пам’яткою писаного права цього періоду були статути Казимира Великого,
видані в 50-60-ті роки XV ст. Ці статути були поділені на окремі законодавчі акти, які називались “великопольський” та “малопольський” статут, що відображало різницю в суспільному розвитку Польської
держави. Статути Казимира Великого складались з 25 статей і містили в собі положення, які стосувались державного устрою та судового права, головним чином кримінального, в той час, коли в приватному праві переважали норми звичаєвого права.
Першим у Польщі студіював право в історичному аспекті Тадеуш Чацький [1], більш детально
законодавство Казимира Великого досліджували історики Вацлав Мацейовський [2] та Карл Хоффман
[3]. Польські історики Станіслав Кутшеба [4] та Пшемислав Домбковський [5] у своїх роботах узагальнили історію суспільно-політичного устрою Польщі та давнього польського приватного права.
Текст Судебника Казимира (1468 р.) можна знайти в “Христоматии по истории русского права”
М. Владимирського-Буданова [6], а також у вільнюському виданні Судебника, здійсненому за редакцією А. Тіла [7]. В литовському виданні наводяться різночитання за Румянцевським, Софіївським, списками, а також за варіантом, опублікованим І. Даниловичем.
Литовський “Судебник”, відомий більше як Статути короля Казимира, був виданий у 1468 р.
Ним фактично було започатковано кодифікаційну діяльність у Литовсько-Руській державі. “Судебник”
регламентував різні сторони юридичного життя, переважно у тих сферах, де перетинались інтереси
держави і приватних осіб.
Найстаріший польський переклад Статутів Казимира був зроблений у середині XV ст.
каноніком варшавського капітула Святославом. У XV – на початку XVI ст. було здійснено російський
переклад цих статутів, що було пов’язано з тим, що в 1434 році польське право було введено в
Галицькій Русі, в 1444 році на Підляшші, хоча останнє до 1569 року входило до складу Великого
князівства Литовського.
У XIV ст. на польських землях та українських, що входили на той час до складу Польського
Королівства, зберігалась соціальна перевага можновладців. Цьому допомагала певний час шляхетська
родова община, яка об’єднувала під загальним гербом сім’ю можновладця. Це привело до широкого
розповсюдження шляхетських привілей. На той час належність до шляхетського роду визначалась за
тим, чи володіє людина землею. Але вже в середині XIV ст. основним підтвердженням приналежності
до шляхетського роду стала обов’язкова наявність у шляхтича шляхетських предків. Це положення
закріплювалось у статутах Казимира Великого, які також передбачали, що, якщо виникав сумнів у
шляхетстві, то потрібні були докази шляхетського походження від шести свідків з боку батьківського і
материнського родів. Тому дуже часто багатії не шляхетського походження підкупали свідків, щоб ті
підтверджували їх “шляхетство”.
До шляхетського роду належала також і дрібна шляхта, яка самотужки обробляла свою землю.
Також була шляхта, яка зовсім не мала у своїй власності землі. Такі шляхтичі орендували землю і
прирівнювались до шляхтичів-власників. Ті ж, які не мали власної землі і не орендували її, називались
шляхтою-голотою. Шляхта-голота не користувалась привілеями, не підкорялась земським судам і в
суд викликалась не письмовим, а усним позовом. Крім того, діяв принцип шляхетського рівноправ’я:
коли шляхтич-голота отримував у власність (або в оренду) земельний наділ, він починав користуватись всіма шляхетськими правами.
Для розвитку правових відносин Великого князівства Литовського велике значення мало введення християнства. Після введення християнства в князівстві з’явився новий вид невільників – челядь, для управління якими і знадобилися Статути Казимира.
У Литовській державі челяддю називались невільні люди, які не мали засобів виробництва і не
вели свого домашнього господарства. Ці люди за своїм економічним і правовим положенням
прирівнювались до патріархальних рабів. Але челяддю часто називали не тільки невільників-рабів,
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але й кріпаків, які були також невільними людьми, але мали деякі засоби виробництва, вели своє
домашнє господарство і мали свою землю. Ця земля в Статутах зазначалась як “бонда”.
За Статутами Казимира поряд з кріпаками виступали і невільні землевласники – “коймінці” або
“каймінаси”, тобто селяни. Коймінець відрізнявся від кріпака істотними юридичними ознаками, які визнавались звичаєвим правом і державною владою. Коймінець за походженням був вільною людиною,
але в силу своєї майнової неспроможності став невільним [8].
Велдамами називали общинників державних земель, яких великий князь віддавав за записами
шляхті. Велдами з’явились після введення християнства в зв’язку з економічним і юридичним утвердженням шляхетства. Велдамами називали не окремих людей, а ціле господарство з землею, робочою
худобою та іншим майном, що належало шляхтичу.
З розповсюдженням християнства общинники дуже швидко перетворювались на велдамів,
внаслідок чого в Литовській державі в 1418 р. виникло повстання селян. Але це повстання не дало
ніяких результатів. За часів Казимира залежність велдама від шляхтича ставала все сильнішою. У
1447 р. Казимир звільнив їх від грошової дані та деяких інших повинностей. Звільнення шляхетських
селян-велдамів від державних повинностей супроводжувалось також відмовою від великокнязівського
правосуддя. У привілеї 1447 р. було сказано, що великий князь не буде відправляти судових
виконавців до шляхетських володінь. Судебник Казимира 1468 року уточнював, що шляхтич сам чинив
суд над челяддю та велдамами. Для цього і знадобилось писане право.
Статутами великого князя Казимира 1468 р. панам було надане право повного суду: “На подавание [підданих] предреченных княжат, рытерев, шляхтичов, боярь, местичов, децькых не дамы: олиж
бы первей от пана, которому же тот поддан, который кривду вчинил, правда пожадана была…”; “А
которому человеку князьскому или панському или боярському до князьских и до панських или до боярьских людей дело: ино хто мщеть на ком, ехати ему искати правом перед господарем его” [9]. На
нашу думку, причиною таких змін у правосудді стали зміни в суспільно-державному житті Великого
князівства Литовського: у XV ст. значно посилюється роль магнатів у державі, відбувається остаточна
консолідація цієї верстви. Правосуддя посилило роль і могутність магнатів у державі. Надання магнатам державного права, тобто права суду над підданими, зводило великокнязівську вотчину до рівня
приватновласницької. Іноді великий князь мав навіть менше прав за своїх підданих-магнатів.
Для користування міським писаним правом потрібно було отримати міське громадянство. Кожне місто передбачало своє власне громадянство, і, якщо громадянин змінював місто проживання, то
він повинен був відмовитись від громадянства попереднього міста. Громадянин також повинен був
сповідувати християнську віру. Міське громадянство було спадковим.
На польських землях в XV ст. міська рада складалася з 24 радників, які призначались
воєводою на необмежений термін. Кожного року службові обов’язки виконували по 8 радників. Кожний
з них по черзі виконував протягом тижня функцію бурмістра, що забезпечувало участь порівняно
широкого кола патриціату в міському управлінні [10]. Міська рада була головним органом
самоуправління. Вона назначала лавників і судового війта.
Прагнучи до збільшення достатків, потрібних для розвитку ремесла і торгівлі, і завдяки цьому
збільшенню прибутків міста, міські ради видавали так звані вількери проти надлишків. Так, наприклад,
в 1444 р. у Львові заборонялось носити одяг з шовку, срібні пояси, і взагалі велику кількість прикрас.
Також обмежувалась кількість гостей на заручинах, весіллях, христинах.
Польські правлячі кола не протиставляли собі православне населення та прагнули заручитись
підтримкою місцевої православної шляхти. Одночасно вони хотіли відгородити православну церкву
Західної Русі від зовнішнього впливу. Саме Казимир Великий домігся від патріарха в Константинополі
організації православної митрополії в Галичі в 1370 р. Але митрополія довго не проіснувала внаслідок
протидії, з одного боку, католицизму, з іншого боку, московської митрополії, яка захищала церковну
єдність Русі. Тільки в 1458 році зусиллями польських і литовських правлячих кіл була створена – окремо від московської – київська православна митрополія для українських земель, які входили до складу Литви і Польщі.
Пов’язаний впливом можновладців, король польський мав обмежені привілеї. Поряд з цим його владу обмежували статути, які утримували в своїх нормах судове право.
Не дивлячись на ці обмеження, король був вищим суддею. Він міг вимагати в свій суд будь-яку
справу, а по ряду важливих справ взагалі компетентним був тільки королівський суд. Король був верховним головнокомандувачем. Він направляв зовнішню політику держави, хоча іноді при укладенні
міжнародних договорів поряд з королем виступали і представники шляхти.
В XV ст. польські землі та українські, які вже на той час входили до складу Польського
Королівства, розділили на окремі території-землі, які називались воєводства. Зокрема, це були
Краківське, Познанське, Брестське воєводства.
Кожне воєводство ділилося на повіти. Повіти складали так звані судові округи, до яких входили
земські суди. З часом повіти стали і адміністративними округами. Слід сказати, що такий поділ на
воєводства, землі і повіти утримався на польській території аж до падіння Речі Посполитої.
На чолі воєводства стояв воєвода. Воєвода брав участь у вічовому суді, де його присутність
була обов’язковою. Наступним по старшинству у воєводствах був підкоморій, який за своїм походжен-
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ням був урядником фіскального управління часів феодальної роздробленості, тобто наглядав за
діяльністю адміністративних установ і осіб з метою виявлення порушень законів та інтересів казни. З
часом до відання підкоморія перейшли справи по визначенню меж земельних наділів, він мав захищати
сиріт і бідних вдів (шляхетського походження) перед судами. Після підкоморія йшов земський суддя.
Особливий статус мали земські судові урядники, які називались підсудок і земський писар.
У Польській державі чітко проявлявся становий характер суду. Кожен стан мав свій суд, судився
своїм особливим правом. Великого розвитку набули земські суди як станові суди шляхти. Крім того,
залежно від виду справи, компетентними в справах шляхти були вічовий, гродський і підкоморський
суди.
Гродський суд заміняв на території Польщі раніше діючі суди, в тому числі і земський. Гродський
суд розглядав справи шляхти-голоти, а також всі справи, на які на розповсюджувалась компетенція
інших судів. Стосовно шляхти-голоти гродський суд міг розглядати тільки кримінальні справи, зокрема,
підпал, напад на дім шляхтича, пограбування на дорозі, зґвалтування.
У середині XIV ст. відокремився підкоморський суд, до компетенції якого входив розгляд справ
про розмежування шляхетських володінь. У цьому суді засідав підкоморій або його заступник. Суд
збирався в полі, в тому місці, де потрібно було визначити межі. Його юрисдикція збереглась до кінця
існування Речі Посполитої.
У зв’язку з розвитком документів у першій половині XV ст. з’явились судові книги. Для кожного
повіту заводились особові книги, які вів, як правило, повітовий писар. Після того, як з’явились гродські
і підкоморські суди, вони почали вести свої власні книги. Виписка із судових книг мала силу урядового
документа. Земські судові книги набули такого особливого значення в зв’язку з тим, що зміни, які стосувались земельної власності, а також інших майнових прав (таких, як застава нерухомого майна) набували юридичної сили тільки після того, як вони були вписані в судову земську книгу.
До вищих судів належав вічовий суд. Вважалося, що ті, хто засідали у вічовому суді, представляли особу короля, тому їх рішення мали значення вироку королівського суду. У вічовому суді брали
участь суддя, підсудний і земський писар.
Оскільки земський, гродський і вічовий суди виражали волю самого короля (а він був вищим
суддею), то в шляхетському суді не існувало поняття апеляції. Вирок кожного такого суду був остаточним.
Суд короля називався надвірним судом. Сам король у суді майже не засідав. Достатньо було
присутності так званого сановника, який судив від імені короля. Однак обов’язковою умовою було те,
щоб суд проходив на королівському дворі.
До компетенції королівського суду відносились найсерйозніші справи, а саме:
- такі тяжкі злочини, як зрада і образа короля;
- справи, за якими шляхтичу голоті загрожувала смертна кара або конфіскація майна;
- скарги на урядників у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків;
- справи, які стосувались королівських маєтків і прибутків;
- спори між станами.
Справи виносились безпосередньо на суд короля або пересилались з нижчих судів, коли цього
вимагав король або коли суд визнавав свою некомпетентність.
У цей час правосуддю була відома правоздатність особи. Раби не мали правоздатності.
Дієздатність набувала особа, яка досягла повноліття. Спочатку вона наставала з фізичною зрілістю, а
потім був встановлений певний вік, з досягненням якого і наставала правова здатність. Слід зазначити, що повними правами користувались чоловіки. Досягши певного віку, юнак набував дієздатності, в
той час як дівчина залишалась під опікою сім’ї до її заміжжя. До XIV ст. жінки не мали права на спадкування земельних наділів, але могли володіти рухомим майном.
На польських землях за часів язичництва зустрічалась полігамія, але вона не була досить розповсюдженою, тому що багато дружин могли собі дозволити тільки багаті люди. За дівчину потрібно
було віддячити так званим “весільним подарунком”, який виплачувався її батьку і складав дуже велику
суму грошей. Але вже після прийняття християнства церква ввела моногамію і дуже суворо карала
тих, хто мав більше, ніж одну законну дружину. Одруження зв’язувалось двома цивільними договорами. Першим з них був так званий “зговір” – весільний договір, який заключався обома сім’ями. Ним
визначались майнові відносини подружжя. Потім було так зване “отданьє” – передача обраниці молодому чоловіку. Воно поєднувалось з обрядовістю, яка символізувала відмову молодої від її попереднього становища.
Релігійна форма укладення шлюбу була розповсюджена тільки у вищих прошарках
суспільства. Разом з тим довгий час зберігались договірні або цивільні шлюби, які укладались при
свідках і за участю свата. Церковна форма укладення шлюбу, тобто вінчання, з’явилось тільки в
середині XVI ст.
Розірвання шлюбу можливо було тільки після смерті одного з подружжя. До введення вінчання
розлучення було досить легким: чоловік виганяв жінку з дому.
Головним у сім’ї був чоловік, якого жінка зобов’язана була слухатись. Але вона мала в сім’ї досить високий і самостійний статус. Згідно зі Статутами Казимира, жінка керувала домашнім господарством і мала власні джерела прибутку (наприклад, ткацтво).
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Жінка приносила в дім чоловіка певне рухоме майно, яке складалось з її власних речей, постілі
і предметів домашнього господарства. Все це залишалось власністю жінки.
Придане складало частину сімейного майна, яке потрібно було виділити дочці, яка виходила
заміж. Після цього вона вже не мала права на батьківський спадок. Придане давалось і в грошовій
формі.
Як і в Литовській державі, на польських землях особливим інститутом сімейно-шлюбного права
був інститут віна – майнове забезпечення жінки на випадок смерті чоловіка. Віно зазвичай складало
подвійну вартість приданого.
Майнове шлюбне право закріплювало свої певні правила. По-перше, майнова спільність, за
якою майно чоловіка і жінки, спадкове і набуте пізніше, складало єдине ціле. У випадку смерті одного з
подружжя воно повністю переходило до іншого. По-друге, роздільна власність подружжя, яка
зберігалась до кінця шлюбних відносин. По-третє, єдність управління, тобто, коли при існуванні
роздільної власності чоловік управляв як власним майном, так і майном жінки. Малося на увазі, що
чоловік управляв майном жінки, але воно залишалось її власністю. У випадку, коли придане видавалось у грошовій формі, чоловік зобов’язувався забезпечити їх недоторканість віновним записом. Придане завжди залишалось власністю жінки.
Стан вдови в польському праві відрізнявся значною самостійністю. Вона розпоряджалась
своїм приданим і віном, мала право користуватись після смерті чоловіка майном разом з синами аж до
її смерті або до повторного одруження. Дуже часто було так, що вдова сама управляла всім майном. З
часом Статути Казимира внесли певні зміни: вони залишили за вдовою тільки віно. Інше майно вдова
повинна була передати спадкоємцям чоловіка.
Середньовічна сім’я в Польщі, так же як на Русі і в Литві, складала одне ціле, тобто домашню
спільність, яка на перший план ставила елементи колективізму. Але Статути Казимира, які
закріплювали індивідуальну власність, не схвалювали сімейної спільності, сімейної нероздільності.
Виняток складала тільки нероздільність батька з синами, яку статути санкціонували.
За старими польськими звичаями правом на спадок володіли перш за все сини. Батьківський
спадок розподілявся між синами в рівних долях. Ще при житті батька сини були співвласниками майна. Якщо в сім’ї були сини, то дочкам належало тільки придане в грошах, яке складало їх частину
спадку. Велику роль у спадковому праві відігравав поділ майна на батьківське і материнське. Після
смерті матері її спадок належав порівну синам і дочкам. Батько був зобов’язаний виділити його. Більш
того, після смерті матері батько повинен був виділити їм разом і половину власного, батьківського
майна, оскільки існувала загроза, що з новим одруженням батька діти від першого шлюбу можуть зазнати втрат. Закріплюючи індивідуальну власність батька, Статути Казимира Великого відхилили цей
звичай. З того часу батько вже не був зобов’язаний виділяти дітям частину свого майна при житті.
Зобов’язання ж в польському праві виникали як в результаті договору, так і в результаті
делікту. Спочатку договори супроводжувались символічними обрядами, з якими і було пов’язане настання зобов’язання. Пізніше з’явились письмові договори.
Для гарантії виконання зобов’язання і його непорушності договори скріплювали різними способами. Дуже розповсюдженим був спосіб так званий “магарич” – обряд частування для скріплення договору. Пізніше замість застілля покупець просто давав продавцю певну, зазвичай невелику грошову
суму. Магарич часто застосовувався в торгівлі із слов’янськими країнами.
Був такий спосіб скріплення договору, як “лаяння”, коли боржник був заздалегідь згодний на
те, що у випадку неповернення боргу, кредитор міг піддати його “лаянню”, тобто зганьбити.
Церковне покарання додавалось до договору як погроза у випадку його невиконання. Було й
таке, наприклад, коли церква, при придбанні майна, підкреслювала в договорі, що порушник його
піддасться гніву Божому, буде проклятий тощо.
Також польське право досліджуваного періоду знало, звичайно, і евікцію, тобто гарантію проти
витребування речі третьою стороною, її дійсним власником. Такі відносини дуже нагадують звід
“Руської Правди”: покупець повинен був назвати продавця.
Слід зазначити, що зобов’язання не припинялось одним його виконанням. Кредитор повинен
був публічно підтвердити факт виплати і цим самим звільнити від відповідальності свого контрагента.
Більше всього уваги Статути Казимира приділили кримінальному праву. Це вказує на те, що
закріплення правопорядку у Польському Королівстві мало дуже велике значення. Переслідування від
імені влади і покарання за злочин проти суспільної безпеки, здійснювались у рамках інституту “миру”.
Поборником миру був звичайно король, тому “мир” часто називали також “панською рукою”.
У зазначений період у Польському Королівстві за випадкове вбивство призначалось уже значно м’якше покарання, ніж за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. Тобто Статути Казимира
вже відрізняли умисну вину від неумисної. Статути відрізняли підпал, винний у якому проявив “гріх
жорстокості”. Скоєння злочину з необережності визнавалось як при пораненнях, так і у випадках вбивства. Необережне поранення на бенкеті зобов’язувало до виплати штрафу, але не тягло за собою
державного покарання.
Були випадки, коли відповідальність за злочини виключалась. Наприклад, у випадку відплати
(помсти), покарання виключалось (в тому числі і вбивство); здійснення кредитором його зобов’язань
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по договору за рахунок особистих прав боржника, його життя, здоров’я, честі не підлягало покаранню,
оскільки вважалось реалізацією договору; не вважалось злочином і не підлягало покаранню вбивство
злодія, який був затриманий на полі за крадіжкою зерна. Тобто приватна власність дуже суворо охоронялась.
У залежності від ступеня тяжкості кримінальні злочини поділялись на великі і малі. Тяжкими
вважались злочини, які переслідувались владою. До них належали:
- злочини проти короля – замах на його владу і життя;
- зрада, до якої входили: передача землі ворога, уведення ворога в країну. З поняттям зради
був пов’язаний також злочин – бунт проти князя. Ці злочини, які загрожували загальнодержавним
інтересам, також переслідувались владою;
- злочини проти релігії;
- злочини проти державної казни. За Статутами Казимира до злочинів проти казни належали:
незаконне витребування солі з королівської копальні, загарбання службовцями доходів казни, використання в обігу іноземних грошей, фальшивомонетництво;
- злочини проти влади і суду, перш за все неповага до королівської влади. Особливим злочином вважалось невиконання вироку. Найтяжчим посадовим злочином за Статутами Казимира вважалось вимагання хабара судовими службовцями.
До інших злочинів відносилось також вбивство, яке разом із штрафом, який виплачувався сім’ї
вбитого, несло за собою і державне покарання. Статути Казимира Великого розрізняли наступні види
вбивства: вбивство родича, вбивство шляхтича в його домі; співучасники також відповідали за вбивство.
Кримінальна відповідальність у більшості випадків була індивідуальною. Так розплата життям
або тілесним покаранням покладалась на самого злочинця. Зате грошові штрафи і конфіскація майна
покладались на всю сім’ю засудженого. Дуже часто за найтяжчі злочини (наприклад, злочин проти
князя) карали на смерть всіх членів сім’ї засудженого, або ж відправляли їх у заслання.
Судовий розгляд справи проходив усно і публічно. Статути Казимира Великого встановлювали, що судові засідання повинні були проходити в ранкові часи. Післяобідні засідання заборонялись ізза того, що напої і частування, які призначались зацікавленим особам, можуть негативно вплинути на
ведення справи і об’єктивність суду.
Взагалі, існують різні версії, на якій території Литовської держави діяв “Судебник”, тому що за
своїм соціально-економічним і політичним устроєм Велике князівство Литовське не було монолітним.
Слід зазначити, що деякий час Литовські землі, на відміну від руських, які входили до складу Великого
князівства Литовського, користувались своїм місцевим правом. Отож дослідники дійшли висновку, що
Судебник Казимира був виданий для всієї об’єднаної держави, тому що він не суперечив місцевому
праву і діяв до прийняття Першого Литовського Статуту 1529 р.
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ЗМОВА КНЯЗІВ 1480–1481 рр.:
визвольний рух у давньоруських землях другої половини XV ст.
У статті розглядаються маловідомі сторінки визвольного руху в давньоруських землях
проти литовського панування у другій половині XV ст.
Ключові слова: змова, визвольний рух, давньоруські землі, місцеве населення.
In the article the not popular pages of liberation movement are examined in Old Russian earths
against Lithuanian domination in the second half of the XV item
Key words: plot, liberation movement, Old Russian earths, local population.
У другій половині XV ст. виникли сприятливі соціально-економічні передумови для остаточної
ліквідації удільних князівств у Великому князівстві Литовському. Впроваджуючи зміни в політикоадміністративному устрої давньоруських земель, великокнязівська адміністрація прагнула зміцнити
владу литовських феодалів. Існування відновлених удільних Київського та Волинського князівств (40–
60–ті роки XV ст.), очолюваних удільними князями (передусім київськими) послаблювало залежність
давньоруських земель від центральної великокнязівської влади. За цих обставин розпочався новий
етап визвольного руху. На відміну від попереднього він характеризувався посиленням орієнтації давньоруського населення на Московську державу.
Удільним князем у Києві став Олелько (Олександр) Володимирович, син Володимира Ольгердовича, а після його смерті – син Семен (1455–1470 рр.). Київські князі стали яскравим втіленням тієї
частини українських, білоруських та литовських феодалів, які виступали за політичне зближення з Московською державою, відкидаючи можливість унії з Польщею. Більше того, вони прагнули до об’єднання
всіх східнослов’янських земель, які входили до складу Великого князівства Литовського, в незалежне
від Литви Руське князівство. Зміцнення Київського князівства суперечило інтересам литовського уряду,
який всіляко прагнув обмежити владу місцевих феодалів.
У листопаді 1470 р. помер київський удільний князь Семен Олелькович. За словами польського
хроніста Я. Длугоша, перед смертю він відіслав Казимиру в подарунок свого коня, лук та доручив своє
князівство і родину [43, 547]. Литовський уряд скористався цією подією для ліквідації удільнокнязівської влади в Києві. 1471 р. удільне Київське князівство було ліквідоване, а для зміцнення на
території Київщини литовської влади, Казимир IV призначив воєводою литовського боярина-католика
Мартина Яновича Гаштовта (Гаштольда) [4, 267; 42, 462; 45, 584; 55, 272]. Київське князівство було
перетворено в рядове воєводство Литовської держави, а Київ став його центром.
У повітах і волостях Гаштовт посадив своїх старост і намісників, які прибули з Литви. З того часу
ще більше посилився гніт литовських феодалів. Урядові посади в місті були захоплені прибічниками
Гаштовта, а в замку постійно перебував литовський гарнізон з гарматами [15, 110; 55, 272]. Ліквідація
Київського князівства і насильницьке утвердження Гаштовта досить виразно вказувало на те, що литовська влада не збиралася рахуватися з місцевим населенням і його бажаннями.
Позбавлення Михайла Олельковича права зайняти київський престол і навіть стати намісником
було королівською помстою за його промосковську орієнтацію під час боротьби між Великим князівством
Литовським і Російською державою за сплив у Новгороді зимою 1470-1471 рр. та самовільний від’їзд
додому в березні 1471 р. Після прибуття в Подніпров’я він отримав від Казимира малозначуще Слуцьке
князівство.
Різка зміна в становищі князя Михайла Олельковича сприяла посиленню його контактів з Московським князівством, які, можливо, були встановлені ще в Новгороді у 1471 р. [29, 188-189; 30, 284285] Після повернення на Київщину він стає ініціатором боротьби за відокремлення від Литви. Спираючись на різні верстви місцевого населення, що бажало протистояти натиску польсько-литовських
феодалів та католицької держави, Михайло Олелькович продовжував орієнтуватись на Московське
князівство. Серед невдоволених політикою Казимира IV опинились й руські князі Ольшанські, що були
в Новгороді зимою 1470–1471 рр.
Проявом визвольного руху князів проти Казимира стали події 1480–1481 рр., які отримали в
польській історичній літературі назву “змова князів”.
Михайло Олелькович став одним з головних організаторів цього руху, метою якого було знищення литовського панування на давньоруських землях. Стаючи на шлях розриву з Казимиром і
зближення з Московською державою, опальний князь не міг не враховувати досвіду новгородський
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подій 1471 р. Тоді, виступаючи в якості намісника литовського князя в Новгородській землі, він, по суті,
виявився ізольованим і протистояв новгородцям. Тому в Подніпров’ї він виражає інтереси великої групи місцевих князів, які й були соціальною базою змови. На кінець XV ст. вже не було ілюзій щодо
створення Литовсько-Руської держави. В умовах інтенсивного наступу польської шляхти та католицької церкви для феодалів Південно-Західної Русі залишалося два шляхи існування: шлях поступового
ополячення і окатоличення з подальшим перетворенням в звичайних васалів польського короля, та
шлях орієнтації на Російську державу. Князі повинні були враховувати також настрій та симпатії своїх
підданих – руських людей, що опинились під владою Польщі і Литви та пригнули до возз’єднання зі
своїми братами. Московський уряд вже в XV ст. виступив з програмою об’єднання під власним главенством всіх давньоруських земель. Цілком ймовірно, що князям Ольгердовичам перспектива переходу на
службу до “государя всея Руси” була більш приваблива, ніж перебування в залежності від Казимира IV,
оточеного польськими вельможами та католицькими прелатами.
Безперечно, як і завжди в середньовіччі, важливу роль відігравало конфесійне питання, що загострилось в другій половині XV ст. Литовська влада ігнорувала тягу православного руського населення
до збереження культурно-історичної та духовної самостійності. Процес окатоличення та полонізації не
тільки не припинився, а й ще більше посилився. Все гучніше звучали голоси за унію з католицькою
церквою та визнання папи римського главою церкви згідно рішень Флорентійського собору (1439 р.).
1481 р. було заборонено споруджувати та відновлювати православні храми. Хоч остання заборона, на
думку М.К. Любавського, виконувалась переважно серед католицького населення в Литві, вона ніяк не
сприяла конфесійному миру в державі [1, 146; 5, 229; 34, 187, 191; 54, 62-63; 19, 10-11; 21; 38, 82; 40,
35-85; 44, 139-158].
Отже, немає нічого дивного в тому, що антиурядовий рух в Подніпров’ї набув форми “князівської змови”. Але, не дивлячись на родинні зв’язки Михайла Олельковича з великим князем Іваном ІІІ,
вона носила не тільки династично-родовий характер. Останні були лише важливим додатковим чинником в наступному зближенні з Російською державою напередодні 1480 р.
Всі провідні змовники названі в джерелах “сродниками” (свояками. – О.К.). Це Олельковичі, які
доводились Ф. Бельському двоюрідними по батьковій лінії, а по материнській – двоюрідними братами
Івана ІІІ. І. Ольшанський був двоюрідним братом Ф. Бельського, оскільки його мати, а також дружина –
з роду Ольшанських [7; 37, 111-112; 10, 271; 20, 34, 116; 33, 154-155; 53, 66-82; 49, 347; 56, 195].
Змова готувалася в глибокій таємниці і це не могло не позначитись на манері відображення її в
історичних джерелах. Цікаво, що джерела кінця 70-х років зберегли свідчення про прямі переговори
між князями-організаторами виступу та Іваном ІІІ. Вони проходили під виглядом посередництва князя
Михайла Олельковича і його сестри (за чоловіком Пронська. – О.К.) в справі майбутнього шлюбу дочки молдавського господаря Стефана з сином великого князя московського Іваном. Весною посланець
княгині Федьки побував у Москві. В інструкції чоловікова княгині до воєводи Стефана від 16 квітня
1480 р. Великй князь згадує про посольство воєводи: “... къ моему брату князю Михайлу Александровичю” в справі вищезгаданого шлюбу [37, 111-112; 35, 22-23]. Можливо, в інтересах конспірації князі
вважали за краще послати в Москву посла не від самого Михайла Олельковича, а від його сестри.
Найбільш повне свідчення, яке ми маємо про змову князів, міститься в офіційному Софійському ІІ літописі, де сказано: “Того ж лета (6990) бысть мятеж в Литовской земле: въсхотеша вотчини
Ольшанской, да Олешковичь, да князь Федор Бельской, по Березино реку отсести на великого князя
(Московського. – О.К.) Литовской земли, един же их обговори, король же Ольшанского стял да и Оленковича; князь же Федер Бельскый прибежа к великому князю,- толико бе женился и едину ночь спал с
нею, да остави её, да прибежал на Москву, а княгиню король поймал; много же насылал х королю
князь великый, чтоб отдал её, король же никакоже не отда” [28, с.348; 25, с.223; 26, 214].
Існують свідчення, що змовники мали намір включити до складу Російської держави значно більші,
ніж вказано в літописі, території давньоруських земель, що перебували під владою Литви [23, 358-359;
48, 348; 41, 255-256].
Змову викрили раніше, ніж вона проявилася – князів зрадили. Михайла Олельковича та
І.Ю. Ольшанського, організаторів виступу, було схоплено. Ф.І.Бельському з деякими його соратниками
вдалося втекти до Москви, поклавши тим самим початок переходу вихідців з Литви на російську службу. Вчорашній підданий литовського князя одержав в управління Демон і Мореву “со многими волостями” на території Новгородської землі. Московський літопис стверджує, що Демон і Морева надані
йому “в вотчину”, тобто в спадкове приватне володіння, а не тимчасове кормління [25, 35; 26, 213-214;
30,.328; 31, 152; 47, 12; 39]. Після слідства М. Олелькович та І.Ольшанський були публічно страчені 30
серпня 1481 р. в Києві, біля в’їзду до замку. Київський літописець в короткій записці додає: “... вина их
Богу единому свъдущу” [24, 237; 25, 191, 233; 41, 255-256].
Цей національно-визвольний рух проти литовського панування досить часто розглядається як
самостійний епізод боротьби, що не пов’язаний з “усобицями” осені 1480 р. Такий характер змови є
помилковим, хоча “змова князів” дійсно мала місце восени 1480 р. Для її відкритого прояву не вистачало лише однієї ланки – початку воєнних дій між Великим князівством литовським і Російською державою. Казимир IV мав інформацію про загальні настрої в Подніпров’ї, хоча, можливо, і не знав про
плани князів. Розуміючи, що у випадку війни з Іваном ІІІ у Києві можуть повторитися новгородські події
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1470–1471 рр., він вирішив відмовитись від спільних з Великою Ордою дій проти Московської держави
в критичні дні жовтня – листопада 1480 р. Літописи зберегли свідчення про те, що Ахмат йшов на союз
із Казимиром. Московський літописець, зокрема, відзначав: “... поиде злоименитый цар Ахмат тихо
веляш, ожидая короля с собою” [27, 267; 28, 348].
Отже, для літописця причини бездіяльності Казимира очевидні: політичні “усобиці” в самому
Литовському князівстві, а також вторгнення кримського хана Менглі-Гірея на Поділля. Відтак, відмовившись 1480 р. від боротьби з Іваном ІІІ, Казимир IV отримав можливість запобігти здійсненню князівської змови в сприятливих для себе умовах. Коротка літописна звістка про “змову князів” залишає низку
нерозв’язаних питань, що стосуються організації виступу, конкретних планів, мети та засобів здійснення.
У листі хелмського воєводи, написаного до Гданська за гарячими слідами події, переказуються
вісті, що ходили в польських кругах з приводу змови. Повідомляється, що її розкрито перед Великоднем, в середині квітня 1481 р. Князі-змовники планували вбити Казимира IV, коли він зі своїми синами
виїде на лови (полювання. – О.К.), а його дружину полонити. Але “добрі люди” попередили Казимира і
на лови він не поїхав, а учасників змови було захоплено.
Цікаві, навіть романтичні подробиці про змову та її викриття розповідає Т.Нарбут. За його даними змовники мали намір вбити Казимира на весіллі Ф.Бельського з дочкою О. Чорторийського, де
він був гостем. Але зовсім випадково в дворі знайшли склад зброї і донесли про це королю. Розпочалося слідство і один з дворян, під тортурами, відкрив змову [52, 44-45]. Проте вірогідність такого перебігу подій дуже мала, оскільки свідчення Нарбута не відзначаються достовірністю.
Відтак, маємо два кардинально протилежні свідчення стосовно умов, за яких мав відбутися
замах на Казимира: напад на полюванні та напад на весіллі. На нашу думку, другий варіант дій змовників менш вірогідний, оскільки змову викрито наприкінці Великого посту, коли весілля не справлялись. Подібні звістки про недавнє весілля Ф. Бельського зустрічаються і в російських літописах [25, 35;
26, 213-214; 28, 348; 31, 152]. Можливо, розповідь Нарбута лише довільно тлумачить літописні дані.
М.С.Грушевський зробив припущення, що літописна звістка могла розкривати в такій романтичній формі
дійсний факт – Ф. Бельський, утікши до Москви, почав робити все можливе, щоб витягти з Великого
князівства Литовського свою дружину, з якою, цілком можливо, одружився незадовго до того [10, 484].
У листі, написаному з Москви до Сигізмунда Августа (1567 р.), онук Ф.І.Бельського звинувачував Казимира у смерті М. Олельковича [12, 25-26]. Трактуючи даний лист, М. Грушевський припускає,
що змовники мали на меті відновлення Київського князівства для Михайла Олельковича, а в подальшому – захоплення великокнязівського престолу [10, 270]. Важко погодитися з цим припущенням, особливо з його другою частиною. По-перше, в джерелах відсутні прямі свідчення про наміри князів. Подруге, плануючи династій ний переворот у величезній і багатонаціональній Польсько-Литовській державі, необхідно було враховувати інтереси не лише інтереси православних княжат, але й феодалів
Вільно та Варшави. По-третє, здійснюючи свій план, потрібно мати значні військові сили для придушення дій політичних противників. Власних сил не було, а російські війська використати було проблематично, оскільки Іван ІІІ прагнув об’єднати всі давньоруські землі під владою Москви, а не замінити
династію (хоч і рідну, православну) в сусідній державі.
Центром князівської змови міг бути Київ. На це вказує як практична логіка, так і ряд згаданих
вище письмових джерел. Виступ варто було починати у великому православному місті, розраховуючи
на підтримку місцевого населення, в місті, де позиції керівників руху були найбільш сильні. Якщо князі
дійсно чекали військової допомоги від Російської держави (а, можливо, і від молдавського господаря),
то саме Київ відповідав вищезгаданим вимогам. Про зв’язок змови з Києвом, хоч і не прямо, згадує у
листі до І. Хоткевича І.Бельський (1567 р.). Автор звинувачує предків І.Ходкевича (а ними були київські
бояри та інші емігранти. – О.К.) в зраді М. Олельковича: “Якъ же предкове твои зродным обычаемъ
сродника нашего князя Михайла Олелковича на Киевъ зрадили, и отъ нашего подданства есте отлучили ся” [12, 20; 36, 501; 32, 422]. В реєстрі київських воєвод з 1480 до 1483 рр. є прогалина – не вказано, коли саме київським воєводою призначено І. Ходкевича. Цілком можливо, що піднесення
київського боярина пов'язано із “зрадою” Олельковичів. І.Б.Греков вважає не випадковим вторгнення
кримського хана Менглі-Гірея у вересні 1482 р. на Подніпров’я. Історик вважає, що це був не просто
черговий грабіжницький похід, оскільки здійснювався на вимогу московського посла і мав риси каральної експедиції проти князів-зрадників [9, 192-193; 8, 88, 100].
Німецький компілятор кінця XV – початку XVI ст. Альберт Кранц наводить свою трактову подій,
що досліджуються. Він пише, що в Литві були князі) власне пани – proceres. – О.К.), які визнавали за
собою право на велике князівство і сподівалися прийти до влади шляхом вбивства короля. Вони встановили зв’язки з великим князем московським і підготували змову, вибравши при цьому місце і час,
коли сподівалися захопити короля з королевою та кількома синами. Але змову було викрито. Головні
учасники поплатилися головою, а московський князь, після провалу планів, зробив вигляд, що нічого
про це не знав. Автор навів дані, які взяв з офіційних польсько-литовських джерел, а також чутки, що
мали місце в королівському оточенні [51]. Про малу вірогідність захоплення змовниками великокнязівського престолу вже відмічалося нами раніше. Свідчення про замах змовників на життя Казимира важко
оцінити однозначно. Для подібних намірів у князів-змовників причин не було: мотиви особистої помсти
прослідковуються важко, а вбивати Казимира заради власних політичних планів не було потреби.
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Оскільки змова була розкрита ще до її прояву, то не дивно, що вона могла обрости різноманітними легендами. Можливо, що дані про замах на Казимира і відносяться саме до таких легенд про
наміри змовників. Це може бути відгомін звинувачення князів у намірах змови під час суду. Тому до
подібних свідчень варто ставитись досить обережно.
По-різному можна трактувати літописну звістку про намір князів-змовників віддати великому
князю московському землі до річки Березіни, тобто всі східні прикордонні землі Литовського князівства. Виходячи з династичного характеру змови і того, що кінцева мета князів – великокнязівський престол, М.Грушевський трактує даний факт як плату Івану ІІІ за його допомогу [10, 272]. Цікаве, на нашу
думку, припущення висунув О.Є. Пресняков. він вважає, що після втечі в Москву Ф. Бельський, намагаючись отримати допомогу від московського князя, заохотив Івана ІІІ до виступу проти Литви, обіцяючи йому землі по р. Березіну [33, 157-158]. Але все це лише припущення, хоч і досить оригінальні,
адже через відсутність історичних джерел не можливо встановити окремі деталі події.
Дискусійною залишається і хронологія цієї змови. Багато дослідників приймали на віру, без
будь-яких застережень, розповідь Нарбута, включаючи наведені ним дати [4, 235-240; 14]. Він зазначає, що весілля Ф.Бельського відбувається у листопаді 1482 р. і саме тоді викрито змову [52, 44-45].
Поряд з цим, у згаданому раніше листі хелмського воєводи називається час викриття змови в період
перед Великоднем. Любецька ж хроніка вказує Вербну неділю 1481 р. як час, намічений змовниками
для виступу [41, 255-256]. В супральському літописі подано конкретну дату покарання змовників: “... в
лъто 6989 индикт. 14 леца, авгус. 30, при воеводъвиленском пану Олехну Судимонтовичу, а троцком
пану Мартину Кгастовьтовичу” [24, 237]. Докладність запису вказує на сучасність і, можливо, називає
вірну дату. Російські літописи відносять “усобиці” проти Казимира на осінь 1480 р., пояснюючи таким
чином пасивність короля [25, 233; 28, 348]. Гданська хроніка про “змову князів” згадує двічі: близько
1480 р. та близько 1481 р., коли були покарані змовники [41, 255-256]. швидше за все, король ще 1480
р. мав дані про настрої православного населення Подніпров’я, а весною 1481 р. схопив учасників змови. Відомий сучасний російський історик Ю.Г.Алексєєв датує “змову князів” 1481–1482 рр. [3, 146]
Відсутня й єдина точка зору щодо місця і часу страти князів-змовників. Дослідники ХІХ століття
вважали, що князів страчено в Києві. При цьому вони зображали драматичну картину страти Олельковича на очах у киян. Дане припущення, висловлене М. Стадницьким і підтверджене свідченням Софійського літопису, містить найбільш ймовірну дату страти [24, 233]. Нарбут же вказує на те, що князів
страчено у Вільно [52, 228].
Факт змови дослідники минулого розглядали неодноразово. При цьому свідчення джерел досить
бідні та суперечливі. Можливо, саме тому в історичній науці виникло стільки різних, часом діаметрально
протилежних версій. З дореволюційних праць варто згадати дослідження В.Б. Антоновича, Д.І. Іловайського,
М.К. Любавського, Г. Карпова, польських істориків Л. Колянковського та Ф. Пане. останній присвятив
“змові князів” невеликий розділ своєї монографії. Цікаві доповнення до його висновків дав у рецензії
на книгу Б. Бучинський. Ґрунтовний аналіз згаданих подій зробив М.С.Грушевський в фундаментальній
праці з історії України [4, 235-240; 14, 288-289; 21, 153; 17; 48, 338-354; 53, 66-82; 10, 266-273].
В радянський час “змова князів” не привертала особливої уваги дослідників. Лише декілька
сторінок у своїх монографічних дослідженнях відвели цим подіям О.Є. Пресняков, К.В. Базелевич,
І.Б. Греков, Ю.Г. Алексєєв та інші історики. Згадки були і в ряді узагальнюючих праць з історії СРСР,
України та Києва [33, 150-158; 6, 150-153; 9, 188-194; 8, 87-88; 3, 146-147; 13, 69; 38, 86-87; 22; 16, 160162; 15, 110-111].
Переважна більшість істориків розглядають “змову” як епізод внутрішньої боротьби у Великому
князівстві Литовському, що не мав безпосереднього відношення до Російської держави. Так, на думку
В.Б.Антоновича, дана подія була результатом невдоволення руських князів станом справ у Великому
князівстві Литовському, яке згодом вилилося в одну зі спроб відновити “права народного начала” [4, 240].
Подібно В.Антоновичу висловлювався про “русько-литовський антагонізм” та невдоволення руських
князів і М.С.Грушевський. на його думку, змова носила виключно “династично-родовий характер” і мала на меті зведення на великокнязівський литовський престол Михайла Олельковича. Історик відкидав
наявність будь-якого релігійного підґрунтя згаданих подій, проте припускав можливість підтримки змовників Московською державою [10, 268-273]. М.К.Любавський на перший план висував релігійні мотиви,
убачаючи прямий зв’язок між змовою та указом Казимира IV від 1481 р. Про заборону будівництва і
відновлення православних храмів. На його думку, у випадку провалу замаху на короля, змовники планували “отсесть” до Московської держави землі Литовського князівства до р. Березіни [21, 203].
Польський історик А.Папе відкидав релігійні мотиви вищезгаданих подій, а саму змову розглядав
як прояв боротьби удільних центробіжних сил з верховною централізуючою владою, підкреслюючи
при цьому відсутність у змовників підтримки широких верств населення [53, 66-82]. На вузько династичний
характер змови вказував Ф.Конєчний [50, 176]. Інший польський історик Л. Коланковський головною
метою змовників вважав династичний переворот – позбавлення династії Ягеллонів влади у Великому
князівстві Литовському, або ж, у крайньому випадку, передачу східних районів Литовського князівства
(до р. Березіни) Московській державі. Поряд з цим історик вбачав у діях змовників і релігійні мотиви
[48, 348-350].
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Близько до М.Грушевського щодо оцінки подій знаходиться О.Є.Пресняков. Дослідник вказує
на суто династичний характер змови – претензії Михайла Олельковича на великокнязівський престол.
На думку. О.Преснякова, “змова князів” носила характер кругової і династичної інтриги, а не суспільного руху з притаманним йому національним чи релігійним забарвленням. О. Пресняков заперечує також
версію Ф. Папе про боротьбу центробіжних і централізуючи тенденцій, що мали місце в даному історичному епізоді [33, 150-158]. Подібну аргументацію пізніше наводить німецький дослідник Х. Яблоновський [46, 118-123].
Радянський дослідник К.В.Базилевич, всупереч розглянутій вище історіографічній традиції, рішуче відкинув версію про династичний характер князівського виступу. В даних подіях історик вбачав
не “змову князів”, а “могутній рух православного населення в бік приєднання до Москви”, що розгорнувся на той час у давньоруських землях. Дослідник вважає, що на початку 80-х років XV ст. до цього
руху приєднались “верховські” князі, хоча дану гіпотезу джерелами не підтверджено [6, 150-154].
Династичний характер змови відкидався й іншими радянськими дослідниками. І.Б. Греков вважає, що змова не могла бути дрібним епізодом внутрішньополітичної боротьби родинно-династичного
характеру і вбачає досить масштабний суспільно-політичний рух, що мав широку підтримку серед населення Подніпров’я та відмічає добру дипломатичну підготовку. Метою виступу, на його думку, є приєднання Подніпров’я до Російської держави [9, 188-194]. На релігійні мотиви дій змовників звертає
увагу А.Л. Хорошкевич [38, 86-87].
Про широкомасштабну опозицію місцевого населення польсько-литовській владі та прагнення
до возз’єднання Російською державою говорить Ю.Г. Алексєєв. Він вважає, що важливу роль у виступі
відігравали релігійні мотиви та перспектива васальної служби литовсько-руських князів московському
государю [3, 146-147].
По-різному трактуються події і в сучасній російській історіографії. Так, А.Ю. Дворніченко пише
про “участь народних мас в цих подіях” [11, 211-212], а М.М.Кром схиляється до аргументації подій,
яку запропонував О.Є.Пресняков, зводячи характер виступу лише до суто династичного [18, 72-76].
Усобиці в Литовському князівстві в 1480–1481 рр. деякі історики вважають головною і єдиною
причиною пасивності Казимира IV в його східній політиці даного періоду. При цьому, відмічаючи значимість подій, вони підкреслюють ніби локальний характер. Таке трактування дало можливість
М.Грушевському, а згодом і О. Пресняков, ставити під сумнів значення київських подій в ході боротьби
Великого князівства Литовського з Московською державою [10, 270-270; 33, 154-155]. Більш того, відкидаючи “усобиці” та їх загально руський характер, пояснюючи бездіяльність Казимира,
М.Грушевський головною причиною пасивності короля вважає його недалекоглядність. Такий підхід
дав можливість трактувати успіхи Івана ІІІ як легку перемогу над недалеким і незграбним супротивником [10, 271].
Зрозуміло, що з подібним підходом важко погодитися. Боротьба, що розгорнулася в кінці XV –
на початку XVI ст. між Російською державою та Великим князівством Литовським була надзвичайно
напружена і складна. Вона потребувала від обох сторін повного залучення всіх військових і матеріальних ресурсів, значного політичного досвіду та неабиякого дипломатичного мистецтва. Навіть сам
Іван ІІІ проявив пасивність і вагання в ситуації, що склалася. Російська держава не прагнула до великої війни з сильним противником, результат якої міг бути не передбачуваний. Самовіддана боротьба
за повернення давньоруських земель на початку 80-х років XV ст. була справою майбутнього. Великого князя литовського Казимира IV втримала в 1480–1481 рр. від виступу проти Російської держави не
його політична убогість чи недалекоглядність, не дрібні “усобиці” феодально-династичного характеру,
а відчутний політичний виступ населення Подніпров’я проти литовського панування. За умов внутрішніх негараздів і постійних турецько-татарських вторгнень литовському князю нічого не залишалося, як
розраховувати на складну дипломатичну гру і політику примирення, намагаючись хоча б відтягнути
час зіткнення з Російською державою.
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ІНОЗЕМНІ МОВИ В ПРАВОСЛАВНИХ
НАВЧАЛЬНО-ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ:
XIX – початок XX ст.
У статті досліджується стан вивчення іноземних мов у Київській духовній академії (КДА) і
духовних семінаріях України в ХІХ – на початку ХХ ст. Підкреслюється, що ґрунтовне оволодіння
іноземними мовами (особливо класичними – латинською та грецькою) становило важливу складову
загальноосвітньої підготовки у духовних школах.
Ключові слова: Київська духовна академія, духовні семінарії, навчально-духовні заклади, статут,
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The article investigates the status of foreign language study in Kyiv Theological Academy & theological seminaries of Ukraine in XIX-th early XX-the century. It is emphasized that thorough mastering of foreign
languages (especially classic ones – Latin & Greek) was the important component of general education in
theological schools.
Key words: Kyiv Theological Academy, theological seminaries, educational theological institutions,
statute, foreign languages, classic, curriculum, professorship, teaching staff, students.
Активна розбудова української держави на сучасному етапі зумовила повернення суспільства
до традицій вітчизняної духовності. В історичній науці значно поглибився інтерес до розробки питань,
пов’язаних з освітянською діяльністю церкви і православного духовенства.
Важливою складовою даної проблеми є діяльність православної вищої і середньої духовної
школи України в ХІХ – початок ХХ ст.
Мета статті полягає в тому, щоб у контексті висвітлення в загальних рисах ролі і місця в розвитку
вітчизняної освіти Київської духовної академії і духовних семінарій, які функціонували в підросійській
Україні в даний період, дослідити стан вивчення іноземних мов як невід’ємної складової навчального
процесу у вищезазначених навчально-духовних закладах.
Принагідно зазначимо, що спеціальні праці з даної проблеми в історичній літературі практично
відсутні. Є лише декілька наукових статей, надрукованих свого часу (переважно у другій половині ХІХ ст. –
авт.) на сторінках часопису "Труды Киевской духовной академии" [1], а також окремі публікації в деяких загальних працях з історії української церкви і освіти [2].
На початку ХІХ ст. в Російській імперії, до складу якої входила Україна (окрім її західного регіону – авт.), в руслі загальних державно-політичних реформ, зокрема системи світської освіти, розпочався активний процес реорганізації православної духовної школи.
28 червня 1808 р. імператор Олександр І затвердив пропозиції т. зв. Тимчасового комітету щодо перетворення духовних навчальних закладів [3]. Найбільш активну роль у роботі цього комітету
відіграли єпископ Євгеній (Болховітінов) – майбутній митрополит Київський і тодішній статс-секретар
російського уряду Михайло Сперанський. За новим положенням, усі православні навчально-духовні
заклади були поділені на чотири види: академії, семінарії, повітові і приходські училища. Царським
указом було створено вищий урядовий керівний орган з управління системою духовної освіти – "Комісія духовних училищ при Святішому Синоді" [4].
Було збережено попередній поділ країни (з 1798 р. – авт.) на чотири духовно-навчальні округи
з деяким перерозподілом територій між ними. На чолі кожного округу стояла духовна академія (Київська, Московська, Санкт-Петербурзька і Казанська (з 1842 р. – авт.)). У період 1817-1819 рр. до Київського духовно-навчального округу входило 12 єпархій: Київська, Чернігівська, Полтавська, Подольська,
Волинська, Харківська, Катеринославська, Воронізька, Курська, Мінська, Смоленська і Орловська.
1820 р. Смоленська єпархія була приєднана до Санкт-Петербурзького округу, а Кишинівська – до Київського духовно-навчального округу. В кожній єпархії передбачалося створення по одній духовній семінарії. Більшість духовних семінарій, які належали до Київського духовно-навчального округу, були
розташована на території України і Білорусі. Отже, у складі учнів семінарій і студентів Київської духовної академії тривалий час (принаймні до кінця 30-х років ХІХ ст. – авт.) переважали українці й білоруси. Безпосередньо в Україні протягом досліджуваного періоду діяло дев’ять православних духовних
семінарій, в кожній з яких навчалося щорічно приблизно 200-300 учнів [5]. Найбільшою за кількісним
складом була Київська духовна семінарія.
1814 р. вступили в дію статути духовних академій і семінарій. За новим статутом, духовні академії, як вищі духовні навчальні заклади з чотирьохрічним строком навчання, готували викладачів для
© Путро А. О., 2008
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семінарій, а також кадри для духовної ієрархії. Кращим випускникам академії надавалися наукові ступені кандидата богослов’я і магістра. Духовні семінарії з шестирічним строком навчання надавали середню освіту. Основна маса випускників семінарій ставала священнослужителями повітових і сільських
церковних приходів. Кращі їх вихованці направлялися на навчання до духовних академій, частково –
до Медико-Хірургічної академії в Росії.
Дворічні повітові училища надавали нижчу духовну освіту з правом вступу до семінарії.
Після прийняття Статуту 1814 р. Київська академія проіснувала до осені 1817 р. і була тимчасово закрита до 1819 р. Причини цього полягали в тому, що духовні семінарії Київського духовнонавчального округу, перетворені за новим Статутом, почали функціонувати лише з 1817 р., а отже, не
могли ще підготувати вихованців до вступу до Київської духовної академії. Для їхньої підготовки потрібно було не менше двох років. До відкриття Київської духовної академії за новим статутом керівництво
духовними училищами Київського духовно-навчального округу було передано Санкт-Петербурзькій
духовній академії.
Закриття старої Київської академії і остаточне перетворення її на закритий духовний навчальний заклад завдало нищівного удару по українській національній системі вищої освіти, яка формувалася протягом XVII-XVIII ст.
Після закриття старої Київської академії на її території почала функціонувати новостворена
Київська семінарія. До складу її трьох дворічних відділень було відібрано 155 кращих студентів колишньої Київської Академії (25 учнів – до вищого відділення, 39 – до середнього і 91 – до нижчого) [6, 433].
Більшість викладачів і керівного складу Київської семінарії становили прибулі до Києва магістри
Санкт-Петербурзької Духовної Академії.
З самого початку функціонування Київської семінарії досить помітне місце в навчальному процесі займали іноземні мови – грецька і єврейська, а також т. зв. нові мови – французька і німецька.
Грецька мова вивчалася обов’язково в усіх трьох відділеннях семінарії. Щотижня в розкладі
занять їй виділялося по шість годин. Відомо, що в перші два роки грецьку мову в семінарії постійно
викладав професор церковної історії Михайло Леонтович [7, 400, 424].
Єврейська мова вивчалася тільки в середньому і вищому відділеннях та спочатку не була в
числі обов’язкових предметів. На її вивчення на тиждень відводилося після обіду три уроки по дві години кожний. Протягом усього першого дворічного семінарського курсу єврейську мову викладав професор загальної і російської історії Олександр Максимович [8, 426]. Таку ж саму кількість годин в
післяобідню пору в усіх трьох відділеннях семінарії було відведено й на вивчення однієї з нових мов –
французької або німецької. Однак зазначимо, що лише в Київській і Волинській семінаріях певний час
(у 30-х роках XIX ст.) вивчали польську мову [9].
Особливе місце в навчальному процесі Київської семінарії в перші роки її існування займала
латинська мова. Окремо вона не викладалася, оскільки її досить ґрунтовні знання набувалися учнями
ще в період їхнього навчання в повітових духовних училищах. Знання латини було однією з головних
вимог при вступі до семінарії. Понад те, згідно зі статутом семінарії, викладання таких дисциплін, як
богослов’я, філософія, риторика, словесність та ін. велося латинською мовою. Нерідко учні філософського класу писали нею свої твори, спілкувалися з викладачами й між собою. Звичайним явищем були виступи учнів семінарії латиною перед публікою, на диспутах, публічних іспитах тощо. Серед
викладачів Київської семінарії того періоду найбільш авторитетним фахівцем-латиністом вважався
професор філософії Іван Скворцов, який, окрім філософських наук, викладав латинською мовою також математику й фізику [10, 413-414].
Наприкінці першої третини XIX ст. почалася посилена русифікація навчальних закладів у Російській імперії як один із засобів боротьби царизму проти проникнення в країну західних революційних течій. На сторінках періодичних видань і преси розпочалася широка й запекла суспільно-політична
дискусія між т. зв. слов’янофілами і західниками. Цей процес не обминув і духовної школи в Україні.
Так, в Київській духовній академії за розпорядженням ректора Інокентія Борисова студенти почали
писати російською мовою курсові твори. В спілкуванні між викладачами і студентами вживалася переважно російська мова. Значно зменшилася роль латинської мови в навчальному процесі.
В умовах введення викладання навчальних дисциплін виключно російською мовою стан вивчення іноземних мов, зокрема латинської і грецької (т. зв. класичних мов – авт.), значно погіршився. В
духовних семінаріях останні, на певний час, стали другорядними навчальними дисциплінами. Латина
остаточно перестала бути офіційною мовою в навчальному процесі. Її почали вивчати лише як "мертву".
1839 р. замість Комісії духовних училищ було створено Духовно-навчальне управління, підпорядковане обер-прокурору Св. Синоду. Саме ця інституція, за ініціативою обер-прокурора Св. Синоду
графа Протасова, здійснила значні зміни в діяльності духовних семінарій, спрямованих на посилення
підготовки майбутніх священиків до умов сільського життя. Водночас це мало стати засобом подальшого закріплення їхньої лояльності до правлячого режиму. Згідно зі спеціальним "Положенням", яке
почало діяти з 1840 р., з метою максимального обмеження гуманізації навчального процесу значно
скорочувалася кількість загальноосвітніх дисциплін у семінаріях. Натомість вводилися такі нові предмети, як природознавство, основи медицини і сільське господарство [11]. Відчутних змін зазнало викладання іноземних мов, які офіційно почали кваліфікуватися як "допоміжні" дисципліни. Так,
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єврейська, німецька і французька мови відтепер викладалися лише за бажанням учнів семінарій і за
їхнім вибором у вільний від уроків час по четвергам і суботам. При цьому у вищезазначеному "Положенні" передбачалося, що “опыт укажет, во всех ли семинариях оставить классы сих языков для желающих, или в некоторых ввести преподавание языков исключительно полезных по местным
потребностям” [12].
Викладання латинської і грецької мов було піддано жорстокому контролю і регламентації. На
духовні академії покладався обов’язок скласти спеціальні методичні розробки ("наставления") з викладання класичних мов на весь період їх вивчення в семінаріях. Особлива увага зверталася при
цьому на написання учнівських творів перемінно російською і латинською мовами. Учень семінарії,
відповідно до року навчання, мав написати декілька таких творів кожного навчального місяця. У нижчому відділенні – чотири, в середньому – три, у вищому – два твори [13]. Жорстко централізованим
був розклад предметів семінарського курсу, а також навчальних годин з кожної дисципліни. Так, відповідно до розкладу, затвердженого Св. Синодом від 9 серпня 1840 р., в усіх трьох відділеннях семінарій
вводилося навчальне навантаження по 16 годин на тиждень. Певна кількість з них відводилася на вивчення класичних мов. Протягом першого року навчання в нижчому відділенні на вивчення грецької і
латинської мов передбачалося по три години на тиждень на кожну, на другий рік – по 2 години. У вищому відділенні семінарії на читання оригінальних творів "отців церкви" грецькою мовою було передбачено 2 години на тиждень [14].
Однак подібний стан вивчення іноземних мов у духовних семінаріях тривав порівняно недовго –
до 1867 р., коли було прийнято новий статут цих закладів. За новим семінарським статутом латинська
та грецька мови були зрівняні з іншими предметами. Завдяки цьому, отримавши досить ґрунтовну
класичну освіту, учні семінарій, вже починаючи з четвертого року навчання, мали можливість вступати
до світських навчальних закладів.
Викладання грецької мови в семінаріях відтепер мало місце в усіх шести класах, з яких у перших чотирьох учні знайомилися з творами давніх класичних письменників, а в останніх двох – читали
святоотецькі тексти в оригіналі. У першому класі, де на грецьку мову відводилося п’ять уроків на тиждень,
учні мали засвоїти весь синтаксис і, крім того, прочитати в оригіналі два класичних твори давньогрецького історика і письменника Ксенофонта Афінського – "Анабазис" і "Кіропедія" ("Виховання Кіра").
Слід зазначити, що подібне велике навантаження учнів першого класу вже невдовзі почало
викликати критичні зауваження з боку фахівців. Так, професор Київської духовної академії Іван Корольков на сторінках часопису "Труды Киевской духовной академии" пропонував викладання синтаксису
продовжити і в другому класі, значно збільшивши кількість годин на цей розділ грецької мови. Доцільність закінчення викладання синтаксису в другому класі семінарії професор Корольков пояснював ще
й необхідністю робити вказівки і поклики на вживання відповідних правил у поета античності Гомера і
"батька історії" Геродота, твори яких ще не вивчалися учнями першого класу. Водночас, спираючись
на досвід викладання класичних мов у вітчизняних і закордонних гімназіях, автор статті наполягав, аби
синтаксис викладався в першому класі концентрично, тобто шляхом вибору головних правил, а у другому класі вивчати решту [15, 261-263]. У п’ятому і шостому класах семінарії, в яких викладалися вже
богословські науки, за програмою виділялося по два уроки на тиждень на читання святоотецьких текстів у оригіналі.
Піддавалася критиці й ця частина навчальної програми з грецької мови, оскільки, як засвідчила практика, при такій незначній кількості годин старшокласники семінарії були дуже обмежені в знайомстві з працями отців церкви. Особливо на цю обставину звертали увагу викладачі Київської
духовної академії, констатуючи відсутність ґрунтовних знань у значної частини вступників-семінаристів
із класичних мов [16, 270]. Вже традиційно порівнюючи семінарську програму з латинської мови з відповідним навчальним планом у гімназіях, професор Корольков зробив висновок на користь семінарій.
Останні, як виявилося, за обсягом вивчення текстів латинських авторів мали перевагу. Водночас дослідник однозначно вказував на нестачу часу як на головний недолік у вивченні латини в духовних семінаріях. Наприклад, у третьому класі семінарії, де на читання уривків з творів Вергілія, Горація,
Сенеки та на письмові вправи відводилося за програмою лише чотири уроки, професор Корольков
наполягав збільшити заняття до 7-10 годин. Аналогічні проблеми, на думку І.Королькова, мали місце у
викладанні латинської мови і в четвертому класі, в якому за програмою учні зобов’язані були прочитати уривки з творів Цицерона, Сенеки, Лактанція, Августина, а також здійснити низку практичних вправ
з перекладу [17, 271-273]. Та особливо нарікав професор І.Корольков на те, що вивчення латинської
мови в духовних семінаріях закінчувалося в четвертому класі і не припадало, відтак, на два останні –
п’ятий і шостий класи. Дійсно, досить тривала перерва у вивченні латинської мови особливо негативно проявлялася на вступних іспитах випускників-семінаристів до духовної академії. Так, за наслідками
вступних іспитів до Київської духовної академії 1875 р., семінаристи виявили значно більшу підготовку
з грецької мови, ніж з латинської. Коли, наприклад, групі вступників з 38 чоловік було запропоновано
відповідати за бажанням або грецькою, або латинською мовою, на останню зголосилося лише 12 чоловік. При цьому нікому комісія не поставила вищого балу, оскільки жоден з них не зміг вільно прочитати
римських авторів, наприклад Тита Лівія. Траплялися й такі вступники, які не знали простих граматичних
правил, роблячи помилки в дієвідмінюванні і відмінюванні тощо. Причина подібних випадків, на думку
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членів приймальної комісії, полягала в тому, що в останніх двох класах семінарій латинська мова не
викладалася зовсім [18, 275].
28 вересня 1819 р. була відкрита Київська духовна академія, після тимчасового її закриття
1817 р., як вищий духовний заклад в Україні. Вона розміщалася в приміщеннях старої Київської академії поряд з Київською семінарією.
Академічний навчальний курс був поділений на два відділення – нижче і вище, кожне тривалістю
два роки. В навчальній програмі академії поряд з обов’язковими загальноосвітніми і богословськими
дисциплінами чільне місце займали іноземні мови. Так, студенти нижчого відділення вивчали грецьку
мову (4 години на тиждень), єврейську мову (2 год.) і одну з нових мов (2 год.) – німецьку або французьку. Ці ж мови в зазначеному обсязі продовжували вивчатися й у вищому відділенні [19, 358-359]. Латинська мова, хоч і вважалася необхідною для вищої богословської освіти, спочатку не була включена
до навчальної програми академії на тій підставі, що студенти набували необхідних знань з латини в
духовних семінаріях. Ще при відкритті Київської духовної академії було офіційно визначено, що богословські науки можуть викладатися як латинською, так і російською мовами [20]. У зв’язку з подальшим вдосконаленням навчального процесу, в 1848/49 н. р. в Київській духовній академії була відкрита
кафедра латинської мови, яка поряд з французькою і німецькою мовами, стала загальнообов’язковою
навчальною дисципліною, хоча і викладалася лише у нижчому відділенні по дві години на тиждень.
Вивчення латини, або точніше закріплення знань студентів, зводилося переважно до перекладу російською мовою творів латинських класиків, а також російських письменників латиною. Крім того, студенти повинні були написати латинською мовою не менше чотирьох творів на рік. Обов’язковою була
розмовна практика між викладачами і студентами та останніх між собою [21, 242].
З кінця 1825 р. за ініціативою митрополита Євгенія Болховітінова в Київській духовній академії
було введено вивчення польської мови. Існувала навіть спеціальна кафедра, закрита 1844 р., в зв’язку
з ворожим ставленням російського царизму до всього польського після повстання поляків 1830-1831 рр.
Традиційно на високому науковому і організаційному рівні в Київській духовній академії функціонувала
кафедра єврейської (давньоєврейської) мови. Її професорами в різний час були такі відомі вчені як
А. Максимович, С. Гуляєв, С. Соловйов, І. Максимович, М. Гуляєв, І. Олесницький та ін.
Видатним мовознавцем був вихованець, а потім професор, завідувач кафедри німецької мови
Київської духовної академії Ф. Шимкевич. Ще будучи студентом він оволодів дев’ятьма іноземними
мовами (грецькою, латинською, давньоєврейською, халдейською, французькою, німецькою, польською, італійською і угорською). Пізніше, вже після переїзду в середині 30-х років XIX ст. до СанктПетербургу, де він жив до своєї смерті (1842 р.), Ф. Шимкевич був відомий як знавець тридцяти п’яти
іноземних мов і двадцяти трьох слов’янських наріч [22, 379-382].
За новим статутом духовних академій, 1869 р. при Св. Синоді було створено Учбовий комітет
для управління всіма духовно-навчальними закладами в Російській імперії (у тому числі в Україні). У
зв’язку зі скасуванням навчальних округів адміністративна влада академій щодо духовних семінарій
була зліквідована.
У Київській духовній академії, за новою структурою, було утворено три відділення: богословське, церковно-історичне і церковно-практичне. Зазнали суттєвих змін і навчальні плани, зокрема в частині викладання та вивчення класичних мов. За статутом 1869 р. студенти академії мали вивчати не
дві давні мови, а одну з них – грецьку або латинську. Це було кроком назад й у порівнянні з програмами світських гуманітарних вищих навчальних закладів, де, наприклад, студенти філологічних факультетів університетів або інститутів всебічно вивчали обидві класичні мови та літературу античного світу.
Щоправда, до академічної програми вводилося викладання греко-римської літератури і ознайомлення
студентів з найважливішими її творами. Але за обставин, коли студенти обов’язково вивчали лише
одну з класичних мов, знайомство з творами класиків виходило однобічне. Студенти дізнавалися про
розвиток і напрямок або грецького, або римського світу, але не греко-римського, як цього вимагала
програма. Подібна однобічність вивчення давніх мов несприятливо відбивалася на загальноосвітньому рівні всіх студентів, але особливо на майбутніх викладачах грецької або латинської мов у духовних
семінаріях. Не меншою мірою це торкалося й викладачів Святого Письма. Необхідно було користуватися святоотцівськими текстами грецькою мовою, з паралельним перекладом латинською мовою, або
латиною в оригіналі. Водночас серйозне вивчення римської літератури було неможливе без знання
грецької літератури, оскільки перша досить багато запозичила з останньої. Своєю чергою, як стверджували авторитетні фахівці-мовознавці, вивчення латинської мови, її граматичних форм, словотворення і синтаксичних особливостей могло бути ґрунтовним лише за умови доброго знання грецької
мови [23, 282]. Відсутність знання саме обох класичних мов ставала особливо відчутною для студентів
старших курсів, коли вони починали активно готувати самостійні дослідження з богослов’я і церковноісторичної науки. Науковий рівень цих праць неминуче знижувався, оскільки студенти здебільшого не
використовували першоджерела класичними мовами.
Напередодні прийняття статуту духовних академій 1869 р. питання про викладання класичних
мов активно обговорювалося в професорсько-викладацькому середовищі. Його переважна більшість
неодноразово публічно висловлювалася на користь нерозривного викладання й обов’язкового вивчення в духовних академіях як грецької, так і латинської мов. Такої позиції дотримувалася й Київська
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духовна академія в особі її кращих професорів. Так, професор В. Певницький в статті "З питання про
перетворення духовних академій" вважав обидві давні мови настільки необхідними для богословської
освіти, що рекомендував не приймати до академії вихованців семінарій, які погано знали класичні мови [24, 287]. До речі, цю рекомендацію професора В. Певницького було використано через 10 років у
Санкт-Петербурзькій духовній академії. Рада останньої, висловлюючи занепокоєння незадовільним
знанням студентами класичних мов, ухвалила всупереч діючому статуту, випробувати вступників у
знанні обох давніх мов. При цьому підкреслювалося, що після вибору однієї з них для ґрунтовного вивчення, знання другої мови також є необхідним для успішного навчання в академії [25, 292-293]. Колега
В. Певницького, професор
А. Воронов, у статті "Помітки з питання про перетворення духовних академій" визнавав за необхідне, аби обидві класичні мови викладалися в академії і були однаковими для студентів [26, 303].
Однак, як засвідчили наступні статути духовних академій і семінарій, стан вивчення класичних
мов, а також нових іноземних мов не тільки не покращився, а, навпаки, став значно гіршим. Особливо
чітко це зафіксував статут 1884 р., складений за активної участі обер-прокурора Св. Синоду реакціонера К. Побєдоносцева. За цим статутом у духовних академіях, на вибір студентів, залишилося викладання лише однієї з класичних мов. Скоротилися також програми з філософії, педагогіки і
математики. Однак збільшувалася кількість навчальних годин на богословські дисципліни. У духовних
семінаріях вивчення нових іноземних мов стало факультативним, а програми з класичних мов були
значно скорочені.
Була відновлена адміністративна влада духовних академій над семінаріями, яким, своєї черги,
були знову підпорядковані нижчі духовні училища.
1887 р. Київській духовній академії були підвідомчі 16 духовних семінарій: Київська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Подольська, Волинська, Одеська, Таврійська, Катеринославська, Мінська,
Кишинівська, Донська, Курська, Воронезька, Орловська, Тифліська.
Після перемоги більшовицько-радянської влади на більшій території України було видано два
урядові декрети "Про відділення церкви від держави і школи від церкви" (22 січня 1919 р.) і "Про передачу всіх навчальних закладів у відомство відділу освіти" (25 січня 1919 р.). На підставі цих декретів
народний комісаріат радянської України виніс постанову від 15 лютого 1919 р. "Про духовні училища і
семінарії", згідно з якою підпорядкував собі нижчу і середню ланку духовної школи. Остання перетворилася на загальноосвітню школу. Більш радикальних заходів було вжито до єдиного в Україні вищого
духовного навчального закладу – Київської духовної академії: з квітня 1919 р. вона була закрита без
права на подальше функціонування. Щоправда, після захоплення Києва військами білогвардійського
генерала А. Денікіна наприкінці серпня 1919 р., Київська духовна академія відновила свою діяльність,
яка офіційно тривала до грудня 1919 р. Після остаточного закріплення радянської влади в Україні навчання студентів Київської духовної академії в різних формах продовжувалось на приватних квартирах до 1923 р. В умовах масових репресій професорсько-викладацького складу з боку комуністичного
режиму академія, зрештою, припинила своє існування*.
Відтак, питання щодо співвідношення спеціальних і загальноосвітніх дисциплін залишалося актуальним для православної духовної школи всіх рівнів протягом дослідженого періоду. Але, якщо протягом першої третини ХІХ ст. пріоритетним було вивчення гуманітарних загальноосвітніх предметів (в
тому числі й іноземних мов – авт.), то вже в наступні десятиліття, на тлі змін, що відбувалися, насамперед, в економічному житті країни, в православних навчально-духовних закладах розпочався процес
утилітаризації (від латинської – utilitas – користь) навчання за рахунок скорочення деяких загальноосвітніх предметів, включаючи й іноземні мови. До того ж це цілком вписувалося в офіційну ідеологію
того часу за формулою "православ’я, самодержавство, народність" і принцип "корисності" для держави.
Отже, вікова традиція вітчизняної духовної школи богословського навчання на основі загальноосвітньої підготовки, важливу складову якої становило ґрунтовне оволодіння іноземними мовами
(особливо класичними – авт.) була поступово здеформована і, зрештою, знищена разом з ліквідацією
більшовицькою владою самої системи духовної освіти в Україні.
Тим самим кардинально змінювалася суть вітчизняної освіти в цілому, початки якої були закладені в греко-римському античному світі й освіченій Європі. Насильно переривалися наші багатовікові зв’язки з християнською цивілізацією.
Примітки
* Лише після Другої світової війни, в нових геополітичних умовах, після тривалих наполягань вищих ієрархів
Православної церкви в СРСР, в Києві 18 лютого 1947 р. було відкрито духовну семінарію. Спочатку вона містилася в
Михайлівському монастирі, а з 1949 р. – в Андріївській церкві. 1960 р., в умовах посилення офіційної політики войовничого атеїзму, Київська духовна семінарія була закрита, а її вихованців переведено до Одеської і Луцької семінарій.
З проголошенням державної незалежності України розпочалося справжнє відродження вітчизняної духовної
освіти. В Києво-Печерській Лаврі на початку 90-х років ХХ ст. була відкрита Київська духовна академія з семінарією.
Після утворення Української Православної церкви Київського Патріархату на території Михайлівського Золотоверхого
монастиря в м. Києві розпочав діяльність ще один вищий навчально-духовний заклад – Духовна академія і семінарія.
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ДВОРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА САДИБА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ XIX cт.
У статті досліджено проблему еволюційного розвитку дворянської сільської садиби Лівобережної України як культурного феномена в історичному просторі XIX ст. та визначено основні суспільні чинники цього процесу.
Ключові слова: дворянська садиба, еволюційний розвиток, земельне володіння, імперське
дворянство, культурницька діяльність.
The article focuses on the problem of evolutionary development of the country estate of the Left
Bank Ukraine Region as a cultural phenomenon in the historical period of the 19th century, and the main
social factors of this process are defined in it.
Key words: manorial estate, evolutionary development, land property, nobility, cultural activity.
У галузі гуманітарних наук все більш впливовим стає напрям історичної культурології, який дає
можливість сконцентрувати увагу на питаннях формування та видозміни окремих культурних феноменів.
Значимим є ретроспективне вивчення тих історико-культурних надбань минулого, які синтезували результати матеріальної діяльності людини та наслідки творчої активності соціуму. До них відносимо
дворянську сільську садибу в українських землях, які у XIX ст. входили до складу Російської імперії.
© Будзар М. М., 2008
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Дворянська заміська садиба як факт матеріальної та духовної культури України XIX ст. найчастіше є об’єктом міждисциплінарного дослідження, коли виділяються такі аспекти, як історичний, економічний, соціологічний, генеалогічний, мистецтвознавчий, краєзнавчий. Це твердження унаочнюється
розвідками останніх десятиліть, зокрема працями Н. С. Барабаш [1], С. І. Білоконя [2], Г. Д. Голубчик
[4], М. В. Поповича [19], І. Д. Родічкіна [21] тощо. Водночас набирає актуальності ставлення до дворянської садиби в реаліях позаминулого століття як до своєрідного культурного утворення, продуктивне в аспекті формування політичних та соціальних течій, запровадження новаторських явищ
художнього життя, тобто із всього розмаїття функціональних типів увага приділяється тим садибам, які
розвивалися як "культурні гнізда". Згідно з зауваженням М. В. Поповича, саме такі поміщицькі маєтки
становили "…важливий новий елемент культурного ландшафту …[19, 313]". Цей аспект дає змог тлумачити явище заміської садиби, утворене дворянськими родами, які належали до розумової еліти, як
типологічний різновид "інтелектуального співтовариства", завдяки продуктивній діяльності якого тепер, згідно з твердженням І. І. Колесник, "…роль сімейних українських анклавів сприймається … як
специфічна форма організації праці в умовах бездержавності … культурного життя в Україні…[7, 188]".
Відтак, уявляється доцільним аналіз закономірностей ступеневого розвитку дворянської сільської садиби у формі "культурного гнізда" в історичному просторі XIX ст., що обумовлюється значимістю факторів еволюції та історичної спадковості в існуванні цього утворення.
Маючи різні модифікації залежно від регіону розташування (Правобережна Україна, Слобожанщина, південноукраїнські землі, Лівобережна Україна), дворянська садиба впродовж всього XIX ст.
розвивалася як утворення, що концентрувало велику кількість розмаїтих форм культурницької праці.
Одними з найбільш показових були ті місцевості Лівобережної України, які після адміністративної реформи 1802 р. ввійшли до складу Полтавської та Чернігівської губерній.
Функціонуючи у реальному історичному часі, шляхетська садиба на землях Полтавщини та
Чернігівщини виступала носієм дворянської соціальності та наслідком діяльності привілейованого стану, який утворився протягом 1780-х – 1830-х років з того прошарку населення, котрий протягом майже
двох століть вважався елітним – козацької старшини – шляхом перетворення її "...на загальноросійський стан – на "шляхетне російське дворянство" ... [18, 268].
Процес формування "російської імперської бюрократії" у "сімейній історії" конкретного роду
обертався складним процесом національної ідентифікації, коли, наприклад, В. В. Капніст, власник садиби у селі Обухівка (Миргородського повіту Полтавської губ.), зарекомендував себе послідовним захисником громадянських інтересів України, його сини Олексій та Семен опинилися у центрі масонськодекабристського руху 1810-1820-х років, а його онуки та правнуки вже відчували себе повноцінними
представниками імперського дворянства, діставши офіційного підтвердження на право користування
графським титулом [23].
Процеси дезінтеграції традиційного українського суспільства на межі XVIII-XIX століть призвели до того, що українська еліта, шукаючи нову імперську арену для соціального вияву, здобула домінантні пости в урядових колах обох російських столиць. Зокрема, О. А. Безбородько (у минулому –
полковник Київський) став секретарем Катерини II, за правління Павла I – князем і канцлером імперії,
П. В. Завадовський завершив кар’єру з титулом графа як міністр освіти, Д. П. Трощінський був міністром юстиції, М. А. Милорадович – членом Державної Ради та Комітету Міністрів в уряді Олександра I
[18, 267]. За спостереженням В. С. Шандри, українська бюрократична еліта у Санкт-Петербурзі
"…використовувала вищі урядові посади і не відмежовувала власні інтереси від інтересів краю …" [26, 48].
Вже у першій чверті XIX ст. вихідці з родин, що мали козацько-старшинське коріння, –
Ѓалаґанів, Лизогубів, Маркевичів-Марковичів, Білецьких-Носенко, Тарновських, Стороженків, Капністів,
Забіл, Родзянок, Закревських, Скоропадських – посіли вагоме місце у суспільно-політичному апараті
Російської імперії. Саме родинні резиденції цих лівобережних дідичів, поряд з більш скромними садибами панства "середньої руки" стали осередками культурницької праці протягом зазначеного періоду.
Важливою складовою процесу розповсюдження форми дворянської заміської садиби на землях Полтавщини та Чернігівщини стало накопичення земельних володінь. До кінця XVIII ст. не тільки
верхівка козацько-старшинської верстви, а й представники "середнього ешелону" – військові, бунчукові
та значкові товариши – володіли великими маєтностями, що "…дало їм змогу повністю переключитися
на ведення приватних господарств…" [15, 415].
Згідно з сучасними дослідженнями великих поміщицьких господарств, "...більш як половина
земель, які перейшли у спадок, у свій час були отримані шляхом роздач і пожалувань ..." [24, 48]. Наявність земельних володінь, отриманих "за службу", слугувала важливим аргументом права вихідців з
козацької старшини на отримання дворянства. За твердженням В. Г. Полетики, "…не одно только имя
дворянина, но больше того, поместья и вотчины, жалуемые за службу отечеству, составляли в прежние времена прямое дворянское достоинство…" [16, 4 зворот.].
Найбільші з земельних володінь, на яких були засновані репрезентативні садиби-резиденції,
вже у XVIII ст. слугували гетьманськими фамільними маєтками або належали вищим царським чиновникам та військовослужбовцям: Хомутець (Миргородський повіт Полтавської губернії), заснований сотником П. Апостолом у 2-й половині ХVII ст., належав спадкоємцям гетьмана Д. Апостола; Яготин був
власністю К. Г. Розумовського; Березова Рудка (Пирятинський повіт Полтавської губ.) – частка земель-
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ної власності гетьмана І. Скоропадського (з 1717 року); Качанівка (Ічнянський повіт Чернігівської губ.) –
хутір, придбаний 1770 р. у придворного співака Ф. І. Коченовського російським полководцем, генералгубернатором Малоросії П. О. Румянцевим-Задунайським; Вишеньки та Черешеньки (Борзнянський
повіт Чернігівської губ.) – села, отримані тим же царським сановником за віддане служіння престолу;
Ляличі (Суразький повіт Чернігівської обл.) – резиденція П. В. Завадовського.
Певна частина маєтків була подарована сановниками, вихідцями зі старшинських родів, своїм
службовцям, як, наприклад, О. А. Безбородько наділив О. С. Судієнка, котрий вів у нього усі приватні
справи, шістьма селами, серед яких було Очкине (Новгород-Сіверський повіт Чернігівської губернії),
де Судієнки облаштували родову садибу [9, т.1, 208].
Великі маєтки, розбудовані на межі XVIII–ХІХ ст., належали тим представникам лівобережного
панства, чиї роди були занесені до "благородно-титулованого дворянства". Значна кількість таких
"благородно-титулованих" дворян походила зі старшинської верхівки (сім’ї Ѓалаґанів, Лизогубів, Кочубеїв), але певну частину цієї групи землевласників складали вихідці з іноетнічних груп (Жевахови,
Орбеліані, Милорадовичі, де Бальмени). Такі дворянські родини найчастіше володіли маєтками середнього статку, як рід фон Райзерів, спадкоємицею якого була К. М. Скаржинська, власниця садиби у
хуторі Круглик під Лубнами, відомої як "культурне гніздо" з останніх десятиріч ХІХ ст.
Найбільш численним серед панства Лівобережжя було військово-бюрократичне дворянство,
що вводилося до цього стану за віддану військову службу інтересам імперії. Утворення цієї групи відбувалося у різний спосіб. Зокрема, представники сімейного клану Маркевичів–Марковичів, одного з
найбільш відомих серед родів жалуваного дворянства Чернігівщини та Полтавщини, котрі вже у другій
половині ХVII ст. володіли земельними ділянками у Прилуцькому полку [4], увійшли до губернських
родословних книг Російської імперії (опубліковані у 1798-1816 рр.) наприкінці XVIII ст. [15, 416], тоді як
у старовинному роді Лазаревських "…дворянство набув службою тільки батько О. М. Лазаревського…"
[3, 20], хоча згідно з "Родословним списком" М. І. Лазаревського, його прабатьки належали до знатного
військового товариства [22, 2]. З середовища військово-бюрократичного дворянства постало перше
покоління української інтелігенції. Показовою є біографія старшинського роду Забіл, представники якого, за зауваженням О. М. Лазаревського, до кінця XVIII ст. користувалися непоганими статками [9, т.2,
135], але у XIX ст. рід вже не мав колишнього майнового забезпечення. Саме з нього виділилися помітні представники творчої інтелігенції середини та другої половини XIX ст. поет В. М. Забіла, скульптор
П. П. Забіла, оперна співачка Н. І. Забіла (Н. І. Забелло-Врубель) [13, 183].
Родові помешкання представників козацько-старшинської верхівки на землях Полтавщини й
Чернігівщини вже з 1790-х до 1810-х років стали набувати ознак "культурних гнізд". Передусім назвемо
садибу в Обухівці В. В. Капніста. Реальні складові природного та матеріального середовища садиби
В. В. Капніста набули ознак культурного артефакту у ліриці та приватному листуванні поета, слугуючи
осереддям його творчої діяльності вже з другої половини 1790-х років. До найбільш ранніх за часом
розбудови "культурних гнізд" можемо віднести також маєтки відомих "захисників прав" старої української старшини – садибу сімейства Полетик у селі Коровинці Роменського повіту та садибу А. І. Чепи у
селі Чепурівка Пирятинського повіту Полтавської губернії, хутір "Трудолюб" у Миргородському повіті
Полтавської губернії, упорядкований автором "Словника малоросійської старовини", дослідником
українських старожитностей В. Я. Ломиковським.
Вже у першій чверті XIX ст. на землях Полтавщини та Чернігівщини були представлені основні
соціально-економічні типи садиб: найбільші аристократичні маєтки, що належали поважним урядовцям,
володарям тисяч десятин землі (Диканька Кочубеїв, Сокиринці Ѓалаґанів, Кибинці Д. П. Трощинського,
Ляличі П. В. Завадовського, Качанівка, Вишеньки, Черешеньки П. О. Румянцева-Задунайского), садиби
заможних власників, які володіли що найменше однією тисячею десятин і кількома тисячами селянкріпаків (Обухівка Капністів, Березова Рудка Закревських, Линовиці де Бальменів, Сваркове Марковичів, "Отрада" Селецьких), садиби дворян середнього достатку, котрі мали від 101 десятини до 1 тисячі
десятин землі, від ста до тисячі кріпаків (Поставмуки Райзерів, Яновщина Гоголів-Яновських), садиби
дрібних власників, у розпорядженні яких будо до сотні десятин землі, кілька десятків "душ" селян (Лапинці
П. П. Білецького-Носенка, Дідівці родини Киселів, Гребінчин Яр (пізніше – Убіжище) сімейства Гребінок).
Але відсоткова кількість садиб першої групи була в Полтавській та Чернігівській областях значно меншою, ніж у інших українських землях, зокрема на Правобережжі, та у російських губерніях,
причому така ситуація зберігалася незмінною з кінця XVIII ст. до другої половини XIX ст. Більш численними тут виявилися маєтки трьох останніх типів. Описи дзугої половини 1850-х років пропонують
конкретні дані стосовно окремих повітів, зокрема у статистичній записці щодо стану володіння кріпосними у Ніжинському повіті на 1855 рік вказано, що " …серед 362 поміщиків повіту 307 осіб володіли
менше ніж 50 душами, від 500 кріпосних знаходилося у власності двох дворян, більше ніж 1000 "душами" володіла тільки одна особа…" [20, 6].
Також вже від початку XIX ст. простежувався поступовий перехід садиб від більш знатних власників до менш вельможних, який після 1861 р. набрав вигляду придбання колишніх дворянських земельних володінь (разом з родовими садибами) представниками інших соціальних станів (промисловцями,
купцями тощо). Наочним прикладом такої еволюції може бути доля відомої садиби у Качанівці, продана
1808 р. сином П. О. Румянцева-Задунайського, дійсним статським радником графом С. П. Румянцевим,
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разом з іще сімома селами колишньому управителю маєтку Г. Я. Почеці, від його удови П. А. Почеки
1824 р. перейшла у власність її сина від першого шлюбу Г. С. Тарновського[5], котрий 1816 р. володів
"…150 душами в Городнянському повіті та отримував доходу 5 тис. рублів…" [10, 5], вочевидь маючи
нижчий майновий та соціальний статус, ніж колишній малоросійський генерал-губернатор. Перебуваючи у володінні сімейства Тарновських, Качанівка визначилася як один з найбільш помітних культурних осередків XIX ст., але 1898 р. маєток був проданий цукрозаводчику М. І. Харитоненку, розділивши
долю менш значущих у культурному аспекті садиб.
Перебування заміських садиб полтавського та чернігівського панства в історичному часові XIX ст.
засвідчило їхню залежність від загальної суспільної ситуації в країні, коли поступова деградація дворянської садиби відбувалася у напрямі збільшення кількості невпорядкованих у економічному розумінні маєтків. Вже на 1859 рік землевласники Чернігівської губернії мали заборгованість у 8544,1 тис.
крб., Полтавської – у 7496,2 тис. крб. [24, 101].
Але певна частина великих маєтків, які успішно функціонували в умовах вотчинно-поміщицького
підприємництва першої половини XIX ст., була не тільки збережена їх власниками, а й підтримувала
економічне реноме після 1861 р. Деякі з таких садиб впродовж майже усього століття залишалися у
володінні однієї сім’ї. Наприклад, зі спогадів С. С. Кантакузіна-Сперанського, родині якого до подій
1917 р. належала садиба у селі Велика Буромка, придбана його прапрадідом М. М. Сперанським 1828 р.
у представників сімейства Лобанових-Ростовських, дізнаємося, що його батько, С. М. КантакузінСперанський, на початку XX ст. став "практикуючим поміщиком", тобто власноруч зайнявся господарством,
яке до того було віддане на розсуд управляючим (попередній власник, М. Р. Кантакузін-Сперанський,
обрав кар’єру державного чиновника) [6, 106].
Адаптуватися до нових умов господарювання вдалося й деяким з тих дідичів, чиї садиби були
помітними "культурними гніздами", зокрема Г. П. Ѓалаґану, власнику садиби у Сокиринцях (Прилуцький повіт Полтавської губернії), котрий, за свідченням спеціалістів, зумів у нових економічних умовах
"…виявити господарський хист, розуміння необхідності змін у реорганізації виробництва, оплати праці..." [25, 75].
Ще однією з прикмет існування старовинних заміських садиб з кінця 60-х років ХІХ – до початку
XX ст. стало наближення деяких з них, передусім тих, які мали багату культурну історію, до дачного
помешкання. Прикладом застосування як "дачі" великої садиби, обтяжливої для дворянської родини в
умовах "капіталізації" способу життя, може бути помешкання родини де Бальменів у селі Линовиці
Прилуцького повіту Полтавської губернії. Останній з власників цієї садиби вдався до використання її
як дачної оселі та настільки опікувався цим, що, постійно живучи у селі, утримував у Петербурзі посередника у справі найму житла на літній сезон [14, 225].
З іншого боку, серед полтавської та чернігівської інтелігенції до кінця XIX ст. поширилася традиція влаштовувати дачі "на манер" сільських садиб. Типовість такого процесу для періоду останньої
третини XIX – початку XX ст. відмітив зарубіжний дослідник Г. Ловелл, зазначивши, що особливого
авторитету набула ідея дачі як заміського маєтку, лише влаштованого в іншому масштабі [11, 45]. Це
твердження унаочнює садиба "Зелений Гай" на околиці міста Гадяч, яка стала не тільки "родинним
гніздом" великого сімейства Косачів, але й духовним центром, де були створені сприятливі умови для
професійної творчості Лесі Українки. Об’єднувала у собі риси маєткових володінь минулого та прикмети "дачного помешкання" нової доби садиба, влаштована О. М. Лазаревським у селі Підлипне Конотопського повіту Чернігівської губ. на вільній землі, придбаній істориком 1869 р. [3, 49]. Ця "трудова
садиба" є типовим прикладом трансформації садибних помешкань представників інтелектуальної
праці останньої третини XIX ст.
Відтак, особливості функціонування дворянської заміської садиби Лівобережжя як історикокультурного феномена обумовлювалися економічними та соціальними обставинами остаточного входження українських земель до складу Російської імперії та утворенням нової суспільної групи – імперського дворянства, яке на даній території формувалося, у першу чергу, зі старшинської верхівки
періоду Гетьманщини. Формування дворянської садиби як культурного феномена на землях Полтавщини й Чернігівщини було пов’язане з поступовим накопиченням земельної власності, процесом, в
якому спочатку переважали "жалувані" землі, й лише з поступовим розвитком капіталістичних відносин у сфері землеволодіння збільшилася частка "куплених" наділів. Специфіка землеволодіння у даних місцевостях обумовила великий відсоток серед маєткових утворень саме садиб середніх й
дрібних власників, які у першу чергу ставали осередками культурницької діяльності. Якщо впродовж
першої половини XIX ст., за умов збереження значущої ролі у житті суспільства, садиби Полтавщини
та Чернігівщини слугували базою для формування української інтелігенції та визначилися як осередки,
у межах яких відбувалися різноманітні види художньо-мистецької праці, то у другій половині сторіччя
на перший план вийшли садиби, господарі яких пристосувалися до зміни соціально-економічних обставин. Але роль "культурних гнізд" не стала менш значущою, вони зберегли свій вплив на життя соціуму,
а власники деяких з таких садиб змогли забезпечити матеріальну спроможність власних володінь.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ
В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА:
ПАРТІЙНА СКЛАДОВА
Розглянуто механізми реалізації народного суверенітету в України за посередництва політичних партій на основі поєднання представницької та безпосередньої демократії. Доведено, що
чинні механізми легітимації влади не послуговують ефективному забезпеченню представницького
правління. Проаналізовано суттєві недоліки впровадження пропорційної виборчої системи із закритими партійними списками як засобу зміцнення легітимних засад корпоративної та конфліктної
влади. Запропоновано рекомендації щодо забезпечення реального представництва народу в системі влади, що посилює національну безпеку держави.
Ключові слова: народний суверенітет, політичні партії, представницька демократія, легітимація влади, держава перехідного типу
In this article mechanisms of national sovereignty realisation in Ukraine through mediation of political
parties on the basis of the representative and direct democracy unification are examined. It is adduced that
functioning mechanism of power legitimating do not contribute to effective ensuring of representative
governing. Significant weakness of implementation of the proportional electoral system with ‘closed’ party
lists as an instrument of strengthening of legitimating basics of the corporative and conflict power is
analysed. Recommendations as for ensuring of real people’s representation within power system, that
strengthens state national security are suggested.
Key words: national sovereignty, political parties, representative and direct democracy, power
letitimatig, transition state.
24 червня 1793 р. Французький Конвент ухвалив першу республіканську конституцію, яка проголошувала верховенство влади народу. З того часу минуло 215 років. Ще раніше – 4 липня 1776 р.
була затверджена Декларація незалежності США, яка базується на принципах верховенства влади
народу і закону; гарантіях прав і свобод людини; поділу влади, системі стримувань, які визначають
політичний устрій і систему державної влади США. У ст. 3 Декларації було закріплено право народу на
зміну уряду, його повалення, якщо від буде діяти всупереч інтересам народу. Зазначимо, що в останній період існування Української Народної Республіки (12 листопада 1920 р.) було прийнято Закон про
тимчасове верховне управління і порядок законодавства в УНР та Закон Про Державну Народну Раду
УНР, якими проголошувалося верховенство влади народу.
Визнання верховенства влади народу сьогодні є вихідним принципом демократії – принципом
народного суверенітету. Народ постає як верховна влада, його суверенна воля – як єдино можлива
форма легітимації влади. Водночас влада постає як продукт суспільного консенсусу, а влада більшості – як вираз всезагальної волі. Відповідно до ст. 5 Конституції України: "Носієм і єдиним джерелом
влади в Україні є народ... Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами…" [1, 6-7].
Водночас сучасні тенденції розвитку політичного процесу в Україні свідчать про системну політичну
кризу, не лише про загострення взаємовідносин між державою і суспільства влади, а й про наявність
глибокої прірви між владою і народом. Жорстке політичне протистояння, напруга політичних пристрастей переконують, що про права й свободи громадян взагалі не йдеться, натомість спостерігаємо лише
безкомпромісну боротьбу за владу, що, у свою чергу, зумовлює, по-перше, необхідність конституційних змін у державі, які, на жаль, відбуваються шляхом політичного компромісу між окремими політичними силами, а не шляхом волевиявлення народу України; по-друге, впровадження дійових
механізмів забезпечення народного суверенітету: інституту народної законодавчої ініціативи, всеукраїнського референдуму за народною ініціативою як "народного вето" на окремі державно-політичні рішення, а також розширення конституційного регулювання інститутів безпосередньої демократії та
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їхнього впливу на політичні процеси. Загалом "ключова політична проблема в сучасній Україні – це
забезпечення повернення легітимності влади і власності", яка, за висновком вітчизняного політичного
експерта В. Лупація, визначає політичну нестабільність в Україні, тому Україна нагально потребує нових політичних проектів та нових політичних сил (виділено авт.) [2, 4].
Теоретичним підґрунтям дослідження ефективності реалізації механізмів народного суверенітету в діяльності публічної влади виступають класичні праці Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Т. Гоббса,
А. Есмена, Дж. Мілля, Р. Гнейста, А. Дайсі, В. Беджигота, Т. Мора, Л. Дюгі, М. Оріу, В. Орландо,
С. Лоу, А. Лоуєлля, Г. Єллінека, а також базові поняття та ідеологеми представницького врядування;
концептуальні підходи до аналізу інституту виборів, загальних типів виборчої системи, визначені
Т. Кісом, Дж. Ламбертом, Е. Лейкманом, К. Поппером, Дж. Сарторі та ін. В контексті пошуку ефективних шляхів реалізації народного суверенітету особливої уваги заслуговують різні моделі та теорії демократії, подані в антології "Демократія" (К., 2005) [3], а також дослідження французького політолога
Ж. Мере, які охоплюють концептуальну структуру новітньої політики, виходячи з поняття суверенітету.
За Ж. Мере, явище легітимності витікає з народу; "воля, котра лежить в основі закону (й установлює
державу), – це воля народу", "демократія витікає сама з себе – так би мовити, знизу до верху; вона
виходить з общин і сягає суспільного врядування, – а не навпаки" [4, 37, 93].
Необхідність осмислення сучасних процесів трансформації політичної системи України в умовах набуття чинності конституційної реформи (за якої партії або коаліції партій стали основними
суб’єктами формування владних структур) спонукала українських дослідників при осмисленні проблеми реалізації народного суверенітету зробити особливий акцент на визначенні місця та ролі політичних партій у формуванні системи влади в умовах зміни форми правління та виборчої системи
(дисертаційні роботи В. Алексєєвич, В. Звірковської, О. Мазур, О. Мороза, Н. Мосюкової, Г. Нечепоренка, В. Чмихової та ін.). Аналіз стану наукової розробки проблеми функціонування політичних партій в
умовах парламентаризму дає підстави визначити тенденцію піднесення дослідницького інтересу до
проблеми легітимності влади та її відкритості для суспільства, впливу партійного чинника на процеси
реформування системи влади та реалізацію державної політики. В цьому плані відмітимо праці С. Бабія, О. Бабкіної, А. Базіва, Є. Базовкіна, О. Гараня, О. Дергачова, С. Здіорука, Л. Кормич, В. Кременя,
В. Литвина, К. Макєєва, М. Михальченка, В. Ребкала, А. Романюка, О. Стаценко, О. Хімченка, Ю. Шведи, Д. Шелеста, Л. Шкляра, В. Якушика та ін. Проте більшість дослідників в Україні розглядають державотворчі процеси лише в контексті правової регламентації відносин політичні партії – влада та їх
функціонування в умовах проведення політичної реформи: праці В. Журавського, В. Кафарського,
І. Костицької, І. Кресіної, П. Кривоцюка, С. Лінецького, Р. Павленка, М. Примуша, П. Рудика, В. Шаповала та ін. Утім, за висновком вітчизняного дослідника М. Паламарчука, попри значну кількість наукових досліджень, як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, більшість з них зосереджена головним
чином на автономному впливу на механізми народовладдя політичного процесу; "відповідно, відбувається наголошення на ролі різних політичних акторів і певне нівелювання участі народу у забезпеченні
національної безпеки" та формуванні органів влади [5, 13]. Малодослідженими залишаються питання
функціонування інститутів та механізмів реалізації народного суверенітету в умовах системних політичних трансформацій суспільства перехідного типу. Більше того, характеризуючи демократію як
"владу", що реалізується народом за допомогою певних способів організованої державної влади, наголошує український правознавець О. Скрипнюк, "ми тим самим визнаємо й те, що демократія завжди
може розглядатися в контексті такого поняття, як державне управління" [6, 3]. При цьому забезпечення участі народу у формуванні органів влади є ключовою умовою функціонування демократичної системи державного управління. Виходячи з поданих вище міркувань, метою даної статті є проведення
комплексного аналізу механізмів реалізації народного суверенітету – механізмів самозахисту демократії в державі трансформаційного типу, якою є сьогодні Україна, в контексті їхнього впливу на процес
легітимації влади та її взаємодії і інститутами громадянського суспільства, до яких можна віднести політичні партії та інші громадські об’єднання, механізми виборчого процесу, народне представництво
тощо.
Відповідно до Концепції реформування політичної системи України, основною метою її реформування є забезпечення реального народовладдя, створення ефективного механізму виявлення політичних інтересів народу України, різних соціальних груп та утворень, регулювання політичних
відносин за кращими зразками цивілізаційного досвіду країн усталеної демократії, національними традиціями, науковими надбаннями та соціальною практикою. Стратегічне завдання системної трансформації українського суспільства було сформульовано так: "Україна повинна не декларативно, а за
глибинним змістом державного буття стати сучасною європейською державою, яка б… адекватно й
ефективно відповідала на виклики глобалізації" [7, 13]. Отже, сутність системних політичних трансформацій в Україні визначає творення сучасної європейської, соціально-правової Української держави на
засадах консенсусної демократії і громадянського суспільства, впровадження ефективної та раціональної моделі влади, яка є неподільною і належить тільки народу як єдиному її суб’єкту, через організаційні механізми представницької та безпосередньої (прямої) демократії, зорієнтованої на
європейські стандарти демократії. Ключовим засобом досягнення цієї мети є поступальна інтеграція
України у впливові європейські структури, утвердження класичних принципів демократії, верховенства
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права та громадянського суспільства, підвищення дієздатності та ефективності діяльності органів
влади в інтересах суспільства. Будь-які політико-владні інституції у своїй діяльності повинні виражати
волю народу та керуватися виключно суспільними інтересами. Адже відповідно до принципу народного суверенітету влада в державі виходить від народу і належить виключно йому. Узурпація влади прямо чи опосередковано завжди пов’язана з нехтуванням волі народу як єдиного суверена влади. При
цьому під концептом народного суверенітету (від франц. souverainete – верховна влада) слід розуміти
незалежне від будь-яких сил, обставин та осіб верховенство влади (суверенітет держави, народу, нації, особи), засноване на визнанні всього повноправного населення тієї чи іншої країни джерелом політичної влади. Таке визначення народного суверенітету подано в "Політологічному енциклопедичному
словнику", який побачив світ 2004 р. [8, 380]. В "Короткому оксфордському політичному словнику" (за
редакцією І. Макліна, А. Макмілана) поняття суверенітету (sovereignty) трактується як "претензія на
остаточну політичну владу, яка не кориться жодній вищій владі у сфері ухвалення і втілення в життя
політичних настанов" [9, 665]. За П. Шляхтуном, "суверенітет народний – повновладдя народу, верховенство його влади в державі"; "зв’язок між державним і народним суверенітетом полягає в тому, що
народ є єдиним джерелом влади, яка здійснюється державою та її органами" [10, 502]. В цьому контексті важливо відмітити створення вітчизняними вченими "концепту держави як складової громадянського суспільства, його результату і відповідального політичного суб’єкта", що означає: "громадянське
суспільство створює державу, а не навпаки", "держава є частиною громадянського суспільства, інститутом здійснення публічної влади й механізмом забезпечення безпеки, добробуту, правового захисту
прав і свобод громадян". Ця методологічна посилка, на їхню думку, "проливає світло на проблему
тлумачення листопадових подій 2004 року в Україні", коли "суспільство повернуло собі ті функції, які
були перекладені на державу" – "громадянське суспільство "поставило державу на своє місце", відібравши свої… конститутивні ознаки, функції і повноваження у держави (соціальна і економічна самоорганізація і саморегуляція, громадський контроль… суверенітет народу, нації)" [11, 125-126]. В контексті
розв’язання проблеми взаємозв’язку демократії та державного управління особливої уваги заслуговує
такий висновок відомого українського правознавця В. Цвєткова: "демократія як механізм управління
відповідно до її цінностей становить сукупність інститутів, форм, процедур діяльності як державних,
так і недержавних структур". При цьому "цінності, що становлять зміст демократії, здійснюються механізмом управління на засадах конституційності, виборності, верховенства права, плюралізму і поділу
влад" [12, 316].
Суттєвою перешкодою на шляху реалізації народного суверенітету в діяльності української
влади, заснованої на поєднанні представницької і безпосередньої (прямої) демократії, слід вважати
недосконалість низки положень модернізованої Конституції, ухвалених у результаті кулуарних політичних домовленостей, що дає можливість трактувати політикам кожну зачіпку по-своєму та, у свою
чергу, потребує підготовки нової редакції Основного Закону, розроблення загальної стратегії суспільнополітичного розвитку Української держави як парламентської республіки, а також загальної концепції
реформування усієї системи влади – "дорожньої карти" розвитку України на найближчі 10-15 років з
метою формування ефективної системи влади, яку представлятиме професійна команда управлінців і
яка нестиме солідарну відповідальність за свою діяльність.
У ст. 5 і 69 Основного Закону України визначено організаційний механізм реалізації принципу
народного суверенітету: "Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування"; "Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум
та інші форми безпосередньої демократії" [1, 6-7, 34], тобто йдеться про представницьку та безпосередню (пряму) демократію в механізмі здійснення народного суверенітету – про повновладдя народу,
яке реалізується на основі конституції як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до
представницьких органів влади усіх рівнів.
Набуття чинності політичної реформи, перехід до парламентсько-президентської форми та
впровадження пропорційної виборчої системи надали відчутного імпульсу процесу організації громадянського суспільства, до основних структур якого належать політичні партії, які відтепер зобов’язані
належним чином реалізовувати надзвичайно важливі функції народовладдя як єдиного джерела влади в Україні. У даній статті проаналізовано сучасні тенденції реалізації народного суверенітету за посередництва політичних партій, через представницькі форми демократії, впровадження інституту
парламентаризму як системи взаємодії держави і суспільства у контексті визнання істотної ролі у здійсненні владних функцій представницького органу законодавчої влади держави. В основі сучасного
розуміння парламентаризму є не тільки визнання, а й гарантування народного суверенітету, повага до
прав і свобод кожної людини. Автор відомої праці "Роздуми про представницьке врядування" Джон
Мілль сенс представницького врядування вбачав у тому, що "увесь народ або якась численна його
частка через своїх депутатів, який цей народ періодично обирає, здійснює верховну владу, що контролює суспільні процеси". За слушним висновком цього одного із відомих теоретиків верховенства
парламенту в системі влади, "за представницької системи вся верховна влада має належати народним депутатам", яким "треба надати змогу контролювати всі дії уряду та здійснювати цей контроль
коли завгодно" [3, 431].
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Представницька демократія означає верховенство представницьких органів на різних рівнях
влади, сформованих за виборчою системою, під якою в політичній науці розуміють "певні правила
гри", дотримання яких має забезпечити представництво волі народу, приведення структур влади та її
діяльності у відповідність до волевиявлення громадян. Парламентська модель правління, безумовно,
найбільш сприятлива для формування консенсусної демократії, відкриває широкі можливості для наближення Української держави до стандартів європейських демократій, що, у свою чергу, актуалізує
вивчення, узагальнення та осмислення розмаїття теорій, практичного досвіду та новітніх підходів до
формування системи взаємодії держави і суспільства при визнанні провідної ролі представницького
органу законодавчої влади у системі публічної влади.
Негативним чином на реалізацію в нових конституційних умовах принципу народовладдя
впливає низка факторів, зумовлених недосконалістю нинішньої моделі влади в Україні та передчасністю проведення виборів за жорсткими партійними списками у загальнодержавному багатомандатному
окрузі на тлі незавершеності політичної структуризації, стрімкої корпоратизації української політики,
зрощування влади і бізнесу, масштабної політичної корупції, позасистемного походження більшості з
існуючих політичних партій, що утримуються фінансово-промисловими групами, а також за високого
рівня недовіри громадян до влади. Несвоєчасним і досить проблематичним слід вважати дії влади із
поширенням пропорційної виборчої системи на вибори депутатів органів місцевого самоврядування.
Підсилює цю тезу результати опитувань: як на загальному, так і на місцевому рівнях запровадження
такої виборчої системи громадянами не підтримується. Майже половина населення (48%) вважає, що
"проведення виборiв в Українi покликане лише створити видимiсть демократiї, якої насправдi у нас
немає". Значна частина населення (47%) не вважає вибори реальним механізмом впливу громадян на
владу. Основні причини, чому вибори не дають змогу впливати на владу, громадяни бачать у тому, що
народні обранці не виконують своїх обіцянок (44%), відсутній постійний громадський контроль за діяльністю влади (34%). Рівень демократичного розвитку України за 10-бальною шкалою (де "1" – диктаторський режим, "10" – повна демократія) громадяни України оцінили у 4,98 бала [13].
За висловом німецької дослідниці Д. Геттінг, "навіть якщо у демократичній державі народ є
джерелом усієї влади, то це не означає, що владу здійснює безпосередньо народ", який для цього
"обирає своїх представників – партії – як посередників між народом і урядом" [14, 22]. Світова практика свідчить, що влада насправді ніколи не проявляла зацікавленості ані у тому, щоб вибір кандидата у
депутати залежав від виборців, ані у тому, щоб обраний депутат підкорявся у своїх діях волі народу.
Все це актуалізує утвердження дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю органів влади,
інституціалізації цього контролю за реалізацією державно-управлінських рішень. Йдеться передусім
про створення: по-перше, інституціональних та нормативно-правових передумов для забезпечення
активної участі громадян в управлінні державою; по-друге, організаційно-інституційних форм структуризації суспільства, консолідації суспільних інтересів та артикуляції вимог громадян до влади; потретє, організаційних засад взаємодії органів влади з громадськими неурядовими структурами; почетверте, створення умов для інтерналізації у суспільстві консенсусу й відповідальності, конструктивного діалогу між владою і суспільством через зростання інституціональної довіри населення до органів влади. Аналіз досвіду зарубіжних демократій свідчить, що саме концентрація влади, тобто
порушення рівноваги, а не владні відносини самі по собі, створює умови для маніпулювання принципами демократії та неправомірного втручання держави у соціально-економічні відносини та панування
управлінського апарату над громадянським суспільством.
Українська практика народного суверенітету за посередництва політичних партій підсилює тезу про те, що задеклароване вираження політичними партіями інтересів народу ще не означає реалізацію за їхнього посередництва цих інтересів. За слабкості партійної з’єднуючої ланки у трикутнику
"народ – партії – влада" маємо формальне представництво в органах влади суспільних інтересів та,
головне, неефективну діяльність правлячих партій щодо реалізації цих інтересів. За висновком вітчизняного вченого П. Шляхтуна, в "Україні утвердилася своєрідна безвідповідальна демократія: органи
державної влади… формуються демократичним шляхом, однак ніхто відповідальності перед народом
за їхню діяльність не несе" [15, 70]. З огляду на нинішні політичні реалії, інший вітчизняний вчений А.
Толстоухов визначає "політичні режими, що апробуються нині в Україні та Грузії… у термінології спекулятивної демократії": "Тобто це не демократія для народу, а демократія на засадах отримання…
наживи, що корисливо використовується національними компрадорськими партнерами провідних зовнішніх політико-економічних сил" [16, 136-137].
Утім, суспільство навчилося сьогодні жити і працювати окремо від держави ("всі вже звикли
жити в умовах безладу, безвладдя і всеохоплюючої корупції"). Невміння ж обирати для управління
країною кращих від себе, а після обрання цих "кращих" жорстко контролювати їхню діяльність, обстоювати при цьому свої права й інтереси, є чи не головною причиною безвідповідальної влади. За відсутності у народу здібності бути справжнім джерелом влади та єдиним господарем у своїй країні
українська політична еліта живе не стільки за законами, скільки за правилами, які вона сама й виробляє. За таких обставин питання доведення до логічного завершення конституційної реформи та внесення відповідних змін до модернізованої Конституції України і виборчого законодавства залишається
відкритим. Аби унеможливити розроблення нової редакції Конституції "під когось" на підставі кулуар-
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них політичних домовленостей (як це було раніше), саме народ має стати небайдужим співучасником
підготовчого процесу і прийняти остаточне рішення з ключових питань організації влади на конституційному референдумі. Інтеграційним центром модернізованої політичної системи суспільства має стати Парламент – Верховна Рада України, що формує загальну волю народу на основі узгодження
суспільних інтересів.
Підсумовуючи сказане, зробимо такі висновки. За багатьма показниками нинішній рівень організації публічної влади в Україні, реалізації нею народного представництва, заснованого на поєднанні
прямої і представницької демократії, поки що не відповідає європейським стандартам народовладдя
та завданням нинішнього етапу впровадження відповідальної перед суспільством моделі політичної
влади, за якою владні інтереси є інтересами громадян у природному бажанні мати таку владу, що переймається питаннями благополуччя та покращення якості життя свого народу, стосовно якого інституції влади відіграють обслуговуючу роль. Чинні механізми легітимації влади явно не спрацьовують на
потреби ефективного забезпечення народного суверенітету та представницького правління. На часі –
докорінна зміна існуючої в Україні виборчої системи через повернення до мажоритарної системи на
всіх рівнях представницької влади, крім загальнодержавного (за влучним висловом автора Декларації
незалежності США Т. Джефферсона: "народне голосування потрібне тому, що народ не можна підкупити"); прийняття спеціального законодавства щодо політичних партій, основ їхньої діяльності та відповідальності депутатів від партій (власне політичних партій) перед виборцями; ухвалення нового
закону про всеукраїнський референдум; прийняття низки законодавчих актів, спрямованих на посилення ролі інших інститутів та складових безпосередньої демократії (відзив депутатів та посадових
осіб, народна ініціатива, зібрання громадян, петиції та інші форми звернення громадян в органи публічної влади, санкціоновані мітинги, пікетування, страйки тощо). За нинішнього політичного протистояння, зрощування влади і бізнесу, неможливості сформування дієздатної парламентської коаліції,
загалом за бездіяльності чільного парламенту виваженої експертної оцінки потребують питання бікамералізму – формування двопалатного парламенту, як механізму протидії політиці владного універсалізму і монополізму. Виходячи з потреби наближення політичної системи України до європейських
стандартів, актуальним слід вважати вирішення низки питань, пов’язаних з правовим регулюванням
фінансових і матеріальних джерел функціонування політичних партій; порядку створення, загальної
структури та повноважень як на загальнонаціональному, так і на місцевому рівнях; впровадженням
прозорих процедур і механізмів їхньої діяльності.
Все вищесказане актуалізує внесення відповідних змін до чинного Закону України “Про політичні партії в Україні” в контексті утвердження відповідального правління політичних партій, унеможливлення поширення практики персоналізації політики, а також завдання переходу від існуючого в
Україні політичного режиму, який вітчизняні експерти оцінили як "обмежену" демократію, до встановлення в Україні реального народовладдя як форми суспільного устрою, який відповідає уявленням
пересічних громадян про державну владу та щодо своєї участі у здійсненні цієї влади. Доречно вести
мову про встановлення народовладдя як способу управління суспільством, що дає змогу уникнути
підміни понять та нарешті визначитися з питання щодо впровадження тієї чи іншої форми політичного
правління; яка з них найбільше сприятиме утвердженню держави, здатної забезпечити реальне представництво народу в системі влади, що, у свою чергу, об’єктивує українську національну ідею. Саме
народне волевиявлення має визначити, якою має бути форма правління та відповідна її сутності політична і виборча системи. Ухвалений на конституційному референдумі Основний Закон держави має
бути Конституцією сучасної європейської країни і забезпечити утвердження принципів народовладдя і
народного суверенітету через поєднання можливостей представницької та безпосередньої демократії,
верховенство органів народного представництва в системі влади. За відсутності таких положень існуватиме лише формальне народне представництво, а не повноцінне представницьке правління.
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ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
У статті на основі аналізу найавторитетніших напрямів сучасного наукового дискурсу щодо сутності політики розглядаються основні функції останньої. Проводиться думка про те, що
дослідження політики як цілісного та системного феномена є в сучасних умовах одним з найбільш
значимих та актуальних напрямів наукових пошуків теоретичного та прикладного змісту сучасної
політології. Стверджується необхідність урахування при визначенні функцій політики таких її характеристик, як специфіка та розмаїття суб’єктів і об’єктів; особливості її форм, типів, різновидів, напрямів та сфер; розуміння завдань, цілей, способів і методів реалізації механізмів і ресурсів її
здійснення.
Ключові слова: функції політики, суб’єкт політики, об’єкт політики, механізми політики,
методи політики, типи політики.
In the article on the basis of analysis of the most authoritative directions of modern scientific curse in
relation to essence of policy are examined the basic functions of the last. conducted An idea that research of
policy as the integral and system phenomenon is in modern terms one of the most meaningful and actual
directions of scientific searches of theoretical and applied maintenance of modern political science. The necessity of account becomes firmly established at determination of functions of policy of such its descriptions
as a specific and variety of subjects and objects; features of its forms, types, varieties, directions and
spheres; understanding of tasks, aims, methods and methods of realization of mechanisms and resources of
its realization.
Key words: functions of policy, subject of policy, object of policy, mechanisms of policy, methods of
policy, types of policy.
Сучасне суспільство приречене бути політичним. Якщо розвиток світової цивілізації впродовж
двох останніх століть характеризувався наявністю промислової індустрії, яка перетворювала навколишнє середовище та людські взаємовідносини, то, починаючи з 80-х років ХХ ст., провідною тенденцією стає прогресування індустрії соціальної, що становить основу політики. Політика у більшості
країн світу стає осереддям не лише власне політичного, а й економічного, соціокультурного, нормативно-правового, духовного життя суспільства. Саме політична динаміка багато в чому зумовлює стратегічні напрямки цивілізаційного поступу. Отже, дослідження політики як цілісного та системного
феномена сьогодні є одним з найбільш значимих й актуальних напрямків наукових пошуків теоретичного та прикладного змісту сучасної політології.
Розуміння сутності політики є неможливим без з’ясування питання про її функції, через які розкривається зміст політики, її специфіка, а також майбутні перспективи розвитку. Метою представленої
статті, відтак, є розгляд функцій політики, спираючись на найбільш авторитетні напрямки сучасного
наукового дискурсу щодо її сутності. Джерельну базу запропонованого дослідження становлять праці
вітчизняних та зарубіжних вчених А. Бега, А. Пойченка, О. Валевського, Ф. Кирилюка, О. Соловйова,
В. Халіпова, К. Симонова, В. Ледяєва, М. Василика та інших. Причому специфіка предмета дослідження зумовила те, що при підготовці представленої статті були використані як навчальні посібники
та підручники, так і наукові монографічні праці.
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У сучасній політичній науці немає однозначного тлумачення терміна "політика", що пояснюється складністю цього феномена, багатством змісту політики, розмаїттям його властивостей. З’ясування
сутності феномена політики з точки зору різних підходів, на нашу думку, є дуже важливим для всебічного розгляду функцій політики. Російський вчений В. Халіпов, цариною наукових досліджень якого є
кратологія як наука про політичну владу, пропонує виокремити такі шість підходів до розуміння сутності
політики:
1) політика як найбільш значима діяльність державних органів, об’єднань громадян та окремих
осіб у царині відносин між державами, націями, великими групами людей, що спрямована на реалізацію, відстоювання власних інтересів та пов’язана з прагненням до завоювання, використання й утримання влади;
2) політика – це ключові напрямки діяльності влади;
3) політика як активна участь у справах держави, визначення її цілей, завдань, курсу та змісту
діяльності;
4) в історії політика постає як наміри, цілі й стиль дій правителів, їхнього оточення, що часто
приховуються ними та виявляються у вигляді хитрощів, розрахунку, обережності тощо;
5) у побутовому сенсі політика – це характеристика образу дій тих чи інших осіб, спрямованих
на досягнення певних цілей, задоволення певних інтересів у відносинах людей між собою;
6) політика – сукупність питань або подій поточного державного або громадського життя [1].
Спираючись на наведені вище підходи до тлумачення сутності політики, можна, відповідно до
кожного з них, визначити функції політики. Але при цьому необхідно враховувати також такі характеристики політики, як: специфіка та розмаїття суб’єктів й об’єктів політики; особливості її форм, типів,
різновидів, напрямків та сфер; розуміння завдань, цілей, способів і методів реалізації політики, механізмів і ресурсів її здійснення. Відтак на основі зазначених критеріїв можна визначити такі функції політики: економічну, соціальну, культурну, національну тощо. Зрозуміло, що, оскільки перелік функцій
політики відповідно до таких критеріїв є надто багатоплановим, то більшість дослідників у розгляді
означеної проблематики теоретико-практичних пошуків спирається на більш конкретні критерії.
Так, як вважають вітчизняні дослідники А. Бега, В. Гнат та Д. Сафін, в українській науковій термінології існує плутанина навколо вживання терміна "політика", чим пояснюється ускладнення спроб
з’ясування питання про функції політики. До того ж, в інших мовах, зокрема в англійській, для позначення феномена політики використовуються різні слова – "роlicy" та "politics". Типовими прикладами
визначень цих двох понять є такі.
1. Політика ("politics") – це "сфера взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів з приводу
використання інститутів публічної влади задля реалізації своїх суспільно значущих інтересів і потреб".
Політику в цьому розумінні вивчають і аналізують переважно політологи.
2. Політика ("роlісу") взагалі – це план, курс дій або "напрям дій, прийнятний і отримуваний
владою, керівником, політичною партією тощо". Саме в такому розумінні вживається слово "політика ",
коли йдеться про державну політику та про її напрямки (зовнішня, внутрішня, економічна, соціальна),
саме політика як курс дій є предметом аналізу політики. Аналізом політики як "роlісу" мають займатися
передусім державні управлінці, економісти, юристи, політологи, а також, власне. фахівці з аналізу
державної політики [2, 5].
Безумовно, політологічне дослідження функцій політики передбачає передусім розгляд політики як "politics", але, на нашу думку, варто звернути увагу і на специфіку вивчення політики як "роlісу".
Вивчення політики як "роlісу" передбачає розгляд політичної аналітики, з’ясування її ролі в суспільстві.
Політична аналітика, за визначенням українського дослідника А. Бароніна, – це свідомий, цілеспрямований, конкурентний, скоординований процес вивчення політичних обставин, подій і тенденцій. Основними функціями політичної аналітики є такі:
• прогностична – прогнозування, яке здійснюється на базі політичної аналітики;
• гносеологічна – пізнання закономірностей політичних процесів, які досліджуються;
• превентивна – надає можливість запобігати тій чи іншій негативній або небажаній політичній
події;
• управління – прийняття управлінських і державних рішень;
• емпірична – накопичення досвіду та знань, які потім використовуються у політичному аналізі;
• практично-прикладна – отримання практичної цінності знань і результатів політичного аналізу [3, 9, 15].
Перебіг процесів політики, як у значенні "politics" , так і в сенсі "роlісу", спирається на забезпечення реалізації функцій політичної стратегії і тактики. Реалізація функцій блоку політичної стратегії
передбачає розробку програми діяльності суб’єктів політики. Втілення в життя функцій політичної тактики спирається на реалізацію сукупності засобів і методів досягнення локальних, тимчасових політичних результатів [4, 49-54]. Отже, розробка стратегічних напрямів розвитку держави та визначення
тактичних завдань її діяльності є однією з базових практично значущих функцій політики.
Успішність й ефективність реалізації таких функцій політики, як блок політичної стратегії і система заходів політичної тактики, залежить від визначення ієрархії стратегічних цілей з врахуванням
тактичних політичних завдань. Визначення ієрархії стратегічних цілей, на переконання вітчизняного
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аналітика О. Валевського, поєднує методологію політичної стратегії з основами політичної тактики,
адже цей процес передбачає вибір прийнятних для кожного окремого випадку засобів досягнення
стратегічної мети національного розвитку. При визначенні ієрархії стратегічних цілей і дослідниктеоретик, і політик-практик може зіткнутися з парадоксом “тактичного плюралізму”, сутність якого полягає в тому, що “реалізація стратегічної мети відбувається під впливом різних соціальних економічних, психологічних чинників, які створюють власну політичну кон’юнктуру [5, 41]. Отож, реалізація
функцій політичної стратегії і тактики вимагає розуміння політики як системного явища, яке є ядром
багатоаспектного життя суспільства та нерозривно пов’язане зі сферою державного управління.
Політика – це особлива царина людської діяльності, сутністю якої є здійснення управління
шляхом використання державної влади, вона реалізується через виконання комплексу функцій. Як
вже зазначалося вище, у сучасній політичній науці існує безліч підходів до розуміння функцій політики.
Так, російські дослідники Г. Горбова та С. Самигін, виходячи з того, що функції політики визначаються
взаємодією її суб’єкта й об’єкта, вказують на такі:
1) раціоналізація протиріч і конфліктів, які виникають, та спрямування їх у річище налагодження діалогу між владою і суспільством;
2) вираження владно значимих інтересів всіх груп та прошарків суспільства;
3) управління й керівництво суспільними процесами;
4) інтеграція різних груп та прошарків суспільства в єдине ціле;
5) забезпечення інноваційності соціального розвитку суспільства в цілому та особи зокрема,
розширення сфери відносин між народами, людиною і природою;
6) забезпечення цілісності суспільної системи і порядку в суспільстві;
7) специфічне середовище соціалізації особистості, конституювання індивіда як самостійної
соціально активної особи [6, 180].
Саме шляхом здійснення своїх функцій політика пов’язана з іншими сферами життя суспільства – економічною, соціокультурною, морально-духовною, правовою та іншими. Через реалізацію функцій політика розкриває свої характерні властивості й риси, формуючи власне політичне середовище.
Політика формується у процесі регулювання міжгрупових протиріч, маючи на меті підтримку
цілісності соціуму та збереження суспільної стабільності. Завдяки цим якостям політика отримала статус найважливішого соціального механізму, без якого жодне суспільство, що є складноорганізованим,
не здатне відтворювати й розвивати власні соціальні порядки. Отже, якщо розглядати політку як універсальний соціальний механізм, можна виокремити такі найсуттєвіші її функції. По-перше, це розподіл і перерозподіл суспільних благ з врахуванням групових пріоритетів для життєдіяльності
суспільства в цілому. По-друге, забезпечення комунікації, адже політика створює особливі форми спілкування між конфліктуючими з приводу влади групами населення, формуючи або використовуючи
для цього специфічні інституції – засоби масової інформації, своєрідні способи підтримки контактів між
владою і громадянами – політичну рекламу, стратегії інформування населення та боротьби з конкурентами – пропаганду, агітацію, політичний паблік рилейшнз. По-третє, важливою є проективна функція,
сутність якої полягає у творенні, конструюванні дійсності – саме політика здатна формувати нові відносини між людьми і державами, перетворювати дійсність у відповідності з планами різних політичних
суб’єктів, створюючи нові форми організації соціального життя [7, 56-57].
На думку відомого російського політолога О. Соловйова, більш конкретні функції політики формуються при взаємодії її з окремими сферами життя суспільства, що визначає їх специфіку. Наприклад, більш конкретними функціями політики є наступні: створення та функціонування органів влади;
формування громадської думки. Політика також може мати як явні, так і приховані (латентні) функції.
Так, американський вчений Р. Мертон зауважив, що як у живому організмі, так і в конкретному суспільстві окремі функції можуть бути нерозвиненими, латентними (утаємниченими). Наприклад, невміння
передбачати наслідки державних втручань в певні сфери суспільства може перетворити політику лише на форму постійно запізнілої реакції на події, що відбуваються, позбавляючи її тим самим управління соціальними процесами [8, 22-23].
"В цілому ж функції політики можуть трансформуватися залежно від часу, місця і суб’єктів політичної діяльності. Це свідчить не тільки про те, що окремі функції здатні здійснюватися у більш або
менш розвинутих формах, а й про те, що у ряді випадків вони можуть набувати протилежного своєму
призначенню характер (коли, наприклад, жорсткість конкуренції за владу може десоціалізувати людину, відштовхнувши її від активного політичного життя)", – вважає О. Соловйов [9, 57]. Відтак, якісні зміни, що відбуваються у політичному житті суспільства, можуть призвести до значної трансформації
функцій політики, до кардинальної зміни вектору їх спрямування. Це особливо помітно у функціонуванні авторитарних та тоталітарних політичних систем, а також у періоди гострих криз державної влади або перехідного стану суспільно-державного розвитку.
Відповідно до інших дослідницьких підходів можна виділити три основні групи визначень політики: соціологічні (характеризують політику через різноманітні суспільні явища – економіку, право, мораль, культуру тощо), субстанціональні (орієнтуються на розкриття першооснови політики) та науково
сконструйовані (розкривають її діяльнісний зміст). У вітчизняній та зарубіжній політичній науці найбільш впливовим є субстанціональний підхід, згідно з яким першоосновою політики є влада та її носії.
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Відповідно до цього підходу можна визначити такі важливі функції політики, як авторитарний розподіл
цінностей у суспільстві та мобілізація і підвищення ефективності суспільної діяльності [10, 2].
Аналіз різних підходів до теоретичної інтерпретації сфери політичного життя дають можливість
зробити висновок про багатовимірний характер політики, яка виступає в єдності трьох взаємопов’язаних аспектів:
• політика як сфера суспільного життя;
• політика як один з різновидів активності соціальних суб’єктів;
• політика як тип соціальних відносин.
Розглядаючи політику як сферу суспільного життя, можна визначити такі функції політики, як:
узгодження спільних та приватних інтересів; здійснення панування та підтримка порядку; реалізація
загальнозначимих цілей та керівництво людьми; регулювання ресурсів й управління суспільними
справами [11, 21].
Інтерпретуючи політику як спосіб індивідуальної і колективної активності, можна виділити функцію професіоналізації діяльності суб’єктів соціальної активності. У цьому контексті варто згадати теорію М. Вебера, який визначав суб’єктів політичної діяльності, які залучені у сферу політичного "за
випадком", "за сумісництвом" та "професійно".
Досліджуючи політику як тип соціальних відносин, варто звернути увагу на такі функції: комунікативну (Аристотель, наприклад, визначав політику як найвищий тип людського спілкування); владнорозподільчу (прихильники марксизму наголошують на тлумаченні політики як відносинах між класами
з приводу завоювання, реалізації й утримання державної влади); регулятивну (так, одним з домінуючих у ХХ ст. політологічних підходів став підхід, згідно з яким політика – це тип конфліктних відносин і
соціальних взаємодій консенсусного типу) [12, 21-23].
Вітчизняні вчені Ю. Порохнявий та В. Смолянюк, узагальнивши різні змістовні тлумачення політики, пропонують виділити такі її функції:
• всеосяжна організація суспільних явищ;
• вираження провідних інтересів існуючих груп і прошарків суспільства;
• цивілізоване розв’язання суперечностей суспільного змісту;
• регулятивно-контрольний вплив на суспільне життя.
Вказані функції, на переконання вітчизняних дослідників, підтверджують всеосяжну роль політики у процесах суспільного життя [13, 498].
Розмаїття функцій політики дозволяє вести мову не лише про складність цього феномена, а й
про його здатність до постійного саморозвитку. Більшість сучасних дослідників не обмежують дослідження
політики сферою держави, а розглядають її як процес формування і реалізації публічної політики. Політика
у цьому аспекті асоціюється з політичними проблемами й обов’язковими (імперативними) рішеннями.
Тому однією з базових функцій політики є процес формулювання, прийняття і реалізації політикоуправлінських рішень. Здійснення цієї функції політики відбувається через реалізацію політичного механізму вибору посеред багатьох альтернатив без залучення сили з метою збереження суспільства.
Зазначений підхід до сутності політики та її функцій поділяють багато авторитетних політичних
дослідників. Так, американський вчений Д. Істон розглядає політику як царину авторитарного розподілу цінностей у суспільстві, що відбувається через систему взаємопов’язаних інституцій й організацій,
які формують різноманітні "розподільчі структури" [14, 322-323]. Отже, відповідно до цього підходу,
однією з найбільш важливих функцій політики є розподіл цінностей та ресурсів на основі досягнення
суспільної злагоди, шляхом знаходження компромісів. Варто зазначити, що підхід до розуміння сутності політики, запропонований Д. Істоном, має багато критиків. Адже політика – це не лише компромісна
сфера, а й царина конфлікту та опозиції.
Практично всі дослідники феномена політики погоджуються з тим, що політична сфера безперечно пов’язана з функціонуванням держави та здійсненням державного управління. Тому однією з
важливих функцій політики є легітимація системи державного управління. Легітимація системи державного управління зумовлена, на думку російського політолога В. Ледяєва, двома взаємодетермінованими критеріями політики. По-перше, політика пов’язана з процесом державного управління і
функціонуванням державних (публічних) інституцій. По-друге, політика включає всі основні суспільні
проблеми, події та відносини, які суттєво впливають на життя соціальної спільноти в цілому та на інтереси великих груп людей [15, 339].
У дослідженні феномена політики особливе місце займає розгляд прикладного аспекту реалізації її функцій. На думку американських політологів Дж. Мангейма та Р. Річі, прикладні дослідження
функцій політики мають відповідати конкретним соціальним потребам суспільства, вирішувати гостроактуальні проблеми, які постають перед політичними акторами. Прикладний аспект розгляду політики
та її функцій передбачає розуміння політики як активного, перетворюючого начала суспільного життя.
Дослідження комплексу прикладних функцій політики ґрунтується на всебічному розгляді взаємодії
політики з економікою, культурою, громадською думкою, групами інтересів [16, 10-12]. Реалізація прикладних функцій політики, відтак, спирається на твердження про те, що суспільство має бути провідним началом політики, джерелом розвитку механізмів функціонування царини політичних відносин.
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Більшість функцій політики мають нормативний характер, надаючи рекомендації та встановлюючи критерії того, як повинно бути. Спираючись на кожний з наведених у представленому дослідженні підходів до розуміння сутності політики та її функцій, можна глибоко пізнати саму природу
політичного, розробити науково підкріплені прогнози розвитку суспільства в цілому та його політичної
сфери зокрема. Тому однією з найважливіших функцій політики у сучасному світі, коли процеси суспільно-політичних трансформацій є надзвичайно інтенсивними, виступає прогностична функція.
Реалізація прогностичної функції, на думку російського дослідника А. Сергієва, має базуватися
на дотриманні низки принципів. По-перше, розробка політичних прогнозів передбачає ставлення до
соціально-політичної дійсності як до об’єктивної реальності, адже перспективному прорахунку піддаються лише об’єктивні фактори політики, які можна відносно легко визначити, оцінити і врахувати. Подруге, політика має розглядатися як цілісний, системний феномен, що має власну структуру й особливості. По-третє, не можна не визнавати історичного детермінізму, тобто об’єктивних закономірностей
функціонування і розвитку політичних систем. По-четверте, для вироблення наукового політичного
прогнозу потрібно вивчити в комплексі основні сторони та елементи взаємодії політики, економіки, культури, ідеології, інших сфер суспільного життя. Наслідком цього має стати створення комплексного
політичного прогнозу [17, 47].
Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що один з найбільш узагальнюючих підходів до розуміння функцій політики запропонувала група українських вчених на чолі з професором Ф. Кирилюком.
Вітчизняні дослідники виокремлюють такі функції політики:
• керівництво та управління суспільством для зміцнення його цілісних основ, забезпечення відносин правовим регулюванням для збереження організованості й загального порядку;
• конституювання відносин і дій суб’єктів та стану об’єктів політичного процесу, забезпечення
захисту основних прав людини;
• напрацювання загальних цілей і завдань суспільства, організація його для спільних дій завдяки сформульованій системі засобів і технологій;
• забезпечення суспільства дійовим принципом розподільчої справедливості;
• гарантування як усередині самої держави, так і за межами її безпеки для всіх груп і верств
суспільства;
• формування ціннісних орієнтирів соціального прогресу й актуалізація інтересів і зацікавленості в досягненні їх;
• залучення громадян до участі в політиці;
• забезпечення наступності та інноваційності розвитку як суспільства в цілому, так і самої людини [18, 22].
На нашу думку, підхід до визначення функцій політики, запропонований вітчизняними вченими,
відрізняється оригінальністю та високою загальногуманістичною цінністю, адже пріоритет надається
саме тим функціям політики, які забезпечують політичні й громадянські права особи.
Таким чином, політика найбільше виявляє себе у функціональному аспекті. Надзвичайне розмаїття наукових підходів до тлумачення сутності політики спричиняє різні погляди на проблему визначення її функцій. Вплив інституціональних та позаінституціональних факторів на політику у
гносеологічному відношенні ускладнює ці науково-дослідницькі пошуки. Політична теорія до сьогодні
не виробила єдиного підходу до розуміння функцій політики, що свідчить про плюралізм наукового
дискурсу щодо зазначеної проблематики. За характером здійснення чи нездійснення основних функцій політики можна визначити зрілість політичного життя конкретного суспільства, ступінь його демократичності. Тому найбільш перспективні наукові розробки, на наш погляд, мають бути спрямовані на
дослідження тих функцій політики, які відіграватимуть провідну роль за умов подальшого розвитку інформаційного суспільства.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ
У ПОЛІТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
У статті розглядаються деякі аспекти управління мотивацією в політичному менеджменті.
Єдиним засобом досягнення політичних цілей в демократичному суспільстві повинна стати лібералізація діалогу, в якому громадська думка формується на основі поваги до думки інших, коли кожний
член суспільства стає рівноправним учасником дискусії.
Ключові слова: мотивація, політичні цілі, політична діяльність, політична поведінка, політичний процес.
In the article examined some aspects of motivation controlling in a political management. The only
means of reaching political aims in democratic society should be liberalisation of dialogue, in which social
opinion based on respecting other opinions, when every member of society became equal member of discussion.
Key worlds: political aims, motivation, political activity, political behavior, political process.
Політичні цілі: завоювання і закріплення авторитету державного чи політичного діяча; створення сприятливих умов для державних органів чи політичної партії шляхом формування в громадській
думці їх привабливого образу; формування електоральних уподобань населення; вплив на супротивників і здатність вирішувати конфлікти тощо – неможливо вирішувати традиційними методами управління. Брати чи не брати участь у політичних кампаніях – справа добровільна. Тому щодо суб’єкта
політичної кампанії ми можемо використовувати поняття “управління” лише з певним застереженням –
у дещо відмінному від традиційного значенні. Ніхто і ніколи будь-якими засобами (указом президента,
розпорядженням уряду, актом парламенту, примусом чи за допомогою насилля) не має права примусити людину піти на вибори, віддати голос за того чи іншого кандидата, виражати прихильність до тієї
чи іншої політичної сили тощо. У демократичній державі будь-які примусові дії вважаються не тільки
осудливими, а й вимагають негайних заходів щодо захисту її прав і свобод як людини і громадянина.
Утім, суб’єкт управління у політичній сфері завжди має певні можливості для того, щоб вмовити людину, зацікавити, спонукати до тієї чи іншої дії. Проте, щоб реалізувати цю можливість, потрібно
знати, як формуються переконання, як виникають мотиви, які спонукають людей до тих чи інших дій,
як формуються певні настрої, уподобання, прихильності тощо. Тобто у даному разі йдеться про особливість мотиваційної сфери особистості в політичному менеджменті, при цьому термін “управління”
використовується лише як можливість суб’єкта управління цілеспрямовано впливати на мотивацію і
поведінку людини.
Відтак, метою нашого дослідження є окреслення загального кола питань, які стосуються
управління мотивацією, зокрема в політичному менеджменті. Принагідно зазначимо, що роблемам
політичного менеджменту приділяли увагу такі українські вчені, як В. Бобик, Д. Видрін С. Головатий, В.
Горбатенко, Л. Кочубей та ін.
У загальній теорії менеджменту мотивація, поряд з плануванням, організацією і контролем,
традиційно вважається однією з управлінських функцій створення відповідних матеріальних і моральних стимулів для працівників з метою забезпечення належного або більш якісного виконання ними
обов’язків щодо об’єкта управління чи суспільства в цілому.
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“Мотиваційна сфера особистості” – більш складне поняття, пов’язане безпосередньо зі складністю психічної структури і психічних процесів, які впливають на будь-які форми активності людини:
переживання, прийняття рішень, дії, поведінку, нарешті – політичну діяльність.
Виділити політичну діяльність (political activity) з усієї палітри дій людини надто складно. Тим
більше, що характерною рисою сучасної політології, хоча, напевно, і будь-якої іншої науки, є істотні
методологічні труднощі в пізнанні сутнісного зв’язку між об’єктивними політичними процесами та у їх
подальшому формулюванні в конкретні терміни, поняття, категорії та положення. Відтак, на сьогодні у
політичній науці не існує чіткого розмежування понять “політична діяльність”, “політична дія”, “політична активність” і “політична поведінка”. Одні автори вважають, що поняття “політична діяльність” ширше поняття “політична поведінка”, а інші – навпаки. Наприклад:
1) політична діяльність охоплює будь-яку політичну активність;
2) поняття політичної діяльності, порівняно з поняттям “політична поведінка”, є ширшим, воно
охоплює політичні дії і поведінку;
3) політична поведінка, як і діяльність, є вираженням активності людей у політичній сфері, ця
активність може бути зі знаком плюс–мінус (згода–незгода, участь–неучасть);
4) політична поведінка – це насамперед суб’єктно-об’єктні відносини;
5) поняття “політична поведінка” стосується будь-яких політичних дій [2, 326–327].
Загалом, політична діяльність – це діяльність, спрямована на багатовимірне, матричне, інтегральне узгодження політичних інтересів “різновагових” суб’єктів політичної діяльності – від індивіда до
великих суспільних груп. На характер політичної діяльності впливають об’єктивні (суспільні потреби,
інтереси певних соціальних груп, інституцій, угруповань тощо) і суб’єктивні детермінанти (політична
свідомість, правова, політична, психологічна культура тощо). Політична діяльність може розглядатися
як поле зіткнення і узгодження інтересів різних прошарків і верств населення, а відтак – як регулятор
політичних відносин за допомогою правових, соціальних і психологічних чинників. Останні ж проявляються у: продукуванні відповідних правових актів, використанні силових акцій, проведенні переговорних процесів і політико-пропагандистських рекламних кампаній.
Оскільки головною формоутворюючою категорією політики є влада, а також система інституціональних владних відносин, у центрі яких стоїть держава, то всі дії, завдяки яким відтворюється, змінюється, руйнується діюча система влади, зазвичай і називають політичними. Отже, політична
діяльність – це індивідуальні або спільні дії суб’єктів політики, спрямовані на реалізацію їхніх політичних інтересів, насамперед виборювання та утримання політичної влади [1, 256–159]. За таким тлумаченням – реальні дії багатьох людей, без яких не могли б існувати як об’єктивна реальність політичні
інституціональні зв’язки, політичні групи і організації, політичні норми і цінності. Тому політичну діяльність доцільно розуміти як будь-який поведінковий акт, смисл якого можна інтерпретувати як участь
людини у відтворенні, розвитку і зміні політичної дійсності [4, 97]. Крім того, у даному разі у політичній
діяльності виділено фактично два рівні: 1) елітарний рівень функціонування владних структур; 2) рівень масової участі (рівень масової політики) Це змушує у дослідженні політичної діяльності враховувати такі її особливості, як співвідношення виявів вмотивованої цілеспрямованої активності
політичного суб’єкта і різних форм неусвідомленої спонтанної участі людей у політиці, раціональних та
ірраціональних складників політичної діяльності [3, 82–86].
Теорій, які можна вважати мотиваційними, позаяк вони пояснюють політичну поведінку людей,
існує дуже багато.
Прихильник теорії потреб А. Маслоу виділив п’ять основних потреб людини, які утворюють певну ієрархічну систему: фізіологічні потреби (їжа, вода, сон, кисень тощо); потребу в безпеці (фізіологічній і психологічній), потребу в приналежності до групи; потребу в самоактуалізації (вдячності, повазі,
захопленні тощо); потребу в самореалізації [7]. Деякі дослідники, зокрема психіатри, виділяють потребу в підкоренні, владі.
Звичайно, у структурі особистості немає потреб, які безпосередньо підштовхували б її до активної політичної діяльності. Зазвичай, навпаки, ми зустрічаємося з проявами “активного” ухиляння від
участі у політиці. Зокрема, це стосується і громадян України. При цьому основними складовими громадянської культури є рівень політичної свідомості, політичної діяльності й політичної поведінки. Хоча
щодо подій кінця 2004 р., то особливо серед молоді спостерігався давно очікуваний “вибух” політичної
активності, що може стати чинником своєрідного політичного відродження, на ґрунті якого насамперед
і формуватиметься нова генерація справжніх українських громадян. Зрозуміло, що молода людина
залучається до політики ще не усвідомлюючи, що це таке. І тут вона підпадає під вплив невідомих маніпулятивних явищ, наприклад, війни компроматів, спекуляції ідеями тощо. Складність процесів, які
відбуваються в України, пояснюється також відсутністю політично освіченої маси населення, здатного
до раціонального і дещо практичного осмислення політичних явищ і процесів, спроможного вільно самовизначатися та ідентифікуватися в умовах реального політичного вибору. Політичні події “помаранчевої революції”, на жаль, не виправдали надії щодо появи політично сформованого активного
середнього класу, який чітко артикулює власні політичні інтереси та уподобання. Згідно з соціологічними опитуваннями, вже наприкінці 2004 р. вибори Президента України назвали найважливішою подією 2004 р. лише 62% опитуваних. Водночас “помаранчеву революцію” визнала головною подією лише
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третина опитуваних. Така раптова аполітичність народу після небаченого революційного підйому,
зниження політичної активності, на нашу думку, з одного боку, є свідченням розчарування у тому, що
відбувалося, а з іншого - своєрідною стійкістю суспільства до різноманітних подразників, умінням відсторонюватися, за можливості, навіть від доленосних подій у країні. Крім того, зміни, які відбулися в
нашій країні, були пов’язані не власне з виборами Президента України, а з більш глибокими процесами, а влада і новоутворені структури громадянського суспільства виявилися недостатньо підготовленими до надмірної активності громадян.
Однак теорія потреб загалом навряд чи дасть відповідь на питання, чому людина включається
у політику, стає членом політичних організацій. Можливо, тоді, коли вона не знаходить їх задоволення
в неполітичних сферах або справді умотивовується потребою впливати, владарювати тощо.
Прихильники диспозиційних (психологічних) теорій керуються наявністю певних особистісних
рис, які формують диспозиції (схильності) до певних соціальних чи політичних дій. Так, владний, авторитарний екстраверт зазвичай схильний до активної політичної діяльності.
Крім того, істотний вплив на політичну поведінку спричиняють установки, які є суб’єктивними
орієнтаціями людини на моделі поведінки, ціннісні уявлення, соціальні зв’язки, які склалися в суспільстві, а також на конкретні політичні організації, політичних лідерів тощо. Політичні установки формуються у людини під час політичної соціалізації у певному суспільстві. Тому інколи виборці однаково
поводять себе на виборах, демонстранти в організованих колонах, політичні лідери на трибунах тощо.
Суспільство, отже, впливає на індивіда – вживляючи у його свідомість певні інституціональні норми,
політичні цінності, групові відносини.
На вибір людиною лінії поведінки може впливати конкретна ситуація. Теоретики ситуативної
теорії Л. Росс і Р. Нісбетт [5] вважають, що інколи ситуація стає важливим зовнішнім стимулом, який
провокує індивіда на певні дії. При цьому стимулюючу діє спричиняє не стільки об’єктивна ситуація,
скільки її суб’єктивне сприймання, тобто інтерпретація індивідом подій, що спонукає його корегувати
свою поведінку. Однак поведінка людини – це не пристосування до ситуації, інколи людина може, навпаки, свідомо діяти наперекір обставинам чи правилам, які склалися, у результаті невідповідності
ситуації її особистісним мотивам, неприйнятності чи загостренні відносин з партнерами. Тому в цьому
разі важливо зрозуміти психологічні мотиви інтерпретації людиною тих чи інших ситуацій.
На думку прихильників інституціонального підходу, політична діяльність залежить не від конкретних психологічних особливостей і характеристик особистості, її соціального статусу, рівня освіти, а
від можливостей громадян реально впливати на владу.
Згідно з теорією раціонального вибору, з усіх можливих варіантів способу дії актори раціонально вибирають ті, які максимізують їхні інтереси у межах ресурсів, які є в їхньому розпорядженні,
знань, якими вони володіють, і експектацій як щодо дій партнерів, так і щодо результатів своїх дій [6,
660]. Однак більшість вчених схиляється до думки, що надто складно чітко виявити критерії раціональності діяльності. Крім того, люди зазвичай прагнуть досягти максимального результату за рахунок
оптимальних (на їхню думку), найменших затрат і зусиль. Фактично – раціональність уподібнюється
здатності пояснювати причини тих чи інших своїх дій.
Прихильники так званої мічиганської теорії, на противагу теорії раціонального вибору, вважають, що в політичній діяльності домінує політична ідентифікація людини, яка формується у результаті
політичної соціалізації. Звичайно, політичну ідентичність можна цілеспрямовано формувати, заздалегідь з’ясувавши, про який вид політичної ідентичності йдеться – референтну чи персоніфіковану, а вже
потім використовувати певний спосіб формування політичної ідентичності: включення у взаємодію,
включення в політичну організацію тощо.
На сьогодні найбільш технологічною, з точки зору політичного менеджменту, вважається когнітивна теорія мотивації, яка дає можливість не тільки пояснити механізми внутрішньої мотивації, а й
дати відповіді щодо шляхів впливу на поведінку людини як результат складних психічних процесів, які
дають їй можливість пізнати і зрозуміти ситуацію, а також діяти, керуючись цим розумінням. При цьому
політичний менеджер володіє фактично єдиним способом впливу на об’єкт управління – інформаційним.
Когнітивний процес – це послідовність психічних, ментальних реакцій і мисленнєвих актів, які
забезпечують сприйняття соціальної інформації, її розуміння і усвідомлення. Політика входить у свідомість людини у вигляді інформації про очікування і наміри інших людей, про норми і правила, про
найважливіші позиції та ідеологічні цінності. Знання особливостей когнітивного процесу і дає змогу
зрозуміти, як оцінюється, обробляється, розуміється інформація, яка надходить, як і коли виникає потреба діяти, що, у свою чергу, дає можливість менеджеру визначити шляхи і засоби інформаційного
впливу на людей. Загальна логіка послідовного розуміння інформації коротко виглядає так:
¾ зовнішня інформація
¾ увага
¾ категоризація і атрибуція
¾ внутрішня інформація
¾ розуміння інформації:
–– або нераціональна політична діяльність (як неусвідомлена моментальна дія),
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–– або усвідомлення інформації ––
¾ постановка цілей
¾ вибір засобів
¾ раціональна політична діяльність.
Знання політичним менеджером особливостей мотиваційної сфери, процесів формування мотивів політичної діяльності уможливлюють вплив на політичну поведінку. У цьому контексті доцільним
уявляється розуміння основних процесів свідомості людини, які активізуються під впливом зовнішньої
інформації.
По-перше, увага: політичний менеджер повинен задіяти всі можливості для привернення уваги
за допомогою інформації, яка повинна як відповідати особливостям уваги, так і відповідати очікуванням людини.
По-друге, ментальні процеси категоризації і атрибуції: оскільки процес категоризації (віднесення
нового об’єкта до певного класу) та атрибуції (добудова потрібних логічних зв’язків для категоризації) –
відкрита система, то своєчасні “допомога” у виборі категорії, аргументи уможливлюють для політичного
менеджера формування певного ставлення суб’єктів до того чи іншого кандидата, лідера, рішення тощо.
По-третє, емоційні процеси: категоризація завжди відбувається на певному емоційному фоні,
тому політичний менеджер повинен викликати позитивні емоції, які як діючий каталізатор відповідатимуть бажаному типу поведінки.
По-четверте, процеси пам’яті: політичний менеджер повинен допомагати людині запам’ятовувати і
утримувати ті образи, які сприяють формуванню очікуваних поглядів, стереотипів тощо.
Отже, основні завдання управління мотивацією в політичному менеджменті можна сформувати так:
Перша група – формування в системі пам’яті людей таких когнітивних структур (образів, концептів і схем), які відповідають цілям політичної кампанії:
– формування уявлення про незнайомий об’єкт;
– привнесення в суспільну свідомість нових цінностей;
– зміна установок, переконань, ціннісних суджень.
Друга група – вплив на процес індивідуального розуміння інформації і інтерпретації ситуації:
– актуалізація певної когнітивної структури;
– актуалізація мотиву, який безпосередньо не відповідає провокованим суб’єктом політичного менеджменту діям;
– зміна політичної поведінки за допомогою зміни уявлення людей про ситуацію, в якій вони
знаходяться;
– формування когнітивних зв’язків між установками, ціннісними орієнтаціями особистості і
конкретним політичним об’єктом [4, 133–134].
При цьому соціокультурне середовище і політична культура діючих в ньому суб’єктів повинна
набувати додаткового змісту, а саме – моделювання нових культурних сенсів, моделей та сукупностей
поведінки, в рамках яких агенти намагаються взаємодіяти. Відповідно до цього, із досягненням певного рівня рефлексії діючі суб’єкти прагнуть свідомо керувати та контролювати (структурувати або моделювати) соціокультурну реальність навколо себе. Отже, можна розглядати будь-яку політичну дію,
як таку, що містить в собі імпліцитне прагнення контролю. Специфічність здобуття можливості такого
контролю-моделювання полягає в тому, що носії переслідують інтереси, які мають реалізовуватися у
нинішньому часовому просторі й не зорієнтовані на майбутнє. Така тимчасова мета, радше, не передбачає включення до політичної культури сьогодення нових цінностей. Якщо ж консенсус досягається
за рахунок свідомого приниження ролі і статусу існуючих цінностей, то існує й реальна загроза появи
нового масового споживача – політичного циніка та прагматика, який не переймається духовними
проблемами. Як наслідок – у політичному менеджменті знову дійовим і актуальним стає макіавеллівський принцип “мета виправдовує засоби”.
Наразі існує чотири способи використання інформаційної діяльності. Перший відноситься до
когнітивного аспекту, тобто до зображення події. Другий – емоційний – описує відчуття. Третій – переконання – з його допомогою намагаються вплинути на розум людини. Четвертий – вказівка – яка
впливає на поведінку. Коли учасники комунікацій неправильно чи не в тому порядку використовують ці
чотири способи, виникає проблема професійної етики. Небезпека неетичної поведінки в тому, що політичні менеджери не розповсюджують інформацію, а маніпулюють нею. Справді, політичний менеджер
або спеціаліст із зв’язків з громадськістю (паблік-рилейшнз) несуть безпосередню відповідальність за
передавання правдивої інформації своїй цільовій аудиторії – громадськості. Більше того, всі дискусії,
обговорення і навіть заперечення – це плата за досягнення дійсно правдивого, по-справжньому двостороннього діалогу з громадськістю, який передбачає різні погляди й думки. У праці “Етика маніпуляцій” Бернард Харінг висловлює застереження щодо довіри масовим комунікаціям, зазнаючи, що
єдиний засіб, який дає можливість людям брати участь в широкому діалозі, може стати засобом маніпуляції ними, а відчуття безпорадності, притаманне частині суспільства, стає потенційним помічником
маніпулятора. На його думку, єдиним шляхом, єдиним засобом досягнення свободи і гідності стає лі-
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бералізація діалогу, в якому громадська думка формується на основі поваги до думки інших і обміну
думками, де кожний член суспільства є рівноправним учасником дискусії.
Крім того, за умов, коли нова політична парадигма формується в рамках теорії політичної модернізації і пов’язується не з удосконаленням політичних інститутів, а переважно з участю в політичних процесах, нагальним уявляється створення дійових соціально-політичних рухів і груп, які
захищатимуть інтереси кожного члена громадянського суспільства. Досягнення політичного консенсусу щодо справжніх цінностей, а не лише кон’юнктурних групових інтересів, може вважатися суттєвим
підґрунтям для довготривалого взаєморозуміння учасників політичного процесу.
Отже, єдиним шляхом, єдиним засобом досягнення справжніх політичних цілей в демократичному суспільстві стає лібералізація діалогу, в якому громадська думка формується на основі поваги до
думки інших і обміну думками, де кожний член суспільства є рівноправним учасником дискусії, тому
суб’єкту політики, плануючи інформаційну діяльність, потрібно насамперед відчувати відповідальність
за мотивацію кожного індивіда.
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У статті аналізується парламентська опозиція як специфічний сегмент влади, в рамках
якого проявляються різноманітні аспекти політичної поведінки суб'єктів законотворчого процесу.
Виявлено інституціональні та неінституціональні характеристики політики в контексті визначення системних детермінант опозиційної поведінки; здійснено порівняльний аналіз понять "парламентська опозиція" і "парламентська меншість"; окреслено передумови тісної співпраці політичної
опозиції і владної коаліції.
Ключові слова: політична опозиція, політична поведінка, парламентська опозиція, парламентська меншість, владна коаліція.
The article is dedicated to the analysis of parliament opposition as a special part of the power. It allows express different aspects of political behavior of legislation process subjects. It reveals institutional and
non-institutional features of politics in context of definition the system determinants of opposition behavior.
The article contains the comparative analysis of “parliament opposition” and “parliament minority” and conditions for close cooperation between political opposition and governmental coalition.
Key words: political opposition, political behavior, parliament opposition, parliament minority, governmental coalition.
У політиці існують явища, на прикладі яких можна щонайкраще вивчати політологічний смисл
усіх трьох фундаментальних законів діалектики: переходу кількості в якість, заперечення заперечень,
єдності та боротьби протилежностей. Часто здається, що у своїх формах та можливостях ці явища є
незалежними одне від одного. І до певної міри це дійсно так. Проте поглиблений аналіз виявляє, що
між ними існує спільна поведінкова основа, активний обмін деякими ресурсами. Суб’єкти, що їх представляють, демонструють однаково розвинене вміння вести тонку політичну гру на межі відповідальності й спекуляції та практичну зацікавленість один в одному навіть тоді, коли відносини між ними
зовні виглядають як недружні й агресивні. Через це подібні явища можна дослідити лише як дві окремішності одного цілого. Їх існування за умов демократичного режиму є однаково і природним, і необхідним, і взаємно детермінованим. Без такої взаємодії вони не спроможні повноцінно розкрити свою
© Северинюк В. М., 2008
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головну сутність, довести важливість своєї ролі в політиці. Влада й опозиція – хороший приклад такої
взаємозумовленості.
Головною метою статті є дослідження в аспекті політичної поведінки явища парламентської
опозиції як специфічного сегмента влади. Відповідно до пропонованого концептуального підходу передбачено вирішення таких завдань:
1) узагальнення дослідницьких даних щодо видової різноманітності політичних опозицій;
2) характеристика опозиційності з погляду інституціональних та неінституціональних аспектів
політики як системних детермінант опозиційної поведінки;
3) порівняльний аналіз у поведінковому аспекті понять “парламентська опозиція” і “парламентська меншість”;
4) виявлення таких особливостей поведінки політичної опозиції, які створюють передумови для
її тісної співпраці з владною коаліцією, взаємопроникнення їхніх поведінкових властивостей та формування спільних поведінкових реакцій.
У світі існують різні підходи до визначення поняття “опозиція” та способів її інституціоналізації,
правової легалізації. Ця тема час від часу активізується і в українському парламенті. Починаючи з лютого 1998 р., депутати від різних фракцій Верховної Ради підготували майже півтора десятка законопроектів, присвячених опозиційній діяльності. Але з цієї кількості тільки два, найбільш ранніх, були
обговорені в парламенті. Отож, відповідний закон до цього часу не прийнятий, у вітчизняному законодавстві взагалі не існує визначення поняття “опозиція”. Його не згадує жодна стаття Конституції України. Сьогодні більшість партійних суб’єктів вітчизняної політики (за винятком комуністів) пропонує вести
мову тільки про парламентську опозицію, залишаючи за дужками обговорення питання про політичну
опозицію в країні в цілому [6, 22–23].
Обґрунтування доцільності та конкретних засад нормативного визначення політико-правового
статусу політичної опозиції в системі влади не є нашим безпосереднім завданням. Нас цікавить інший
аспект проблеми – сутнісний, якісно-змістовний – тобто обставини, що дають відповіді на запитання
про реальні та потенційні ролі політичної опозиції. Або іншими словами: ті явища і процеси, пов’язані з
існуванням опозиції, які складно чи навіть неможливо формалізувати, які виходять за межі інституціонально визначених способів існування.
Якщо законодавчими засобами можна врегулювати повноваження і права опозиції, унормувати основні напрями її статусної діяльності (інституціоналізувати опозицію), то тих само засобів недостатньо, аби окреслити коло реальних функцій опозиції та її конкретних поведінкових акцій. Цей
сегмент явищ парламентської опозиційності – в рамках теорії політичної поведінки – ми називаємо
неінституціональним. Пропонований термін не є назвою окремого типу опозиції, а охоплює сукупність
поведінкових рис, що так чи інакше властиві будь-якій опозиції. Вони регулюються не стільки силою
юридичних норм (хоча останні можуть бути достатньо дійовими), скільки політичними інтересами, міркуваннями, настроями тих чи інших політичних суб’єктів, загальною ситуацією в країні, кон’юнктурними
розрахунками тощо.
Наголосимо на відмінності вжитого нами терміна (“неінституціональність”) від поняття “позаінституціональність”, яким послуговуються багато авторів при класифікації політичної опозиції за типами.
На думку одних дослідників, поняття “інституційна” і “позаінституційна” опозиція “перегукуються”, відповідно, з поняттями “парламентська” і “непарламентська” [2, 111]. Інші принципово наголошують, що в цілому поняття опозиційності варто пов’язувати з певною діяльністю тільки тих партій чи
груп політичних партій, які презентовані в парламенті. Непарламентські політичні сили, чия “політична
активність не є легалізованою довірою виборців”, не слід зараховувати до переліку суб’єктів політичної опозиції, оскільки вони перебувають у “позаінституціональному статусі – як дисидентство, громадські організації, клуби тощо... ” [6, 26, 27].
Можна до певної міри погодитися з логікою подібних поглядів у разі, якщо вирішувати проблему тільки в аспекті поняття “правова інституціоналізація”, що означає процес формального визначення
та законодавчого закріплення факту існування опозиції, її політико-правового статусу. Але водночас
не можна не визнавати, що межі правової інституціоналізації не охоплюють усього явища опозиційності, яке об’єктивно існує в значно ширшому контексті, ніж юридично унормована опозиційність парламентських політичних партій. Закономірно, що сучасні енциклопедичні видання загалом до
опозиційних сил відносять організації, партії та партійні блоки, парламентські фракції і групи, окремих
осіб [1, 428].
За нашими приблизними підрахунками (а в точних немає особливої потреби, і вони неможливі), у вітчизняних та зарубіжних публікаціях згадується не менше півсотні класифікаційних типів політичної опозиції. Якщо ці дані [2, 110–113; 3, 51–59] узгодити між собою і не брати до уваги змістовно
ідентичні та надмірно образні назви (як-от: “родинна”, “бутафорська”, “німа”, “екзистенційна”, “квазіопозиція” тощо), то у зведеному варіанті (і звичайно ж, у стислому викладі) усі класифікаційні схеми виглядатимуть так:
– інституціональна (вживається як синонім парламентської, або як та, чий статус нормативно
визначений);
– позаінституціональна (тлумачення див. вище);
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– парламентська (синонім: режимна) – виникає та діє у відносинах між інституціями, які представлені в парламенті та безпосередньо беруть участь в процесі здійснення державної влади;
– позапарламентська (синонім: громадянська) – представлена різноманітними структурами
громадянського суспільства: непарламентськими політичними партіями, громадськими рухами, профспілками, групами тиску тощо;
– системна (синоніми: неструктурна, конкурентна, коопераційна, обмежена тощо) – виступає за
часткові зміни, готова до співпраці з урядовими партіями;
– позасистемна (синоніми: структурна, фундаменталістська, принципова, конфронтаційна тощо) – бореться за усю повноту влади, відкрито протистоїть урядовим силам, пропонує радикальні зміни;
– конструктивна, деструктивна;
– реалістична, утопічна;
– демократична, антидемократична;
– права, ліва, центристська (різновиди: консервативна, ліберальна, соціалістична тощо);
– ідеологічна, псевдоідеологічна (синонім останньої: персональна – спрямована проти окремих
політиків, лідерів-суперників);
– лояльна, напівлояльна, нелояльна (відповідні синоніми: поміркована, напівопозиція, радикальна);
– масова, елітарна, індивідуальна;
– легальна, нелегальна (полярні різновиди: легалістична, анархізуюча);
– активна, пасивна.
Як було зазначено в постановочній частині статті, об’єктом нашої уваги є політична опозиція,
яка виникає в стінах парламенту, тобто, за класифікаційною термінологією, – “парламентська” (або, з
урахуванням різних інтерпретацій, наведених вище, – “інституціональна”, “режимна”). Критерій виділення такого типу дуже простий – це місце перебування опозиції, у даному разі – вищий представницький, законодавчий орган влади. Також нескладно класифікувати опозицію за ідеологічним критерієм,
але за умови, якщо політичні сили мають виразне ідеологічне обличчя. Не становить труднощів класифікація за нормативно-правовим критерієм – у випадках, коли існують спеціальні закони про опозиційну діяльність із виписаними в них правами і повноваженнями опозиційних формувань і сил. Тоді, на
підставі формалізованих ознак, можна без особливих зусиль виділити опозиції типу “інституціональна –
позаінституціональна”, “легальна – нелегальна”.
Та найскладнішими і найважливішими, на нашу думку, є класифікації опозиційності за такими
критеріями, як загальнофункціональний (родовий) та поведінковий (у обох випадках термінологія наша). Саме ці критерії є методологічними засобами, які допомагають вирізнити, усвідомити та конкретизувати головну сутність, або, за висловлюваннями деяких авторів, “єство”, “змістовне наповнення”
явища політичної опозиції [9, 31, 32].
Загальнофункціональним зазначений вище критерій названо через те, що він містить у собі
родові ознаки, відповідно до яких у принципі ту чи іншу політичну силу, незалежно від критеріїв місця,
ідеологічного спектру та наявності у неї формально-нормативного статусу, можна вважати опозиційною. Цей критерій передбачає наявність певної структури явища опозиційності. Сукупність його складових, про які згадує (з деякою варіативністю) переважна більшість вітчизняних дослідників, даючи
визначення поняття “політична опозиція”, виглядає так:
– організованість;
– неучасть у формуванні вищих органів влади;
– критичне ставлення до діяльності уряду та системний контроль за його діями;
– пропонування альтернативних програм суспільного розвитку та боротьба за їх законодавче
затвердження і практичне втілення;
– прагнення (у близькій чи далекій перспективі) прийти до урядової влади (апробація роботи
“тіньового” кабінету) з можливою зміною базових засад існуючого політичного режиму.
Очевидно (і це варто підкреслити), що тільки одночасна наявність усіх зазначених ознак у діях
певної політичної сили чи блоку створює достатні підстави для віднесення її до розряду опозиційних.
Ми невипадково звертали увагу на наявність у політологічній літературі досить значної кількості термінів, що використовуються для позначення різних типів опозиції. Дослідники часто посилаються на велику різноманітність критеріїв класифікації, їх неоднозначність та складність практичного
застосування. Висловлюючи власну думку, скажемо, що подібна ситуація є цілком природною, а тому
існуючі розбіжності в класифікаційній термінології лише частково можна пов’язати з інструментальною
недосконалістю самих класифікаційних моделей.
З метою уникнення повторень і суперечностей, які виникають при класифікації будь-яких політичних суб’єктів, вважаємо методологічно правильним виділяти дві великі групи критеріїв: умовно кажучи, критерії форми і критерії змісту.
До першої групи доцільно віднести критерії часу, місця, кількості, норми, статусу, повноваження тощо. До другої – сукупність ознак, які узагальнено можна назвати поведінковими: це ті, за якими
можна визначати характер реальних дій, реагувань, відносин, способів ставлення політичних суб’єктів
один до одного, до інститутів держави, особливості зв’язків з населенням, методи боротьби за владу
та її здійснення тощо. Гамма цих та подібних процесів реальної політики невичерпна. Через це й
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з’являється в літературі велика кількість критеріїв їх класифікації. Але фактично всі вони лише з різних
боків розкривають структуру одного й того самого явища – політичної поведінки обраного суб’єкта
класифікації чи групи таких суб’єктів.
Звісно, у теоретичному плані можна прагнути до “максимально повної” характеристики політичної поведінки конкретного об’єкта аналізу, наводячи велику кількість її прикметникових визначень,
але, з практичного погляду, це не матиме особливого сенсу, оскільки динаміка політичного життя переконує у майже неможливості на тривалий час чітко деталізувати характеристики тих чи інших процесів та беззаперечно співвіднести їх з певними політичними силами, особливо в умовах демократії.
Тому більш ефективними бачаться не ті дослідження, чиї автори дотримуються принципу встановлення “вичерпної інформації” про політичну поведінку об’єкта вивчення, а ті, що побудовані на пошукові
найголовніших характеристик його сутності і тенденцій розвитку.
Отже, не варто надмірно ускладнювати систему критеріїв класифікації поведінки політичних
суб’єктів, у тому числі політичної опозиції, про яку йдеться. Бо, скажімо наприклад, про якісь специфічні риси парламентської опозиційності можуть свідчити такі загальні визначення, як: активна – пасивна
або демократична – антидемократична? З нашого погляду, ні про які. Ми, звісно, не заперечуємо, що
при аналізі опозиційної поведінки можливо послуговуватися подібною термінологією. Але при цьому
вкрай важливо розуміти її умовність, риторичність, кон’юнктурність і т. ін. А раз так, то немає достатніх
підстав для виділення на основі вищезазначених понять сталих класифікаційних типів опозиційності.
Отже, наголосимо на таких двох моментах.
Перше: визначення багатьох типів опозиції, якщо вони стосуються не її формальних ознак, а
якісного (дійового) стану, означає, по суті, визначення типів опозиційної політичної поведінки.
Друге: типологія за критеріями змісту, або критеріями політичної поведінки, порівняно з критеріями форми, є більш суб‘єктивною. Цей суб’єктивізм залишається впливовим навіть при щирому бажанні дослідника максимально об’єктивно підійти до вирішення проблеми. Тому висновки
дослідницького аналізу щодо характеру політичної поведінки ґрунтуються значною мірою на оціночних
судженнях дослідника або політичного експерта – позитивних чи негативних (на кшталт конструктивна
– деструктивна; реалістична – утопічна), які в принципі можуть набути смислу науково доведених фактів, але швидше з погляду політичної історії, з відстані певного часу, аніж у руслі поточної політики.
Об’єктивною реальністю в структурі політичної поведінки є її детермінанти. У подальшому викладі статті проаналізуємо деякі обставини загального характеру, які суттєво впливають на поведінку
будь-якої парламентської опозиції. При цьому ми не будемо брати до уваги чинники конкретних ситуації, що детермінують опозиційну поведінку, такі, наприклад, як: ідеологічні, програмні розбіжності між
партіями, економічні інтереси, історична обстановка, соціально-економічна ситуація, особистісне протистояння політичних лідерів тощо.
1. Провідним мотивом суб’єкта опозиційної діяльності є бажання зайняти місце в структурах
влади, яке належить його політичному суперникові чи суперникам.
Незалежно від того, наскільки успішно протікає цей процес, опозиція в парламенті фактично
завжди є реальним моментом влади. Вона мусить діяти за будь-яких умов. І діяти, не просто знаходячись поруч з владою, а намагатися проникнути всередину неї. Самоізоляція опозиції означає для неї
втрату життєздатності, політичне самогубство. Навіть формально не володіючи урядовими посадами,
представники опозиції своєю поведінкою на засіданнях парламенту можуть сприяти ініціативам уряду
або навпаки гальмувати чи блокувати їх. Відтак, реальна опозиція – це елемент єдиного процесу творення влади в стінах законодавчого органу. (Через це в контексті наших роздумів слово “влада” було
би правильним брати в лапки, оскільки опозиція не є повним антиподом цього поняття. Та ми не станемо так робити, щоб технічно не обтяжувати текст.) Протиставлення парламентської “позиції” і “опозиції” не буває абсолютним, як би про це іноді не заявляли найбільш радикальні опозиціонери.
Справедливо вважати, що опозиція – це діалектичний “двійник” влади [7, 3]. У політиків-опозиціонерів,
яким не до вподоби таке визначення, залишається єдиний шлях – відмежуватися від влади настільки,
щоб не брати участі в парламентських виборах і, таким чином, не нести жодної відповідальності за
урядову діяльність.
2. Саме існування парламентської опозиції, її політико-правовий статус та характер поведінки
залежать від форми державного правління й політичного режиму в країні.
Якщо в країні діє демократична конституція, відповідно до якої здійснюються політичні процеси
й процедури, то опозиційна діяльність знову ж таки виявляється не лише як невдоволеність, протистояння і критика влади, а як процес її творення, як “інтегральний момент процесу реалізації народної
волі” [6, 18]. І урядова, і опозиційна сторони уособлюють єдине поняття державної влади. Визначальним тут є принцип суверенітету народу як єдиного джерела і носія влади, з рук якого депутатські мандати законно отримують і урядові, і опозиційні сили. Фахівці в галузі теорії держави і права звертають
увагу на специфіку розуміння доктрини поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову
гілки. Вони, зокрема, зазначають, що “говорити про поділ влади народу чи державної влади не зовсім
вірно, оскільки остання є державною формою вираження влади народу. Більш доцільною буде розмова про поділ не державної влади, а сфер праці і повноважень між різними суб’єктами, які за родом
своєї діяльності реалізують функції держави” [5, 91].
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Отже, одночасний вияв дії діалектично протилежних типів поведінки політичної опозиції (протистояння і спільна праця) потрібно сприймати як загальне правило, незалежно від того, перебуває
опозиція чи ні в інституціональному зв’язку з урядовими силами, від того, обіймають її представники
міністерські посади чи ні. Якщо в ставленні до урядової політики опозиція демонструє безкомпромісну,
конфронтаційну поведінку, то, згідно з поширеною класифікацією, вона виглядає як позасистемна опозиція. Але в той самий час таку її поведінку можна класифікувати й навпаки – як системну, коопераційну, оскільки вона виявляється в межах певної цілісності – інституціональної системи під назвою
“парламент”, у якому поєднано різні явища єдиної найвищої, суверенної волі народу.
На жаль, опозиційні політики лише частково визнають цю аксіому. Вони воліють за краще обґрунтовувати свої дії виключно інтересами “власного” електорату, ігноруючи при цьому “чужий”. Тим
самим вони штучно перебільшують роль окремих складових поняття “воля народу” – замість того, аби
концентровано виражати її в спільній з іншими політичними силами парламентській діяльності. Опозиційність – це дуже складна місія і з політичного, і з морального боку: вона постійно ставить політика
перед вибором між політичною чесністю і громадянською совістю, спроможністю разом з колегами по
парламенту брати відповідальність за колективні дії та егоїзмом “випадкового перехожого”, якому зручно робити вигляд, що до справи, якою займається влада, він начебто не має жодного стосунку.
3. Попри те, закріплено чи ні на законодавчому рівні політико-правовий статус опозиції, остання завжди має свій специфічний образ, імідж, що існує як феномен суспільної свідомості.
“Образ незгодного”, або “образ альтернативи”, є постійним супутником і союзником опозиції,
адже, як і влада, вона повсякчас потребує легітимації в очах суспільства – і саме як незмінний носій
означеного образу. Типи легітимності влади й опозиції практично одні й ті самі. Але механізми формування цих типів, за винятком загальних політичних технологій, у влади й опозиції мають суттєві відмінності. Опозиція, на відміну від влади, в плані створення власного іміджу перебуває в більш вигідному
становищі. Дійсно, головною турботою влади є обов’язок постійно відпрацьовувати, підтверджувати
кредит довіри народу, демонструвати практичні результати своєї урядової діяльності. Натомість для
опозиції головним є бажання цей кредит завоювати або наростити, причому не тільки за рахунок професійної роботи її представників у парламенті, але й засобами особливої політичної поведінки, яка в
очах значної частини громадян іноді видається не менш вагомою і вже точно – більш ефектною, ніж
кабінетні зусилля міністрів. Це, наприклад, блокування парламентської трибуни, зрив попередніх домовленостей при голосуванні, організація різноманітних вуличних акцій протесту тощо.
Політичний образ опозиції – це її союзник, проте дуже ненадійний, сказати б навіть, підступний. Нерідко опозиціонери так захоплюються своєю роллю “борця за справедливість”, що стають її
заручниками. У запалі боротьби з владою може відбуватися підміна понять: політичні інтереси та цінності, які декларує опозиція, поступово втрачають свій конкретний зміст, оскільки опозиція не має достатніх можливостей, щоб їх безпосередньо реалізувати, і перетворюються на порожні гасла типу
“чесна опозиція замість корумпованої влади!”. Тому опозиційні діячі з метою підтримання свого іміджу
охоче орієнтуються, як зазначає Т. Пархоменко, на тих виборців, які не визначилися, “за що” саме вони, проте визначилися як такі, що “проти” [8, 403].
Подібну ситуацію можна вважати природною, оскільки не існує жодної політичної сили, яка не
схотіла б у власних цілях скористатися деякими особливостями масової психології. Але подібний
ефект у відкритому суспільстві не тривкий. Політика може бути ефективною, коли спиратися перш за
все на психологію конструктивізму, творення, а не на деприваційні, маргінальні настрої мас. Розрахунок на останні загалом не сприяє піднесенню політичної культури громадян і створює труднощі для
самої опозиції, коли вона сама стає урядовою владою. У цьому новому статусі їй буває досить нелегко
перебудувати свій імідж з “мінуса” на “плюс”, тобто переконати громадян у тому, що політична сила,
яка учора вела їх “проти”, сьогодні так само здатна діяти в напрямі “за що” – професійно і ефективно
визначати державну політику.
Опозиція має усвідомлювати, що чим запекліше вона бореться за владу, тим більшу відповідальність бере на себе в разі перемоги. І річ не в тім лише, що перемога змусить її виконувати екстраординарні передвиборчі обіцянки. Важливим чинником поведінки нової влади може стати інерція
радикальної протидії своїм політичним опонентам, що загрожує подальшими політичними конфліктами і кризами в парламенті.
Ця інерція “лобової атаки” з недавнього союзника перетворюється на справжнього ворога опозиції і нічого хорошого не обіцяє суспільству. Образно кажучи, вона ще довгий час може спокушати
вчорашніх опозиціонерів активно ігнорувати стосовно влади-попередниці принцип презумпції невинуватості. Невміння постопозиціонерів у стислі терміни (в межах кредиту довіри громадян) сформувати
замість іміджу “борця” імідж “творця” спричинює зниження рівня легітимності влади, дестабілізує політичну ситуацію, породжує соціальну апатію, стає передумовою ідеологічних спекуляцій, обману, “полювання на відьом”, що зрештою може призвести до утвердження антидемократичного політичного
режиму влади.
4. Опозиційна діяльність – це переважно діяльність вторинного характеру. Вона значною мірою походить від змісту та результатів діяльності уряду.
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Зрозуміло, що ця обставина стосується в першу чергу так званої ситуаційної опозиції, але реально вона впливає також на політиків, чия опозиційність щодо влади ґрунтується на більш чітких ідеологічних, програмних засадах. Понад те, як свідчить політична практика, у тому числі й українська,
партії – переможниці на виборах до парламенту – довгий час, поки відбуваються переговори і точиться видима та прихована боротьба вже в стінах представницького органу за поділ спільно завойованого владного ресурсу, можуть не знати, в якому таборі вони зрештою опиняться – урядовому чи
опозиційному. Згадаймо з цього приводу хоча би події липня 2006 р. у Верховній Раді України, коли
сталося раптове переформатування складу, здавалося б, уже створеної урядової коаліції.
Тривала невизначеність коаліційного процесу накладає відбиток на подальшу поведінку сил,
яким не вдається завоювати владні “висоти”, і вони автоматично перетворюються на потенційних опозиціонерів. Такий перехід від сподівань стати урядовою владою до ролей “другого плану” психологічно
та організаційно багатьом політикам дається дуже нелегко, навіть болісно, і підсвідомо збурює в них
почуття політичної “вендети” (італ. vendetta < лат. vindicta – помста). Відповідно до цього опозиція (або
якась її частина) й починає поводитись: вкрай нелояльно, спекулятивно, агресивно, ворожевичікувально – аж до злорадства з приводу невдач урядової команди. (Тут ми абстрагуємося від ситуацій з чітко визначеним статусом опозиційності: так, у Великобританії опозицією її величності королеви визнається друге за числом місць у палаті об’єднання депутатів. Усі інші представлені у палаті
політичні партії не мають формального статусу опозиції і не наділені відповідними правами [4, 15].)
Відтак, можна зробити такі висновки.
1. Парламентська опозиційність належить скоріше до розряду тактичних, ніж стратегічних засобів політичної боротьби та діяльності, її далеко не завжди планують наперед. У реальній політиці
вона часто народжується як результат непередбаченого збігу обставин, які виникають внаслідок формування складу урядової коаліції, та залежить від того, як будуть розвиватися відносини між учасниками цього утворення.
2. Як не завжди парламентська коаліція означає те саме, що парламентська більшість, так само
не слід ототожнювати поняття “парламентська опозиція” і “парламентська меншість”. Бути в меншості –
ще не означає бути опозицією. Невипадково, наприклад, у Конституції Португалії йдеться про “партії
опозиції і партії, що не входять до складу уряду” [7, 7]. Кількість може перерости в якість, але, щоб вона дійсно відповідала поняттю опозиційності, потрібні: а) бажання самої меншості; б) політико-правова
інституціоналізація статусу опозиції в парламенті; в) виявлення рис особливої опозиційної поведінки,
що детермінована в першу чергу іміджевими інтересами, забезпечення яких вимагає від опозиції постійно підтримувати певний рівень політичної напруги між двома “протилежностями” – нею і владою.
3. Опозиційність всередині парламенту – це конкретне, але не незмінне поняття. Зрештою, її
визначає не проголошений статус, а реальна поведінка партійних (фракційних) сил. Тому це явище
може виникати і всередині урядових (коаліційних) сил стосовно одна одної. З іншого боку, опозиція
сама часто прагне до коаліційних об’єднань – так званих коаліцій меншості – іноді з метою збільшити
сукупний наступальний потенціал, або ж для того, щоб розколоти єдність влади. Не буде помилковим
вважати, що ставлення правлячої коаліції до неурядових сил також є своєрідною опозиційною поведінкою. Однак, так само, як урядова коаліція буває не проти збільшити свою кількість за рахунок частини опозиціонерів, так і опозиція розраховує на поповнення своїх лав за рахунок частини коаліціантів.
Внаслідок цих зустрічних процесів (якщо дії депутатів не обмежені жорсткою партійною дисципліною
та імперативними мандатами) здатні утворюватися несподівані коаліційно-опозиційні симбіози як різновиди компромісної політичної поведінки. Їх можуть публічно не афішувати, не визнавати, проте вони
існують. Адже влада в демократичній державі – це ситуація постійного впливу політичних суб’єктів
один на одного із взаємопроникненням їхніх якостей. Тому, чим активніше парламентська опозиція
себе виявляє, тим більше вона засвідчує себе як alter ego (друге “я”) влади.
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
У статті розглядаються теоретичні і актуальні практичні проблеми розвитку і взаємодії
регіональних і центральних органів влади в Україні. Очевидним чинником розвитку регіонів визначено
продуману політичну стратегію і якість державного управління на всіх рівнях.
Ключові слова: економічний розвиток, регіональний розвиток, регіон, політична стратегія,
органи влади, еліта.
In the article are examined the theoretical and actual practical problems of development and
co-operation of regional and central organs of power in Ukraine. By the obvious factor of development of
regions certainly carefully thought out political strategy and quality of state administration at all levels.
Key words: economic development, regional development, region, political strategy, organs of
power, elite.
Питання розвитку і взаємодії регіонів, взаємовідносин регіональних і центральних органів влади
є надзвичайно актуальними для України. Адже відсутність обґрунтованої політики регіонального розвитку держави на попередньому етапі призвела не лише до зростання диспропорцій та загострення
економічних і соціальних проблем, а й до суттєвої економічної і суспільно-політичної дезінтеграції
держави.
Зміцнення державності України вимагає створення єдиного господарського комплексу з ефективним використанням місцевих ресурсів, переваг територіального поділу праці та запобігання ускладнень на політичному, економічному, міжетнічному підґрунті, що й повинна забезпечити регіональна
політика як складова загальнодержавної.
Визначення короткострокових і стратегічних завдань політики регіонального розвитку, прийняття
ефективних рішень з питань його регулювання потребує аналізу стану та тенденцій економічного і соціального розвитку регіонів.
Основна мета дослідження – оцінити стан реалізації державної економічної регіональної політики, сформулювати основні проблеми економічного розвитку регіонів, визначити необхідні заходи
для покращення соціально-економічної ситуації в регіонах і пошуку нових ефективних механізмів та
інструментів для їх здійснення.
У 90-ті роки XX ст. розвитку теорії соціально-економічного управління регіонами було присвячено низку публікацій російських вчених, у тому числі А.Г.Гладишева, С.Ю.Глазьєва, В.Н.Іванова,
В.І.Патрушева, М.В.Степанова та ін. Комплексний підхід до вирішення проблеми ефективного державного
регулювання регіонального розвитку став методологічною основою багатьох досліджень. Їх результати
викладені в працях українських науковців: О.М.Алімова, О.І.Амоші, І.В.Багрової, С.О.Білої, Д.П.Богині,
В.Г.Бодрова, В.М.Гейця, С.Г.Дзюби, М.І.Долишнього, М. Корецького, В.А.Ткаченка, М.В.Шаленка та
інших, які слушно вважали, що напрями вдосконалення державного регулювання соціально-економічного
розвитку регіону слід розробляти з урахуванням інтересів регіонів та особливостей на макро- і мікрорівнях.
Спроба зробити внесок у розв’язання вищезазначеної проблеми зумовлює вирішення таких
завдань:
розглянути явище міжрегіональної диспропорції;
дослідити процес соціально-економічної дезінтеграції;
визначити проблеми і перспективи економічного розвитку України.
На найвищому державному рівні проголошено, що регулювання соціально-економічного розвитку регіонів належить до пріоритетних завдань державного управління, є одним з ключових питань у
процесі становлення нової моделі соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні, вагомим механізмом забезпечення територіальної цілісності та суспільно-політичної стабільності у державі.
25 травня 2001 р. Указом Президента України затверджено Концепцію державної регіональної
політики, в якій зазначається, що безсистемність державної політики у сфері регіонального розвитку
стала однією з головних причин стримування комплексного соціально-економічного розвитку, ускладнення умов для зміцнення позицій України у міжнародному економічному співробітництві, повільного
здійснення ринкових перетворень на місцях, виникнення та загострення багатьох соціальних, економічних, екологічних та інших проблем.
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Головною метою державної регіональної політики визначено "створення умов для динамічного
збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпечення гарантованих державою соціальних стандартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі
підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування"[6].
Серед інших ключових завдань державної регіональної політики, які повинні стояти на порядку
денному вже сьогодні, є зменшення міжрегіональних економічних та соціальних диспропорцій. У Концепції державної регіональної політики це завдання сформульовано як "поетапне зменшення рівня
територіальної диференціації економічного розвитку регіонів та соціального забезпечення громадян".
Актуальність даної проблеми обумовлена тим, що територіальні соціально-економічні диспропорції у
будь-якому суспільстві можуть бути джерелом не лише соціальної, але й політичної нестабільності.
Нагальність вирішення даної проблеми в Україні пов’язана з тим, що вона є державою з яскраво
вираженими регіональними диспропорціями за економічними, соціальними і суспільно-політичними
параметрами. Така диференціація склалася внаслідок тривалої сукупної дії низки факторів, серед яких:
• відмінності між регіонами за природно-ресурсним, людським потенціалом, особливостями
господарського та історичного розвитку;
• особливості структури та спеціалізації регіональних господарських комплексів;
• абсолютне домінування відомчо-галузевого принципу управління соціально-економічними
процесами над територіальним плануванням та управлінням;
• відсутність виваженої державної регіональної політики.
У 90-х роках ХХ ст. до факторів, які стимулювали поглиблення міжрегіональних відмінностей,
додалися:
• глибока і всеохоплювальна соціально-економічна криза, яка по-різному вплинула на розвиток окремих галузей, а отже, й регіонів;
• реформування системи державного управління шляхом децентралізації, що характеризується непослідовністю та відсутністю достатньої нормативно-правової бази, зокрема щодо розмежування повноважень Центру та регіонів у сфері управління економікою;
• низький рівень внутрішньої кооперованості виробництва між регіонами України з одночасною,
переважно односторонньою, зовнішньою спрямованістю господарських зв’язків на суміжні держави;
• незавершеність правового оформлення механізму бюджетного регулювання, яке аж до
2000 р. здійснювалося переважно на основі двосторонніх домовленостей окремих територій і Центру.
З проявами просторової дезінтеграції безпосередньо пов’язане також посилення регіональної
диференціації та неоднорідності економічного розвитку. Регіональні нерівномірності потенціалу цілком
закономірно спричинили прискорене зростання одних регіонів на фоні хронічного відставання інших.
Так, внесок Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Одеської, Харківський областей у
формування ВВП України перевищує 40%; на ці регіони припадає понад 65% обсягу реалізованої
промислової продукції; розрив у показниках реалізованої продукції на душу населення надзвичайно
великий і не демонструє тенденції до зниження. Вищий рівень економічного розвитку обумовлює різний ступінь участі у наповненні державного бюджету, а також наявність кращих соціальних показників:
рівня доходів населення, безробіття тощо.
Подібна ситуація закономірно формує об'єктивні регіональні протиріччя – між індустріально
більш розвиненими і менш розвиненими регіонами – і викликає гостру реакцію територіальної влади.
Одним з ефективних механізмів зменшення міжрегіональних економічних диспропорцій є виважена державна інвестиційна політика. Проте ситуація у цій сфері ще далека від бажаної. Державні
інвестиції в основний капітал значною мірою спрямовуються на ліквідацію наслідків стихійних лих та
техногенних аварій, а сприятливих умов для залучення вітчизняних та зарубіжних інвесторів на державному рівні не створено. Інвестиції у виробництво здійснюються переважно за рахунок колективної
та приватної форм власності і тому зосереджені в економічно найпотужніших регіонах. Спостерігається
значна асиметрія та розпорошеність в регіональному розподілі інвестицій в основний капітал, в тому
числі за рахунок коштів Державного бюджету [8].
Необхідною передумовою поліпшення інвестиційного клімату в державі та регіонах є кардинальне реформування податкової системи з метою зменшення податкового тиску на виробництво. Лише
за такої умови державна податкова політика, яка вважається одним з ефективних методів впливу
держави на розвиток регіонів, зможе стати в Україні механізмом вирівнювання їх розвитку.
Серйозною проблемою регіонального розвитку, яка безпосередньо пов’язана з поглибленням
міжрегіональних диспропорцій, є дезінтеграція економічного простору держави.
Першопричинами посилення регіональних дезінтеграційних тенденцій після початку економічного зростання у 2000 р. були не стільки прагнення регіональних лідерів до економічної і політичної
самостійності, скільки відсутність ефективно діючого Центру.
За оцінками експертів, обсяг товарообміну між регіонами знизився набагато більше, ніж обсяги
виробництва. Значно скоротився міжрегіональний пасажирообіг (зокрема, обсяг міжміських переве-
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зень пасажирів у 2000 р. знизився порівняно з 1990 р. у 3 рази), що є ознакою дезінтеграції єдиного
простору країни. Недоліки в регулюванні тарифів на електроенергію, послуги зв’язку та транспортні
перевезення спричинили послаблення багатьох попередніх економічних зв’язків, а в деяких випадках –
їхнє витіснення зовнішньоекономічними, що за певних обставин може становити загрозу для національної
економічної безпеки держави. Зміцнення єдності економічного простору, розширення та поглиблення
міжрегіональних економічних зв’язків, розвиток внутрішніх товарних ринків сприятиме зміцненню економічного потенціалу регіонів і повинно бути одним з пріоритетних напрямів цілеспрямованої державної
регіональної політики.
Слід усвідомлювати, що вирішення проблеми міжрегіональних диспропорцій вимагає постійного і послідовного застосування відповідних заходів протягом тривалого часу. Практика вирішення цих
проблем в європейських країнах свідчить, що територіальні диспропорції дуже стійкі. Навіть за умови
спрямування у відсталі регіони значної фінансової підтримки протягом тривалого часу ці проблеми не
вдається вирішити повністю.
Регіональна соціально-економічна дезінтеграція України визначила скорочення обігу матеріальних і трудових ресурсів, замикання їх руху внутрішньорегіональними масштабами, дедалі популярнішими стають методи штучного “замикання” фінансових потоків у тому числі адміністративним
способом, посилюється прагнення до продовольчого самозабезпечення тощо. Все це створює підґрунтя для подальшої суспільно-політичної дезінтеграції України.
Дезінтеграційні явища в економіці України значною мірою пов’язані з глобалізаційними процесами у світі; посилюється залежність регіонів, особливо індустріальних, від світового господарства,
орієнтація на зовнішній ринок, мінерально-сировинна експортна спеціалізація тощо. Крім того, специфіка товарної і географічної структури зовнішньої торгівлі регіонів ставить її перспективи у залежність
від політичної ситуації у країні-імпортері та відносин України з нею.
Зазначені дезінтеграційні тенденції у соціально-економічному розвитку регіонів становлять
безпосередню загрозу економічній безпеці і територіальній цілісності держави. У цьому напрямку актуальним виступає налагодження міжрегіонального співробітництва областей, посилення вертикального і горизонтального технологічного кооперування підприємств, обміну кадрами, інноваційними
розробками тощо, у чому держава повинна відігравати роль активного посередника.
Ефективне вирішення проблеми міжрегіональних диспропорцій, як й інших завдань регіональної політики, потребує запровадження у практику регіонального управління планової основи, зокрема,
програмно-цільового підходу. З середини 1990-х років в ряді регіонів було розроблено довго- та середньострокові програми соціально-економічного розвитку. Деякі з них були затверджені Кабінетом Міністрів України, зокрема, по Автономній Республіці Крим, м. Києву, Донецькій, Луганській, Херсонській
областях. Однак жодна з цих програм не була реалізована у повному обсязі, позаяк фінансування запланованих заходів як з державних, так і з місцевих джерел здійснювалося в обсязі від 10% до 50%
необхідних коштів [5].
Регулювання регіонального розвитку в масштабах держави потребує розробки документа,
який повинен мати стратегічний характер і охоплювати всі найважливіші сторони територіального розвитку країни. Такого типу загальнонаціональні програми вже багато років існують практично в усіх розвинених країнах. Наприклад, у Франції це "Регіональний план соціально-економічного розвитку та
устрою територій", в Німеччині – "Федеральна програма організації простору", в Японії – "План всебічного розвитку території країни" [7]. В радянській Україні такий документ також існував – це була "Генеральна схема розвитку і розміщення продуктивних сил Української РСР". Важливість розробки такого
загальнодержавного програмного документа щодо територіального розвитку держави (це може бути
"Стратегія розміщення продуктивних сил України") є незаперечною. Такий документ має стати методологічною базою для розробки планів соціально-економічного розвитку окремих регіонів країни та
цільових державних регіональних програм. У зв’язку з цим необхідним є визначити центральний орган
виконавчої влади, відповідальний за регіональну політику та розвиток місцевого самоврядування. На
цей орган слід покласти виконання, зокрема, таких завдань: експертизу та погодження рішень щодо
галузевого розвитку – як вони можуть позначитися на регіональному розвитку та міжрегіональних диспропорціях, розробку Концепції і Стратегії розміщення продуктивних сил України, координацію розробки регіональних комплексних програм соціально-економічного розвитку та цільових регіональних
програм відповідно до Стратегії, здійснення комплексного моніторингу розвитку регіонів, обґрунтування та запровадження системи механізмів реалізації регіональної політики.
Необхідною умовою ефективної реалізації регіональної політики є завершення нормативноправового та інституційного формування системи державного управління розвитком регіонів і реального впровадження в життя принципів місцевого самоврядування. Зараз на найвищому державному
рівні вирішенню цих питань приділяється посилена увага. Зокрема, на Всеукраїнських зборах представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості, які відбулися
10 вересня 2002 р., обговорювалися питання визначення стратегічних орієнтирів місцевого та регіонального
розвитку, удосконалення місцевого самоврядування та пошуку шляхів і конкретних засобів підвищення
ресурсного потенціалу місцевого і регіонального розвитку в контексті проведення адміністративної та
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муніципальної реформ. На часі – послідовна реалізація заходів з удосконалення системи регіонального
управління та розбудови місцевого самоврядування.
Саме зміцнення міжрегіональних господарських зв’язків на основі поглиблення регіональної і
галузевої спеціалізації дозволяє якнайповніше розкрити і задіяти внутрішній потенціал територій, а
також забезпечити повноцінне інтегрування регіонів України у єдиний національний економічний комплекс. За таких умов міжрегіональна економічна інтеграція потребує зведення в ранг державної політики, розробки заходів на державному рівні, здатних прискорити взаємовигідне співробітництво
регіонів, забезпечити розвиток внутрішнього ринку та повноцінний вихід на зовнішній ринок.
Виходячи з цього визначено, що кожна держава, яка будує ринкові відносини, стикається з
проблемою економічної неспроможності власного самоврядування, необхідністю докорінного переосмислення концепції управління, виявляє відсутність чітких, єдиних і загальноприйнятих критеріїв і
процедур оцінювання конкретного державного регуляторного втручання, аналогічних процедурам економічного оцінювання. Відсутність чітких економічних засад державного регулювання завдає значної
соціально-економічної й політичної шкоди державам у перехідний період. Сьогодні, в епоху розвитку
промисловості, індустрії, сучасної техніки та новітніх технологій, зростання великих міст і значної концентрації людських ресурсів, виникла потреба в оптимальному поєднанні принципів державного та
ринкового регулювання. Саме така модель поєднання регуляторних переваг ринку і держави будується на сьогодні в Україні [3].
Розглянуто державну регуляторну політику на регіональному рівні як певний набір різних пар
методичних впливів: заборони й дозволу, примусу і заохочення, покарання й винагороди, спонукання і
стримування, зацікавлення й пригнічення.
Регіональні стратегії основну увагу приділяють:
підтримці в плані інфраструктури (транспортні засоби, засоби зв’язку, офіси, технологічні
парки тощо);
стимулюванню інвестицій у регіони, допомозі у втіленні інвестиційних проектів та реалізації
наступних інвестицій; зміцненню зв’язків з новими компаніями;
наданню підтримки навчальним інститутам, напрацюванню знань, структурам поширення
знань у рамках території регіону;
технологічній стратегії та потенціалу місцевих зацікавлених сторін у плані науководослідницької роботи;
наданню підтримки структурам, які сприяють зміцненню зв’язків між зацікавленими сторонами, в основі яких лежать торгівля, інновації чи знання [2].
Головні проблеми системи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
України можна звести до таких основних недоліків, як: необ’єктивність, відомча упередженість службової документації, що подається для прийняття рішень; міжвідомчі конфлікти, спричинені галузевими
підходами до регулювання; монопольні управлінські претензії органів влади на регулювання в підвідомчій сфері; домінування командно-адміністративних підходів до управління; зміна правил на ринку
для збереження або створення монопольного становища суб’єктів підприємництва, нав’язування їм
численних платних адміністративних послуг; відірваність теорії від практики; нерозробленість стратегічних засад і нечітке бачення майбутніх цілей; нерозвиненість структурно-функціонального методу і
неврахування закономірностей розвитку та функціонування будь-яких систем, що породжує фрагментарність регуляторних заходів; недостатня сформованість мережі науково-дослідних, аналітичних та
громадських організацій, що можуть надавати професійні послуги з наукового забезпечення, консалтингу й управлінського менеджменту у сфері державного регулювання.
Отже, державна соціально-економічна політика на сьогодні не спрямована на усунення міжрегіональних невідповідностей соціальних характеристик регіону й забезпечення економічної результативності його діяльності. У регіонах немає державних регулюючих механізмів, які б отримані
економічні результати спрямували на соціальні заходи.
Окремою проблемою є фінансування соціально-економічного розвитку регіонів. Місцеві доходи
не створюють необхідної бази для належного виконання місцевими органами влади своїх функцій.
Тому місцевим радам гарантовано право на включення до власного бюджету частини встановлених
загальнодержавних доходів. Також у разі неможливості покриття своїх першочергових потреб за рахунок власних та закріплених і регулюючих доходів можуть застосовуватись методи бюджетного регулювання. У 2000 р. для забезпечення своєчасності й пропорційності перерахування дотацій місцевим
бюджетом у складі Держбюджету було створено фонд дотацій цього бюджету, джерелами фінансування якого є певна частка надходжень від ПДВ та частка стягнень, що надходять до нього з місцевих
бюджетів. Щороку Міністерство фінансів України змінює не лише розмір місцевих бюджетів, а й правила їх виконання. Призначені дотації або не надаються зовсім, або значно зменшені порівняно з плановими. Як наслідок, місцеві фінансові органи не можуть належно забезпечувати кошторис і змушені
проводити взаємозаліки, оскільки ніколи достеменно невідомо, чи будуть дотації. До методів бюджетного регулювання належать також субвенції, субсидії, які застосовуються для збалансування місцевих
бюджетів, зміцнення доходної бази [4].
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Нові управлінські підходи передбачають застосування непрямих впливів на регіональний розвиток через створення умов для розвитку бізнесу. Одним з них є кластерний підхід. (Кластер являє
собою мережу постачальників, виробників, споживачів, елементів промислової інфраструктури, дослідних інститутів, взаємопов’язаних у процесі створення доданої вартості.) Теорія кластерів передбачає
участь держави в підтримці розвитку як на національному, так і на регіональному та місцевому рівнях.
Державна влада повинна проводити регіональну політику підтримки розвитку промислових кластерів,
але не бажано концентрувати зусилля на якомусь окремому регіоні. Крім того, влада не повинна намагатися створювати цілком нові кластери, оскільки це вимагає величезних державних інвестицій і не
гарантує довготривалого і самостійного розвитку [10].
Цей підхід базується на урахуванні позитивних синергетичних ефектів регіональної агломерації, тобто близькості споживача і виробника, мережевних ефектів та дифузії знань і умінь за рахунок
міграції персоналу і виділення бізнесу. Регіональний економічний розвиток на основі стимулювання
кластерів передбачає ініціативу і спільні зусилля представників бізнесу, адміністрацій регіону та податкової служби. Яскравим прикладом цього є кластер, який сформувався навколо великих металургійних комбінатів (Дніпропетровська, Донецька області), які співпрацюють з гірничо-збагачувальними
комбінатами – постачальниками сировини й супутніх матеріалів. Наявність розвиненої системи супутнього бізнесу (сервіс, консультації тощо) дає змогу істотно знизити витрати на створення нових виробничих, науково-дослідних та інших структур у рамках кластера і підвищити конкурентоспроможність
уже існуючих. Адміністрації повинні сприяти створенню кластерів навколо основних рушіїв регіонального бізнесу. У цьому разі великі компанії відіграють роль ядра кластера, а малий і середній бізнес,
який розвивається навколо них прискореними темпами, стає платником податків з особливим статусом, наповнювачем бюджету й основним джерелом розвитку території. Завдання держави полягає у
формуванні комфортного середовища для кластерів щодо їх взаємодії з фіскальними органами.
Здатність кожного кластеру здійснювати діяльність:
а) з підтримки виробництва (діяльності) за рахунок власних фінансових можливостей: випуску
акцій на продаж, їх реалізації; підтримки технічного стану устаткування, рівня випуску промислової
продукції, експлуатації застарілого устаткування для випуску основної продукції, надання послуг для
реалізації цієї продукції; організації торгівлі, спрямованої на поповнення коштів самих промислових
підприємств, організації маркетингових досліджень ринку;
б) з розширення масштабів діяльності (виробництва) із залученням короткострокових кредитів;
технічного переозброєння застарілого устаткування за рахунок залучених кредитів і зв’язків з постачальниками необхідних ресурсів, виробництва промислової продукції на такому устаткуванні, його експлуатації, організації реалізації продукції, випущеної на цьому устаткуванні, використання залучених
коштів на організацію нових маркетингових досліджень; встановлення зв’язків з основним виробником,
постачання споживачам сировини, що призначається для виробничої діяльності, одержання доходів
від організації технічного обслуговування, а також від продажу, одержання і використання прибутку від
правильно організованої маркетингової діяльності;
в) з розширення виробництва, пов’язаного з упровадженням прогресивних технологій і виготовленням наукоємної конкурентоспроможної продукції, використання прибутку від реалізації нової продукції, досягнення величини прибутку, що співвідноситься з надприбутком у результаті реалізації
інноваційної інвестиційної програми; використання кредиту на придбання сировини й устаткування для
організації виробництва нової продукції, використання прибутку від експлуатації нової продукції в комерційних цілях, одержання прибутку від реалізації нової продукції [9].
Розроблена модель дає можливість представити господарські процеси, що здійснюються в регіоні, в єдиному вартісному вимірі, а також контролювати: доцільність фінансування господарської діяльності у процесі реалізації інвестиційних й інноваційних проектів, результативність діяльності кожного
кластера в процесі досягнення цілей регіону, діяльність обласної державної адміністрації щодо забезпечення цілеспрямованості фінансових потоків, спрямованих на забезпечення досягнення національних, державних і галузевих цілей при реалізації науково-технічних і соціально-економічних програм.
Очевидним чинником розвитку регіонів є продумана політична стратегія і якість державного
управління на всіх рівнях. Не слід недооцінювати ролі лідерів, які можуть сприяти орієнтації на розвиток економіки. Проте слід пам’ятати, що представники еліт можуть презентувати цінності, які замість
сприяння розвитку будуть його гальмувати [1]. Лідери, які діють у публічній сфері, можуть скерувати
економічну діяльність у потрібному напрямку або ж зашкодити їй, що призведе до застою, безробіття і
суспільної апатії. Тому вагомою є роль політичної та управлінської еліт у розвитку регіону як на місцевому, так і на національному рівні.
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На сучасному етапі у промислово розвинених країнах дедалі більше поширюються концепції і
доктрини, які покладають на державу забезпечення права людини на певний стандарт добробуту. З
огляду на це актуальним є дослідження концептуальних засад соціальної політики держави та її впливу
на процеси життєдіяльності соціуму.
У Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, прийнятій світовими лідерами на Саміті
2000 р., першим завданням визначено ліквідацію бідності й голоду. Однією з головних умов виконання
такого завдання є забезпечення перетворення глобалізації на позитивний фактор для всіх народів
світу. Нині, хоча глобалізація відкриває широкі можливості, її благами користуються досить нерівномірно,
нерівномірно розподіляються і її негативні наслідки [1].
Сьогодні домінантною залишається теза "спочатку зростання – потім розподіл". За даними
ООН багато країн, керуючись цією стратегією, не приділяють потрібної уваги ефективним стратегіям
розподілу або реалізують їх із відставанням від економічного розвитку, що ставить під загрозу соціальну
єдність і призводить до втрати людьми віри в уряд, суспільні інститути й лідерів. Закономірний фінал
такого підходу – втрата віри в демократію.
Ще в другій половині ХХ століття ООН поставила завдання не просто подальшого економічного
розвитку, але запропонувала перегляд концепції розвитку, виділення його соціального компонента.
ООН вважає, що економічний і соціальний розвиток не можуть бути розділені й повинні розглядатися
як дві складові одного феномена. Як мету й критерій розвитку ООН висунула концепцію людського
розвитку, в якій економічний розвиток розглядається як засіб досягнення соціального й людського розвитку. Одним з найважливіших інструментів реалізації такої концепції є соціальна політика.
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Політологічний аналіз ставить акценти дослідження на вивченні інституційно-ціннісних, структурно-функціональних аспектів, на виділенні політичних ресурсів, інструментів і технологій, які формують основи й специфіку політичних механізмів практичної соціальної політики, національних і
міжнародних політико-правових інститутів, стратегій і програм, спрямованих на розв’язання проблем
соціальної сфери й демократичних механізмів їх реалізації.
Зазвичай соціальна політика в сучасних промислово розвинених суспільства теоретично передбачає наявність особливої, внутрішньо узгодженої, загальнодержавної системи пільг. Ранні типології
політики надання пільг були запропоновані ще в 70-і роки ХХ століття. Пізніше, 1990 р., шведський
учений Госта Еспінг-Андерсен розробив нову типологію соціальної політики залежно від типу "ідеології"
державного устрою, що включає в себе три типи, або "режими", так званого "пільгового капіталізму" [9].
Підставою для даної класифікації стала теза про те, що в різних країнах стратегії соціальної
політики підрозділяються за певними внутрішньо інтегрованими ознаками, тому соціальні стратегії різних типів описують певні послідовності обставин і дій з огляду на сутність державного втручання,
стратифікацію соціальних груп і межу, на якій ринок змінюється бюрократичним розподілом у процесі
"декоммодифікації" або "бюрократизації".
Класифікація соціальної політики, запропонована Еспінг-Андерсеном, включає такі три типи:
ліберальний, соціал-демократичний і консервативний (корпоративний).
Ліберальний тип (притаманний англомовним країнам і Японії) характеризується прагненням
держави до відділення соціальної допомоги від вільного ринку. Метою є скорочення бідності. Ліберальному типу властивий порівняно низький рівень "бюрократизації", досить високий ступінь стратифікації
з точки зору різниці в доходах, і таке втручання держави, що полягає більше в регуляції ринку, ніж у
забезпеченні або фінансуванні соціальних пільг. В даному типі існують тільки два джерела соціального
забезпечення: ринок і родина. Держава покликана лише доповнювати ці канали, її втручання повинне
бути тимчасовим і незначним.
Соціал-демократичний тип (скандинавські країни) характеризується зрівняльним підходом до
соціальної допомоги через надання стандартних наборів грошової і натуральної допомоги або певних
наборів послуг. Мета – перерозподіл доходів. При соціал-демократичному типі рівень "бюрократизації"
високий, ступінь стратифікації навпаки низький, а регулювання і фінансування соціальних пільг відбувається за прямого втручанні держави. Скандинавську модель Еспінг-Андерсен ще називає "інституціональною", а однією з її важливих рис вважає принцип універсалізму. Універсалізм скандинавської
моделі означає, що система соціального захисту рівною мірою поширюється на всіх жителів країни:
багатих і бідних, корінне населення і мігрантів. Інша риса – сильний розвиток суспільного сектора економіки, особливо в соціальній сфері: соціальне забезпечення практично повністю перебуває в руках
держави й муніципалітетів. Це означає державну охорону здоров’я, державну безкоштовну вищу й
середню освіту, державне пенсійне забезпечення, суспільні бібліотеки, радіо й телебачення. Третя
ознака – так звана тристороння угода між підприємцями, найманими працівниками й державою, що
забезпечує своєрідний компроміс між капіталом і працею. І робітники, і роботодавці організовані в сильні й впливові корпоративні співтовариства, які ведуть між собою переговори за участі державних
органів.
Консервативний, або консервативно-корпоративний тип (переважно країни Західної Європи)
характеризується застосуванням класичної бісмаркової системи соціального страхування, прагненням
до компенсаційного характеру допомоги за минулі заслуги. Мета – збереження життєвого рівня, досягнутого в працездатному віці. Поєднує риси перших двох типів: яскраво виражену стратифікацію як за
рівнем доходу (особливо у Франції), так і за соціальним статусом, при досить значному ступені "бюрократизації". Втручання держави полягає переважно в суворому регулюванні збиткових підприємств, а
не у прямому державному забезпеченні. Держава здійснює соціальну підтримку лише в тих галузях, у
розвитку яких вона зацікавлена, а рівень допомоги залежить від місце індивіда в ієрархічній структурі
суспільства [9].
Більш радикальною є точка зору, згідно з якою у світі склалися, в основному, дві моделі соціального захисту: соціал-демократичної та ліберальної орієнтації. Однак у чистому вигляді вони не зустрічаються, оскільки всяка реально існуюча модель соціальної політики має змішаний характер.
Розмаїтість інститутів, форм і механізмів, що формують національні системи соціального захисту,
особливості їхньої організації й функціонування, дозволяють не тільки виділяти додатково такі моделі,
як латинська (католицька), рудиментарна (перехідна), патерналістська й ряд інших, але й, у певному
сенсі, вважати, що моделей соціального захисту населення існує у світі стільки ж, скільки й країн. Кожна
держава формує відповідно до вимог й інтересів суспільства власну національну систему соціального
захисту населення, обумовлену комплексом причин соціально-економічного характеру, географічними
особливостями, культурними й історичними традиціями, формою державного устрою, ступенем розвитку
громадянського суспільства, а також моделлю соціальної держави й типом її соціальної політики.
Концептуальний підхід до аналізу соціальної політики передбачає насамперед "вибудовування" об’єкта цієї політики в "проблемному просторі". Розходження між "проблемним простором" і
об’єктом соціальної політики пов’язане із структурою відповідного об’єкта. Така структура виникає в
результаті накладення "проблемного простору" на цілі й завдання соціальної політики. Проблемно-
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орієнтована концепція покликана вказати, як вирішення окремих проблем соціального розвитку може
бути інтегроване в реалізацію цілей і завдань соціальної політики. Відтак, відбувається зведення проблем
у певну структуру, покликану утворити каркас, навколо якого вже за законами власної внутрішньої логіки розгортаються теоретичні положення концепції. Така концепція повинна продемонструвати, як цілеспрямована дія суб’єктів соціальної діяльності, підкріплена державними й суспільними інститутами,
їхніми ресурсами, здатна реалізувати поставлені цілі й завдання соціальної політики [2, 24].
Виходячи із загального орієнтира соціальної політики, пов’язаної з підтримкою позитивної соціальної адаптації її суб’єктів, цілком правомірною є постановка питання про диференційований підхід
до суб’єктів соціального розвитку з урахуванням рівня їхньої адаптованості. При цьому основний зміст
концепції соціальної політики перехідного періоду пов’язаний з формуванням інтегративної орієнтації
взаємодії суб’єктів соціальної дії. Тобто першим завданням такої концепції є визначення шляхів, які
ведуть до перетворення фрагментованого соціального простору в об’єднану загальними фундаментальними цінностями, соціальними нормами й соціальною динамікою цілісність.
При розробці концепції соціальної політики доцільно враховувати традиційні соціально-політичні
концепції – лібералізм, консерватизм та соціалізм. Виходячи з цього, можна класифікувати прагнення
різних секторів соціального життя, зумовлені специфікою певної стадії адаптаційного процесу.
Для прошарків і груп, які завершують процес адаптації, найбільш істотною проблемою є якомога повніша реалізація власних можливостей й інтересів, своєї соціальної активності. У цьому секторі
соціального життя відтворюється лібералізм – уявлення про мінімізацію втручання держави, про надання всім прошаркам номінально рівних стартових умов. Домінанта устремлінь даного сектора – прагнення до опори на власні сили й можливості і створення умов для самодіяльності й самоорганізації
свого життя в різних сферах, насамперед – у соціальній. У цьому секторі відбувається самозародження й розвиток якісно нових суб’єктів соціального життя, що висувають нові вимоги до умов своєї реалізації. Тому адаптований сектор стає одночасно й простором, у якому формуються нові норми, зразки
й стереотипи, які транслюються потім усьому суспільству, і взірцем, лідером, який надає динамізму
соціально-економічному розвитку.
Враховуючи вимоги позитивної адаптації, потрібно будувати й концептуальні орієнтири соціальної політики щодо аутсайдерів – прошарків і груп, з різноманітних причин нездатних адаптуватися
до нових вимог, які висуває соціальна реальність у своєму динамічному розвитку. Для даного сектора
головним є створення спеціальних соціально-економічних механізмів, які дозволяють аутсайдерам
включатися в процеси соціального життя, що забезпечать реалізацію їхніх потреб та інтересів. Для
даних груп характерна також не лише наявність об’єктивних труднощів при зіткненні з новою реальністю, але й занижена самооцінка, що погіршує можливості мобілізації духовних і вольових ресурсів для
включення у відповідні структури соціальної активності. Стосовно цих груп необхідне відновлення позитивного змісту поняття "соціальний захист".
Дане поняття потребує розширення на концептуальному рівні, без обмеження формальними
критеріями на кшталт обсягу виплачуваної допомоги. Змістовним орієнтиром рівня соціального захисту таких груп повинні стати їхня реабілітація, створення умов для повноцінної суспільної активності,
збереження громадської й людської гідності. Істотна відмінність об’єктивних обмежень, з якими стикаються ті чи інші групи аутсайдерів, породжує специфіку заходів підтримки, необхідних для подолання
відповідних "бар’єрів". Вихідним пунктом пошуку адресно-орієнтованих заходів підтримки, з огляду на
відносно меншу раціоналізованість основних груп аутсайдерів, може стати послідовне сходження від
фіксації існуючих переживань з приводу перешкод до конструювання стимулюючих технологій, покликаних мобілізувати соціальну активність даної категорії населення.
Важливо зазначити, що суто економічними заходами неможливо вирішити сутнісні проблеми
соціальних аутсайдерів, для яких подолання фрустрації "відгородженості" від бажаних можливостей,
навіть більш необхідне, ніж забезпечення достатнього рівня споживання. З огляду на це, для соціальної реабілітації зазначених груп зростає роль тих соціальних інститутів, у рамках яких здійснюється
підтримка й відтворення ціннісного поля, морально-етичних норм, мобілізація соціальної активності.
Опорою при розробці соціальної політики, орієнтованої на аутсайдерів, може стати неопатерналізм –
політика державного заступництва, із врахуванням відмінностей реальних механізмів соціального розвитку конкретних груп, чим забезпечується справжня ефективність соціального захисту [2, 26-27].
Щоб відповідати вимогам певного сектора, соціальна політика повинна бути "двосторонньою".
З одного боку, необхідно здійснити імплантацію лібералізму у відповідний сектор соціального простору, що припускає спеціальні заходи підтримки соціальної активності представників даного сектору,
виведення їх на орбіту самостійної активності. З іншого боку – потрібні постійне відстеження динаміки
адаптаційного процесу, захист від фрустрації, мінімізація загрози краху соціальних очікувань, а також
відсікання тенденцій маргіналізації.
Політика ж, орієнтована на групи, що адаптуються, являє собою "неоконсерватизм", який відрізняється від класичного прототипу орієнтацією на соціальну динаміку, на відтворення актуальних,
значимих для населення фундаментальних соціальних цінностей, що становлять опору суспільного
функціонування. При цьому припустимою і навіть потрібною стає відмова від збереження соціальних
відносин, інститутів і державних установ, вже не підкріплених актуальними цінностями й нормами.
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Взаємозв’язок і взаємозалежність економіки й соціальної політики очевидні, але акцент, як
правило, ставиться на залежності другої від першої й не враховується, що при правильному підході
сама соціальна політика може і повинна активно впливати на економічне зростання, фінансові потоки
й бюджетну політику [5, 11]. Зворотний вплив соціальної політики на економіку, фінанси, бюджет зростає з підвищенням ефективності соціальної політики й соціально-трудової сфери і перекриває вкладені кошти. Не можна домогтися поліпшення мікро- і макроекономічних показників без вкладень у
соціальну політику.
Очевидно, що розвиток виробництва повинен бути основою соціальної політики в сфері праці
й наступного справедливого перерозподілу. В суспільстві повинно бути стільки грошей, скільки створено товарів і послуг, а не стільки, скільки їх потрапляє в обіг від трудової міграції, тіньової економіки
тощо.
У зіставленні категорій "соціальна політика", "ринкова економіка" й "соціальна ринкова економіка" іноді досить обґрунтовано вбачають об’єктивне протиріччя. Розходження у меті й орієнтирах
призводить до того, що ідеї прибутку й конкуренції до певної міри витісняються критеріями соціальної
справедливості, соціального захисту через державне втручання в економіку. Відтак, соціальна політика заради соціальної злагоди забезпечує пріоритет соціальних характеристик перед економічною
ефективністю [5, 17]. Проте це вірно тільки до деякої міри, більше того – досвід західного підприємництва включає соціальний фактор у коло інструментів підвищення ефективності використання людського капіталу і як наслідок – зростання економічної ефективності.
У всіх теоріях економічна ефективність – основа й умова соціальної політики, запорука можливості державного управління соціальною політикою як формою перерозподілу для реалізації соціальної справедливості. Але водночас і соціальна політика є необхідною умовою економічної ефективності
через валорифікацію людського капіталу. Економічна ефективність багатозначна і скрізь є присутнім
соціальний компонент – праця й трудові відносини, що включають у процес людський капітал. І тут
зростає роль держави, тому що інтереси приватного виробника безпосередньо не відповідають інтересам праці, а це у свою чергу порушує питання про можливості підвищення ефективності соціальної
політики. Тільки спільна й цілісна ефективність – соціальна й економічна – може бути критерієм розвитку.
Недооцінка такого підходу може призвести до важких наслідків і втрат, як економічних, так і
соціально-політичних. Цивілізуючий характер соціальної політики визначається як можливість гуманізації ринкових відносин і ринкової економіки політично цілеспрямованими, скоординованими й організованими методами. Головне призначення соціальної політики держави, соціальних програм,
практичних соціальних політик полягає в тому, що вони на всій вертикалі своєї реалізації спрямовуються на виправлення соціальної недосконалості в економічному механізмі, на усунення негативних
соціальних наслідків його дії через внесення елементів соціальної справедливості.
Н. Барр констатує, що "загальною метою всіх економічних реформ є досягнення більш високого рівня життя населення й більшої індивідуальної свободи" [4, 57]. Проектуючи завдання економічних
реформ стосовно соціального сектору, він розставляє акценти в такий спосіб: підвищення економічної
ефективності; підтримка рівня життя окремої особистості й родини; подолання нерівності; посилення
соціальної інтеграції; підвищення ефективності адміністративного апарату.
На етапі зміцнення демократії в країнах, що виходять із транзитного періоду, все більшого значення набуває ідеологія праці як соціально-морального ядра політики держави, інструменту посилення
суспільного й індивідуального самовираження, нарешті, як основи механізму модернізації суспільства
й забезпечення політичної стабільності. Саме категорія "соціальна політика" несе дані смислові (концептуальні стратегії) і політико-організуючі (практична соціальна політика) навантаження в повному
обсязі й виявляє себе на сучасному етапі як стрижень і критерій якості демократії й успішності перетворень, оцінюючи потенціал політичної еліти, влади й опозиції [7, 247].
Якісні зміни в структурі й змісті категорії "соціальна політика" мають об’єктивний характер як
ознаки й характеристики закономірного етапу її еволюції, що прийшов на зміну соціальній політиці добробуту (соціалістичного й ліберального) періоду ідеологічної конфронтації.
На початку ХХІ століття соціальна політика долає традиційно сформований стереотип про її
переважно внутрішній, національний і витратно-невиробничий характер, що формувався під впливом
попередніх ідеологій, і позиціонує себе у концепції стабільного розвитку через реалізацію стратегій
людського, соціального й демократичного поступу.
Основою нового змісту соціальної політики є загально гуманітарні й соціальні цінності, що дозволяють виділити в її структурі сутнісні характеристики, гуманітарну спрямованість і потенціал у концепції стабільного й демократичного розвитку. Архітектура соціальної політики в сукупності цілей і
пріоритетів належить до сфери національних інтересів і стратегій, а принцип демократичності визначає характер інститутів і механізмів соціальної політики. Новий вид конфігурації соціальної політики в
демократичній політичній системі визначає розширення кола її акторів, перерозподіл функцій і демократизацію механізмів її реалізації.
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УТОПІЯ ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
У статті розглядаються особливості розвитку утопії як соціального явища і як форми суспільної свідомості. З’ясовано неоднозначне розуміння утопії в сучасних гуманітарних науках. Виявлено небезпеки, які таїть у собі утопія, а також показано її творчі можливості з огляду на потреби
вдосконалення системи соціального управління і нормативного проектування майбутнього.
Ключові слова: утопія, суспільна свідомість, майбутнє, прогнозування.
The article explores the peculiarities of the utopia development as the social phenomena and as the
form of social consciousness. It defines the meaning of the utopia in the modern humanities. The article analyzes the dangerous of the utopia and demonstrates its creative opportunities according to the necessity to
improve the social administration system and normative designing of the future.
Key words: public consciousness, social management, planning futur.
Під утопією зазвичай розуміють ідеальне суспільство, яке є не продуктом історичного розвитку,
а побудоване згідно людського розуму і волі. Відповідно, утопічна свідомість орієнтована на ідеал досконалого суспільства. Однак, розуміння утопії дотепер залишається в гуманітарних науках неоднозначним. З одного боку, утопія тлумачиться як засіб продукування нової, кращої реальності. Ідеали
соціального співробітництва і гуманного колективізму, які утримують у собі утопічні проекти, в сучасних умовах все частіше розглядаються в якості альтернативи соціальному хаосу. З іншого боку, утопію
розглядають як причину всіх соціальних потрясінь, як чинник, що зумовлює виникнення тоталітаризму.
Зважаючи на такий дуалізм, російська дослідниця цього феномена В.Чалікова зазначає: ''головне в
утопії – проблема розмежування, і в географічному, і в правовому, і в моральному, і в політичному сенсі, та й просто в житейському: в розумінні нормальної міри і ступеню утопізму'' [1, 7].
Утопії, як правило, втілюються в літературній формі, описуючи захоплюючі подорожі, сновидіння, уявні ідеалізовані міста, ідеальні суспільні відносини. Утопія впливає на свідомість і поведінку
людей насамперед через її образний характер. Вона описує бажану реальність, переважно без окреслення шляхів щодо її реалізації, що, зокрема, підтверджують слова Томаса Мора з його знаменитої
книги ”Утопія” (1516), де автор мусить визнати: ''в утопійській республіці є дуже багато такого, чого я
більше бажаю в наших державах, аніж очікую'' [2, 140]. Утопістів цікавить мета, кінцевий результат
людських сподівань і прагнень. Саме такими постають утопії від Платона до Т.Мора і Т.Кампанелли.
Не є виключенням і наближені до сучасних утопії другої половини ХІХ ст.: Г.Уеллса (''Сучасна утопія'',
1887 р.), Е.Хадсона (''Кришталевий вік'', 1887 р.), Е.Белламі (''Погляд у минуле'', 1888 р.). Виключенням є твір В.Морріса ''Вісті нізвідки'' (1880 р.), в якому показано механізми, через застосування яких
відбудуться соціальні зміни. Що стосується ХХ століття, то з його настанням ''роль провісника майбут© Смірнов А. Р., 2008
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нього перейшла від утопіста до революціонера, і при цьому відбулися помітні зміни в психології і характері'' [3, 136]. Вірогідно, саме з цим пов’язаний розквіт принципово нового жанру – антиутопії. Найзнаменитішими з них є твори Є.Замятіна ''Ми'' (1920 р.), О.Хакслі ''Прекрасний новий світ'' (1932 р.) і Дж.
Оруелла ''1984'' (1949 р.). За спостереженнями сучасних дослідників? розвитку історії утопічної думки,
й зокрема наведених вище проектів про побудову ідеального суспільства, ця проблематика потребує
серйозного перегляду, внаслідок її спотворення в недалекому минулому.
Утопія може становити неабияку небезпеку для політичної практики, оскільки вона має під собою не реальне, раціональне, а ірраціональне, ілюзорне підґрунтя. Внаслідок цього, як правило, виникає криза, крах завідомо нереальних планів та відповідної діяльності. Утопія небезпечна ще й тому,
що помилки дорого обходяться суспільству, окремим особам. Утопічні імпульси є особливо характерними для перехідних часів. Так, своєрідним утопічним проектом реформування суспільства можна
вважати горбачовську перебудову, оскільки вона ґрунтувалася на необґрунтованому науково, системно шляху перетворення країни. Аналізуючи цей проект як завідомо утопічний, український вчений
В.Горбатенко зазначає: "При всій масштабності поставлених завдань модернізація здійснювалась переважно тим самим кадровим корпусом, який і зумовив необхідність їхнього розв’язання. Реформи
втілювалися традиційно “згори”, супроводжуючись абстрактними закликами до їхньої всенародної підтримки. Низові структури суспільства, при всьому бажанні підтримати реформаторські починання влади,
не мали реальних важелів для включення у цей процес. Та й самі перетворення не були забезпечені
чіткою концепцією реформування суспільства, здійснювалися шляхом підміни старої утопії новою, що
особливо виразно виявилось у еклектично-кампанійських формах забезпечення модернізації таких,
скажімо, як прийняття програми розв’язання житлової проблеми до 2000 р. або антиалкогольна кампанія” [4].
Утопізм у політичній свідомості є системою знань про бажаний політичний устрій суспільства,
який є неможливим в даних історичних умовах. За своїм змістом політичні утопії спрямовані в майбутнє.
Функціонально вони є критикою сучасної політичної реальності. Поряд з цим утопізм масової свідомості
завжди пов'язаний із соціальними сподіваннями, що дозволяє людям виживати в складних життєвих
ситуаціях. У будь-якій політичній свідомості присутні елементи утопізму. В сучасному демократичному
суспільстві політичні утопії виникають внаслідок того, що певні політичні проекти загалом є реальними,
але тільки у віддаленій перспективі. Що ж стосується даної ситуації, то їх втілення є проблематичним.
Разом з тим характерною ознакою новітнього соціально-політичного утопізму є ”намагання поєднати
ідеальні уявлення про досконале суспільство з реальними рисами сучасного суспільства” [5, 685].
Утопічний стиль мислення притаманний людям, які перебувають у політичній опозиції до влади
й прагнуть здобути прихильність якомога ширших верств населення. У зв’язку з цим масова утопічна
свідомість в умовах демократії може суттєво деформувати політику, зокрема, породити популістські
настрої. Надзвичайно небезпечним явищем є так званий популістський утопізм, що виникає, як правило, на основі міфологізації політичних процесів. Аналізуючи зазначене явище, В.Михайлов зазначає:
''Кожна спільнота, налаштована на взаємодію, завжди користується соціальною і політичною міфотворчістю, яка водночас не несе відповідальності за достовірність, не спростовує хибність помилок, не
стверджує істини, але завдяки маніулятивному впливу зацікавлених політиків забезпечує об'єднання
на основі віри у соціальні здобутки, політичні перетворення та зміни'' [6, 149]. Пам’ятаючи про наближеність новітніх міфології та утопізму, не слід одночасно забувати про те, що утопічні ідеї, на відміну
від міфологічних уявлень, виникнення бажаного майбутнього пов’язують не з надприродними силами,
а з розумом і діяльністю людей.
Характерною ознакою утопічної свідомості є вихід за межі реальності. Саме по собі звернення
до майбутнього вже виводить утопічну думку за межі реальної дійсності. Однак трансцендентність
утопії є більш радикальною. Вона означає вихід за межі не тільки реального, а й можливого. Уявлення
про майбутнє як про ціннісну протилежність сьогодення й минулого визначає відношення утопічної
свідомості до історичного процесу. Ідеал ''світлого майбутнього'' здатен настільки заволодіти свідомістю і уявою людей, що реальність втрачає для них значення. Причому чим жахливішими є минуле й
сьогодення, тим привабливішим є "світле майбутнє". Поряд з цим останнім часом з'являються й тісно
пов’язані з реаліями сьогодення та тенденціями майбутнього утопічні проекти в рамках нових напрямів утопічного мислення. До таких проектів, зокрема, відносяться "екоутопія", "практопія", "еупсихія",
"комунітаризм".
Екоутопія означає глобальне науково-культурне проектування, одним з потужних стимуляторів
якого стає екологічна криза, що у другій половині ХХ ст. переорієнтувала основоположну мету проектування соціального буття людини від панування над природою до гармонійного співіснування з нею й
певною мірою розвіяла ілюзію технократичної утопії. Практопія -- система соціальних реформ, спрямованих на побудову не ідеального, але кращого за існуючий світу. Еупсихія -- програма стабілізації й
розкріпачення душевного й духовного світу особистості за допомогою соціальної терапії. Комунітаризм –
форма співіснування, орієнтована на гармонізацію спільних інтересів і цінностей – сьогодні набуває
розмаху як в Америці, так і в Європі й, відповідно, механістичні соціальні проекти поступово змінює на
ціннісні. Як зазначає В.Чалікова, ''більшість сучасних утопій -- не моделі досконалості, вони або альте-
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рнативи сьогоденню, з висоти яких вони оцінюються, або спроби уявити собі реалізованими наслідки
певних теорій, моделей, проектів'' [7, 8].
Основною умовою формування утопічних проектів є невдоволення дійсністю. ''Засобами утопічного мислення як творчої лабораторії соціального проектування людство завжди мріяло зазирнути в
майбутнє у сподіваннях на краще життя, на прогрес в економічній, політичній і духовній сфері суспільства'' [8, 85]. Наше сьогодення характеризується тим, що в умовах технологічної революції швидкими
темпами формується техноутопія, що поширюється через засоби Інтернет, мобільного зв'язку, інші
комунікативні засоби. Технологічна революція, поряд з перевагами щодо зручності людського життя,
створює численні негативні явища у психологічному стані людей, особливо молоді. У цьому контексті
Т. Російчук цілком слушно зауважує: ''Якщо цю тенденцію не зупинити, не запроваджувати нових, що
відповідають сучасним умовам, освітніх технологій, наше століття може й справді стати антиутопією
інформаційного суспільства, в якому замість очікуваного ''розширення горизонту свідомості'' настане
його регрес і машини й справді керуватимуть людьми. Єдиний наш порятунок у збереженні культурних
універсалій, zrs відповідають за гуманістичне розгортання психічного розвитку, які можуть звичайно
змінювати свої форми з плином часу, але не мають втрачати своєї сутності на догоду хвилинним потребам'' [9, 95].
Утопічні ідеї виростають на ґрунті конкретного суспільства. Вони є своєрідною відповіддю на
соціальні виклики, які зароджуються в його надрах. Загальною тенденцією для соціалістів-утопістів
була спроба поспішного створення нового суспільства, коли необхідні для цього елементи ще не встигли розвинутись. В нинішніх умовах живильним ґрунтом для виникнення утопічних проектів є суспільства перехідного типу. У кризовому суспільстві зникає здатність людини розумно оцінювати стан справ і
діяти відповідним чином. Людина прагне сховатися у сфері ірраціонального. Звідси виникає підвищений інтерес до астрології, окультизму, міфів, магії, утопічних проектів. Такий процес не варто розглядати як однозначно негативний, оскільки він певною мірою компенсує спустошеність людської душі. У
зв’язку з цим Ю.Шайгородський зазначає: ''Особиста й масова віра потрібна й сьогодні, у перехідний
період українського суспільства, коли розбіжність між сподіваннями населення та реальними результатами створює напругу і загрожує його цілісності'' [10, 86].
Невизначеність утопії як наукового напряму, здатного співвіднести фантасмагоричні ідеї з реаліями минулого, сьогодення й майбутнього, спонукає до необхідності формування спеціальної теорії
утопічного розвитку. Британський історик, професор К.Кумар зазначає: ''Немає нічого поганого чи незвичайного в тому, що теорії і поняття наділені ідеальними якостями. Вони тому й є теоріями, що їм
властиві логічний екстремізм, тенденція до всеохоплюючого узагальнення. Теорія – це однобічне, ''нереальне'' – до розмірів гротеску – перебільшення окремих сторін соціального чи особистого життя, яке
видається за істинну правду. В тому й полягає цінність теорії, що кожна нова теорія – це новий погляд
на себе з боку. З одного боку, це опис, з другого – рецепт. Чи можемо ми здійснити все це на ділі –
вже інше питання. Воно відноситься до сфери практики, яка наділена своєю власною формою й логікою'' [11, 130].
Якщо поглянути неупереджено на проблему, то в будь-якому утопічному проекті неважко віднайти ознаки тієї чи іншої соціальної теорії. Сьогодні утопію слід відшукувати вже не в літературних
романах, а в теоретичних напрямках, таких як позитивізм, соціалізм, гуманізм, лібералізм та ін. А
будь-яка соціальна теорія має своє ціннісне підґрунтя. Вона утримує в собі образ ідеалізованого життя. І саме на ціннісній основі прослідковується спорідненість між утопічним соціалізмом і марксизмом,
що ”є різними видами однієї соціальної теорії, яка може по праву називатися утопічною соціальною
теорією'' [12, 135]. К.Маркс теоретично обґрунтовував виникнення у світовому масштабі свідомого
пролетаріату, якому в еволюційному розвитку буде належати виключна роль. Соціалісти-утопісти також уявляли собі нове суспільство, однак їх шлях до нього був не таким прямим і всеохоплюючим. Виходячи з цього цілком слушним уявляється припущення Ю.Шайгородського, що саме ”вони, а не
марксисти були більшими реалістами'' [13].
Переважна більшість соціальних утопій не збувається, однак, на думку В.Горбатенка, надто
часто збуваються окремі елементи змальованих ідеалізованих варіантів майбутнього. ”Достатньо
уважно перечитати Т. Мора і Д. Уінстенлі, щоб провести паралелі елементів їхніх умоглядних управлінських систем із реально втіленою практикою суспільно-політичного розвитку, зокрема: зі спотвореними революційною свідомістю ідеями усуспільнення особистого майна, дружин, дітей у комунах
перших років після революції 1917 року в Росії; з формою одягу "під Сталіна" у радянських партійних
чиновників; з неодмінними значками з портретом вождя у північних корейців та ін.” [14, 18]. Отже, утопізм виступає своєрідною формою ідеології, здатною синтезувати певні погляди і спрямовувати їх у
напрямку втілення певного суспільного ідеалу чи нормативно визначених суспільних цінностей. Відповідно, виділяють так звані офіційні утопії, під якими розуміють сукупність соціально-утопічних ідей,
проектів, що проголошуються як національний ідеал чи система ціннісних установок.
Найбільш масштабний утопізм практично сформувався у ХХ столітті. Для цього типу, який
знайшов відображення у комунізмі та фашизмі, були характерними: прагнення кардинально змінити
світ, не зважаючи ні на обставини, ні на власні можливості; відхід від первісного проекту; жорстокість,
тиранічні форми реалізації. Втім, утопія відрізняється від умовно уніфікованого тоталітаризму своєю
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багатогранністю, що, зокрема, засвідчує різниця між двома масштабними утопічними проектами, на
яку звертає увагу Х.-Л.Борхес: ”Комунізм за своєю суттю інтелектуальний; фашизм – сентиментальний.
Істинний марксист сповідує діалектичний хід історії, визначальний вплив середовища, невідворотність
класової боротьби, її економічні витоки, насильницький перехід від капіталізму до комунізму, ницість
окремих людей і значимість мас. (…) Фашизм – більшою мірою є станом душі: в самім ділі, він не
вимагає від своїх прибічників нічого, окрім екзальтованого виявлення деяких патріотичних і
національних забобонів, якими у прихованій формі наділений кожний” [15].
Характеризуючи метаморфози утопічної свідомості, російський філософ Г. Батигін зазначає:
”Утопічність свідомості – невід’ємна риса “людини, що бореться”. Вона постійно націлена в майбутнє
(не реальне, а уявне майбутнє): абсолютно несприйнятлива до вчорашніх уроків і не вміє нести
відповідальність за здійснене; їй притаманна майже містична звичка наступати на одні й ті ж граблі.
Життя спрямоване у прозору безкінечність, і за неоромантичним надривом уже не розпізнається
свинська одержимість” [16, 268]. Відповідно, у формі утопії можуть втілюватися не тільки соціалістичні
чи комуністичні ідеї, а й будь-які інші ідеальні образи суспільства. Так, аналізуючи концепцію громадянського суспільства як новітній суспільний ідеал пострадянського розвитку, українські вчені Т. Розова і
В. Барков зазначають: "Утопіст, хоча і прагне загального щастя, бачить уже не реальних людей, а
свою ідею загального добробуту. Заради цієї ідеї він готовий пожертвувати собою та принести в жертву
інших. У своїх сучасниках він вбачає або жертв соціального зла, котрим він не в змозі допомогти, тому
що здійснення його утопії спрямоване на організацію кращого життя для майбутніх поколінь, або винних
у цьому злі, з якими необхідно боротися, зруйнувавши існуючу суспільну систему. Так, основна мета
утопії – побудова земного раю – починає співіснувати з ідеєю руйнування. Вона стає основним засобом у здійсненні утопічного суспільного ідеалу" [17, 47]. Щоб уникнути перетворення вищезазначеної
концепції в чергову утопію, "основні зусилля слід спрямувати на осмислення реального стану громадянського суспільства в Україні, що передбачає з’ясування всієї складності взаємовідносин існуючих
громадських та державно-політичних структур, реального стану забезпечення прав і свобод людини і
громадянина" [18, 22].
На початку ХХІ ст. особлива увага дослідників проблем утопії і утопізму прикута до антиутопії,
яка за своїм жанровим спрямуванням покликана попереджати людей про відповідальність, що настає
внаслідок будь-яких масштабних суспільних перетворень. На відміну від утопій, орієнтованих на
бажане майбутнє, антиутопії змальовують картини небажаного майбутнього. Показовим у цьому
відношенні є роман-антиутопія "Ми" російського письменника Євгенія Замятіна, який є художнім конспектом вірогідного віддаленого майбутнього людства. Письменник попереджає про небезпеку
"ідеальної несвободи", інстинкт якої від народження закладений у людині. "Цей роман з позиції сьогодення, – зазначає В.Горбатенко, – сприймається не тільки як пересторога про тоталітарні тенденції,
реалізовані відповідними політичними режимами у ХХ ст., а й як своєрідне попередження про те, куди
може привести прагнення "скляним, електричним, вогнедихаючим ІНТЕГРАЛОМ проінтегрувати безкінечне
рівняння всесвіту". Наука, відірвана від морального і духовного начал, в умовах вселенської "наддержави" і торжества технократів несе нечувану небезпеку для людини й суспільства” [19, 23].
Підсумовуючи вищезазначене, зауважимо:
1. В сучасних умовах слід критично поглянути на розуміння утопії, яка в радянські часи однозначно розглядалася як антинауковий спосіб мислення й пізнання суспільно-політичних процесів. Дослідники
проблем розвитку утопії та поширення утопічної свідомості К.Мангайм, П.Рікер, Є.Шацький, В.Чалікова
переконливо доводять, що властивість створювати утопії закладена в самій людині та є невід’ємною
характеристикою самоусвідомлення, соціальної творчості особистості.
2.Конструктивність політичної утопії полягає в тому, що вона своєрідними засобами піддає різкій критиці існуючу політичну систему, політичну владу, яка не забезпечує необхідного добробуту для
населення, не виконує функцію щодо його захисту. Суспільство виникло й розвивається головним чином шляхом вдосконалення механізмів і форм соціального управління. Разом з цим модифікуються й
утопічні проекти, які трансформуються від мрії про ”світле майбутнє” до прагматичних варіантів
соціального проектування, які неодмінно слід враховувати в непростих умовах цивілізаційних змін та
процесів демократизації.
3.У процесі нормативного проектування майбутнього, навіть якщо його елементи формуються
у вигляді утопій, зароджується соціальна відповідальність людини і людства перед наступними поколіннями. ХХ століття постало своєрідним викликом, попередженням, рубежем, який відділяє більшменш благополучну історію людського роду від небезпечних тенденцій, породжених техногенною
ерою. У зв’язку з цим утопія є одним з важливих чинників, який сприятиме спрямуванню людства в
напрямку застосування потенціалу розуму натомість сліпих інстинктів, які створили небезпеки для
всього планетарного співтовариства.
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У процесі розвитку сучасної політичної науки, яка має одним з предметів свого дослідження
процеси функціонування та розвитку політичних систем, постає об’єктивна потреба в осмисленні тих
базових інститутів, які дають можливість громадянам не тільки брати участь у політичних процесах, а
й бути упевненими, що їхні інтереси і потреби будуть враховані під час розробки та реалізації державної політики. Одним з таких фундаментальних інститутів є інститут представництва. Щоправда, формулюючи проблему представництва в політологічному контексті, варто наголосити, що вона не має не
тільки свого однозначного вирішення, а й певної єдиної теорії представництва, яка давала б вичерпні
відповіді на всі запитання, які виникають у зв’язку із функціонуванням представницьких органів влади
та інститутів представництва [5, 280]. Справді, на суто теоретичному рівні ми можемо вказати на наявність низки теорій представництва, які не лише конкурують одна з одною, а й знаходяться у відносинах
взаємодоповнюваності. Якщо ж ми звернемося до практики функціонування органів політичного представництва, то стає очевидним, що в різних політичних системах зазвичай поєднуються різні інститути,
властиві тій чи іншій моделі політичного представництва, тоді як сам механізм представництва зазнає
на собі суттєвого впливу політичних і конституційно-правових традицій суспільства, властивостей партійної системи, соціальної стратифікації суспільства тощо. Утім, це не перешкоджає виділенню ряду
універсальних інститутів, характерних для політичного представництва в цілому, що постають як визначальні для конкретних теорій політичного представництва. До цієї групи, на нашу думку, можна віднести
© Ангеліна К. Г., 2008
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інститут делегування представницьких повноважень, який до того ж лежить в основі теорії делегованого політичного представництва.
Наразі звернення до теорії політичного представництва, а також до інституту делегування
представницьких повноважень видається актуальним за таких причин. По-перше, серед усіх теорій
представництва теорія делегованого представництва є об’єктивно найменш дослідженою у вітчизняній політичній науці, оскільки доволі часто її розглядають чи в світлі більш ранньої теорії довіреного
представництва, чи в контексті більш пізньої теорії мандатного представництва. Незважаючи на низку
спільних рис з названими теоріями політичного представництва, теорія делегованого представництва,
на наше переконання, є цілком самостійним предметом аналізу. По-друге, екстраполюючи досліджувану нами проблему на сучасні реалії проведення в Україні політичної реформи, слід визнати, що чимало ускладнень, з якими ми нині стикаємося, пов’язані саме з тим, в який спосіб і як має бути
витлумачено поняття "делегування". Зокрема, це стосується функціонування депутатського корпусу
(як у Верховній Раді України, так і на рівні місцевих рад), коли виникає проблема визначення політичного статусу депутатів, можливості громадян відкликати депутатів, чим є такий інститут, як "наказ виборців". Звісно, кожне з цих питань має свій юридичний вимір і наразі всі вони більш або менш
успішно вирішуються в правовій площині (через прийняття відповідних законів або ж внесення змін до
нині чинних законів, через рішення органів судової влади тощо). Але, на нашу думку, суцільне нехтування політичним аспектом цієї теми може призвести до того, що ми матимемо певну юридичну модель
політичного представництва, яка не узгоджуватиметься з загальною логікою побудови і функціонування
політичної системи України. По-третє, дослідження теорії делегованого представництва є актуальним
і за тієї причини, що отримані результати можуть бути використані як теоретичне підґрунтя процесу
нормативно-правового забезпечення діяльності представницьких органів влади в Україні.
Звісно, в межах однієї статті неможливо висвітлити всі аспекти такої широкої теми, як теорія
делегованого представництва. Тому наразі предметом нашого аналізу є виключно саме поняття делегованого політичного представництва, а також ті специфічні ознаки, які відрізняють його від інших моделей політичного представництва. В процесі висвітлення цієї теми ми маємо на меті вирішити такі
завдання: а) визначити основні теоретико-політологічні підвалини функціонування моделі делегованого політичного представництва, сформулювати поняття делегованого представництва; б) дослідити
критичні аргументи, які висловлюються проти теорії делегованого політичного представництва; в) охарактеризувати основні політичні інститути, що пов’язані з реалізацією цієї моделі, їх специфіку, а також
проблеми їх реалізації в сучасній Україні.
Фактично, основні положення, які лягли в основу теорії делегованого представництва, були
сформульовані ще Томасом Пейном (1737–1809) у його працях "Здоровий глузд" та "Права людини".
В цьому сенсі не можна не погодитися з оцінкою О. Скрипнюка, який описує Т. Пейна як "одного з "піонерів", який спробував не лише обґрунтувати теорію представницької демократії, а й описати ті специфічні інститути, які мають бути сформовані, щоб ця теорія набула свого практичного втілення"
[4,139]. Спираючись на окремі концептуальні положення теорії довіреного представництва, він, однак,
висловив низку критичних зауважень, пов’язаних з тим, як розумів та обґрунтовував функціонування
інституту представництва Е. Берк. Нагадаємо, що для Е. Берка, отримуючи довіреність від громадян,
представник діє вже на власний розсуд і приймає саме такі рішення, які видаються йому найбільш
правильними, хоча й з урахуванням тих інтересів та потреб, які мають громадяни. Утім, самі ці "інтереси громадян" Е. Берк тлумачив доволі широко. Тобто це могли бути інтереси тієї чи іншої групи громадян, або могло йтися про тактичні і стратегічні інтереси тощо. В результаті чого, як вказував
Т. Пейн, той зв’язок, який мав би існувати між громадянами та їх представниками (представником),
суттєво нівелюється. Це, в свою чергу, перетворює політичне представництво на порожній звук, який
можна почити лише на виборах (якщо такі відбуваються). Головною причиною помилки Е. Берка в його
теорії представництва Т. Пейн вважав те, що він витлумачив політичне представництво на кшталт
представництва фінансових інтересів. Справді, коли один громадянин доручає іншому вести свої фінансові справи, то він тим самим визнає за довіреною особою право робити будь-які дії, які спрямовані
на захист фінансових інтересів довірителя. Причому зміст самих цих дій не оговорюється, що дає довіреній особі доволі широку свободу, яка є тим ширшою, чим більше довіритель переконаний у професійних якостях довіреної особи. Однак, як зазначав Т. Пейн, політичне представництво має зовсім
інший характер. В ньому громадянин надає своєму представнику не лише певну сукупність цілей, а й
бажає контролювати те. в який спосіб та як ці цілі виконуються. Інакше кажучи, якщо для фінансового
представництва головне –результат, тоді як процес має лише похідне значення, то для політичного
представництва процес є таким же важливим, як і кінцевий результат. Більше того, політичне представництво, на думку Т. Пейна, має ще одну важливу властивість. Справа в тому, що часто воно виконує суто технічну функцію. А саме: представник потрібен не стільки тому, що громадянин не знає як
йому діяти (тобто не за причини браку професійності або компетенції), а тому, що громадянин далеко
не завжди може брати безпосередню участь у політичному управлінні.
Виходячи з цих міркувань, Т. Пейн спробував дещо модифікувати теорію представництва, поклавши в її основу дві ідеї: а) забезпечення надійного зв’язку між громадянами та їх представниками;
б) обмеження можливого свавілля представників, адже щодо них існує потенційна загроза того, що
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вони забудуть про інтереси громадян і забезпечуватимуть виключно власні інтереси. Це дало йому
можливість сформулювати такий імператив: представники не повинні представляти жодні інші інтереси, крім інтересів виборців, що, в свою чергу, виступило основою теоретичного обґрунтування інституту політичного делегування представництва. Його суть полягає в тому, що між громадянином
(виборцем) та представником (обраним) встановлюється такий зв’язок, коли останній діє виключно в
межах виборчих доручень, наданих перед виборами, і може бути швидко позбавлений свого статусу
представника у разі порушення зазначених виборчих доручень. Інколи ці "виборчі доручення" описуються більш жорстким поняттям "виборчі накази". Фактично, вже з щойно запропонованого визначення
можна чітко вказати на два характерні інститути, які вирізняють делеговане представництво від всіх
інших видів.
По-перше, це інститут виборчих наказів. У різних працях можна зустріти різні визначення цього
інституту. Утім, у найбільш загальному вигляді виборчий наказ може бути охарактеризований як закріплений в тій чи іншій формі перелік зобов’язань, повноважень та прав, який укладається через певні
процедури (це може бути як підписання цього переліку в формі політично значущого документу, так і
факт проголошення виборчої програми, яка доводиться до відома громадян і може бути у разі потреби
перевірена після виборів) між громадянами, які є виборцями і тими, хто виступає їх представником
(представниками) в органах державної влади або місцевого самоврядування, і включає в себе чіткі
санкції в частині позбавлення представницького статусу у разі порушення зазначеного переліку. Причому, незважаючи на всі формальні складності укладання зазначених переліків зобов’язань, повноважень і прав, прибічники моделі делегованого політичного представництва як правило наполягають на
необхідності їх відповідного оформлення у вигляді своєрідного документа, який завжди може бути
пред’явлений з боку виборців їх представникам (звісно, що цей документ має насамперед політичну, а
не юридичну силу, а отже, не може бути підставою для юридичного переслідування представників за
невиконані завдання, які ставилися перед ними).
По-друге, це політичний інститут відкликання представницького мандату. Він є не менш важливим, ніж інститут виборчих наказів, оскільки саме за допомогою нього відбувається політичний контроль з боку громадян за своїми представниками. Інститут відкликання мандату є сукупністю норм
(політичного і правового характеру), які дозволяють достроково позбавити представників їхнього статусу в разі порушення делегованих їм прав і повноважень, а також у разі невиконання ними взятих на
себе політичних зобов’язань. Причому саме порушення не обов’язково повинне мати системний характер. Наприклад, згадуваний вище Т. Пейн припускав можливість позбавлення депутатського мандату
в індивідуальному порядку навіть у тих випадках, коли вчинене лише одне, але грубе порушення.
Водночас реалізація моделі делегованого представництва передбачає широке використання
ряду інших інститутів (насамперед мається на увазі такі інститути безпосередньої демократії, як референдуми, громадські слухання та інші). Але, перш ніж приступати до аналізу специфіки їх функціонування, а також до висвітлення їх ролі в процесі практичної реалізації теорії делегованого
політичного представництва слід повернутись до ряду аргументів, які висуваються на користь моделі
делегування. В цьому контексті варто повернутись до робіт Т. Пейна, оскільки до сьогоднішнього дня
ми фактично маємо справу лише зі зміною акцентів в класичній пейнівській аргументації.
Для того, щоби правильно зрозуміти основну ідею делегованого представництва варто дещо
уважніше поставитись до тих вихідних положень, які були сформульовані Т. Пейном. Насамперед не
можна забувати про те, що сама ідея делегованого представництва розглядалась ним як крок назустріч
справжньому народовладдю та якомога ширшому забезпеченню народного суверенітету. Справді,
сам феномен врядування сприймався Т. Пейном лише як "невеличка частина цивілізованого життя"
[2, 153]. Тому будь-які органи державної влади повинні діяти так, щоб бути якомога ближчими до суспільства. При цьому, чим органічніше поэднуватимуться уряди з народом, тим кращою та ефективнішою виявлятиметься політична система в цілому. З огляду на це стає більш зрозумілим постійний
наголос Т. Пейна (і всіх його послідовників, які до сьогоднішнього дня в тій чи іншій формі пропагують
теорію делегованого представництва) на граничній ролі поєднання інститутів делегованого представництва та інститутів безпосередньої демократії. Адже фактично навіть загальна процедура відкликання представників, за Т. Пейном, могла мати дві основні форми: а) часті періодичні вибори; б) своєрідні
загальні збори виборців, на яких висловлюється недовіра (або навпаки – підтримка) тому чи іншому
представникові. Тобто, як у першому, так і в другому випадку ми маємо справу з формами безпосередньої демократії.
Наступний важливий момент, який властивий практично всім без винятку варіаціям теорії делегованого представництва, пов’язаний з тим, що одним з її складових елементів є жорстке протиставлення двох типів правління (Т. Пейн вживав для цього такі поняття, як "старі уряди" та "нові уряди"),
якими є: правління з метою збагачення та реалізації інтересів самих управлінців і правління з метою
забезпечення добробуту всього суспільства та задоволення інтересів громадян: "Уряди старого зразка –
це привласнення влади задля власного збагачення. Уряди нового зразка – це делегування влади задля
загального добробуту суспільства" [2, 160]. Перший тип урядів Т. Пейн описував як нестерпне для народу зло, яке можна зменшити лише за умов їхньої перебудови на засадах демократії та справжнього
представництва [1, 48-49]. Застосування подібного способу диференціації форм правління перетво-
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рює механізм делегування на єдино можливий засіб забезпечення детермінації уряду суспільними
інтересами. Справді, якщо підходити до аналізу моделей представництва з цієї точки зору, то легко
побачити, що: а) довірене представництво створює лише "псевдо-новий уряд", оскільки нові урядовці
(обрані як представники) пов’язані з громадянами лише власним сумлінням або (що трапляється, як
вважав Т. Пейн, значно частіше) власною хитрістю і демагогією; б) мандатне представництво породжує феномен виникнення посередника між громадянами і врядуванням, який також завжди може
спокуситися діяти на власні, а не на суспільні інтереси (цим посередником є політичні партії); в) пропорційне представництво створює лише ілюзію зв’язку між виборцем та представником, оскільки насправді для цієї моделі важливе не стільки те, хто і як представляє ту чи іншу групу людей, скільки те,
щоб в кінцевому результаті (тобто в персональному складі представницьких органів влади) було
представлено якомога більш точна копія суспільства. При цьому лише модель делегованого представництва дає змогу більш-менш вдало уникнути всі перелічені загрози.
Нарешті, останній фактор, який ми повинні мати на увазі під час аналізу теорії делегованого
представництва, це характерне лише для неї ставлення до ідеї прав людини. Звісно, це не означає,
що всі інші теорії політичного представництва відкидають права людини. Йдеться лише про те, що сам
інститут прав людини відіграє стосовно кожної з перелічених теорій дещо іншу роль. Так, для моделі
мандатного представництва основну роль відіграють особисті та економічні права людини (докладний
аналіз кожної з цих груп прав людини надається в монографії О. Пушкіної [3]), тоді як політичні права
людини, зокрема право на участь в управлінні державними справами та право вибору, відіграють лише допоміжну роль. Тобто політичні права існують лише для того, щоб людина була здатна захистити
свої особисті права та гарантувати свої економічні права. При цьому той факт, чи реалізує кожна
окрема людина свої політичні права, не відіграє вирішальної ролі, оскільки якщо кожен громадянин
вирішить для себе не довіряти представництво своїх інтересів у представницьких органах нікому іншому, тоді він може або сам стати представником, або вибір представників і укладання "договору
представництва" буде зроблено іншими. Для моделей мандатного та пропорційного представництва
політичні права людини теж не відіграють ключової ролі. Тобто, якщо прибічники тієї чи іншої політичної партії (мандатна модель), або певна суспільна група чи клас (пропорційна модель) не реалізовуватимуть своє політичне право вибору, то вони не отримують свого представництва. В результаті чого
група, яка не має політичної волі голосувати, не буде представлена в представницьких органах влади,
що є цілком нормальним (хоча і вкрай небажаним) явищем як для мандатної, так для пропорційної
моделі. Натомість для моделі делегованого представництва права людини (насамперед її політичні
права) відіграють чи не вирішальну роль. Причому йдеться навіть не стільки про необхідність забезпечення високої політичної участі та політичної культури (мандатна модель) або ж про необхідність
артикуляції та підтвердження шляхом виборів позиції певної соціальної групи чи класу (пропорційна
модель), скільки про інститут прав людини як такий. Тобто, розбудовуючи свою теорію делегованого
представництва, Т. Пейн з самого початку розглядав її як єдину, яка може ефективно забезпечувати
права людини незалежно від того, до якої саме групи, класу, асоціації, партії чи прошарку відноситься
той чи інший представник [2, 161-162]. Ця мета досягається завдяки тому, що жоден з представників
не може реалізовувати більший обсяг компетенції, ніж йому було делеговано його виборцями. При
цьому Т. Пейн виходив з того, що немає такої особи, яка воліла б делегувати своєму політичному
представникові право порушувати її власні права і свободи (незалежно від того, про яке саме право
йдеться: особисте, економічне, культурне, соціальне, політичне тощо). В результаті чого, як доводить
Т. Пейн, лише модель делегованого представництва здатна забезпечити в повній мірі права людини,
а також створити фундаментальні гарантії того, що ці права не порушуватимуться. Саме тому він пише, що основою подібного представництва є "суспільство та цивілізація, а її орієнтирами – природа,
розум та досвід" [2,165]. Наразі зауважимо, що подібне поєднання понять "природа" та "розум" в цій
тезі Т. Пейна є надзвичайно показовим, оскільки завдяки цьому він по суті проводить паралель між
делегованим представництвом та природним правом. Тобто саме делеговане представництво якнайбільше відповідає не лише принципам розуму, а й тій формі поведінки, яка закладена в людину через
концепт природного права.
З огляду на висвітлені складові теоретичного змісту моделі делегованого представництва можна
чітко зрозуміти й ті напрями критики, яким вона піддавалася протягом часу. На нашу думку, всього в
сучасній політичній науці можна виділити три головні напрями критики теорії делегованого представництва.
Перший з них пов’язаний з аналізом самого поняття делегування. Вище ми вже вказували на
складнощі, які виникають у процесі формулювання списку чи переліку виборчих наказів. Тож, на думку
багатьох теоретиків, сама сутність політичного процесу, який є за визначенням складним і багаторівневим, не дає можливості скласти вичерпного переліку, який би передбачив всі можливі політичні ситуації та ті форми політичної поведінки, яких мав би дотримуватися представник. Інакше кажучи, сама
ідея "наказу виборців" має не конкретний (як це намагається подати модель делегованого представництва), а абстрактний характер, оскільки вона завжди залишатиме певний "зазор" невизначеності
щодо того, як діяти представникові у разі, якщо склалася така ситуація або виникло таке питання, яке
не було оговорено та передбачено виборчим наказом.
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Другий напрям критики може бути описаний як такий, що ґрунтується на застосуванні "аргументу
підвищеної загрози недієздатності". Його суть полягає в тому, що робиться припущення про вирішення
проблеми виборчих наказів. Однак, якщо виборчий наказ є жорстким і вичерпним, то як тоді працюватиме орган політичного представництва? Тобто як будуть узгоджуватися різні політичні інтереси і потреби, якщо кожен представник (чи кожна група представників) має вичерпний перелік жорстких вимог,
які мають бути реалізовані за будь-яких обставин. У результаті чого виявляється, що рівень конфліктності за умов реалізації моделі делегованого представництва виявлятиметься найбільшим, тоді як
можливості знаходження політичних компромісів дорівнюватимуть нулю. Це призводитиме не лише до
політичного паралічу органів представництва, а й загрожуватиме стабільності функціонування політичної системи в цілому.
Третій напрям критики спрямовується на аналіз тих наслідків, які матиме запровадження делегованої моделі представництва для окремих депутатів та депутатського корпусу в цілому. На думку тих,
хто розвиває критичні аргументи в цьому аспекті, модель делегованого представництва не заохочує
підвищення професійних та лідерських якостей представників. Справді, якщо представник реалізує
надані йому виборчі накази, то єдиною його рисою, яка матиме значення для виборців, буде послідовність та наполегливість у реалізації виборчих наказі. Тоді як його професійні та лідерські здібності матимуть лише релятивний характер й істотно не впливатимуть на діяльність ані окремих представників
(депутатів), ані органів політичного представництва в цілому.
Не піддаючи змістовному аналізу кожен з наведених напрямів критики, зауважимо, що кожен з
них має сенс. Утім, рішуче заперечення самої ідеї делегованого представництва на основі цих аргументів також не є коректним. Справа в тому, що будь-яка модель представництва та, відповідно, будьяка з існуючих теорій представництва має свої вразливі сторони. В цьому сенсі кількість контраргументів, які висловлюються щодо теорії делегованого політичного представництва, не є більшою, ніж кількість аргументів, висловлених проти інших теорій представництва. З іншого боку, кожен з наведених
аргументів може бути дискутованим. Так, наприклад, в основі першого напряму критики теорії делегованого представництва лежить теза про "жорсткість та вичерпність" делегованих повноважень та
прав. Однак усі сучасні дослідники, які прагнуть синтезувати модель делегованого представництва з
поширенням механізмів безпосередньої демократії, вказують на те, що сама процедура делегування
не повинна тлумачитися на кшталт механічного перенесення певних прав та обов’язків. Тобто представник у межах делегованої моделі не є автоматом, який виконує написаний для нього виборцем алгоритм політичних дій. На думку цих дослідників, дії представників слід описувати радше як реалізацію
певних чітко визначених принципів та програмних настанов, які прописуються у виборчому наказі.
Причому сам цей виборчий наказ є не певним юридичним документом (інакше його б було потрібно
укласти з кожним без винятку виборцем, що є вкрай складною процедурою як з суто юридичної, так і з
організаційної точки зору), а радше індивідуальною програмою представника, з якою він звертається
до громадян і яку він в односторонньому порядку зобов’язується реалізовувати. В цьому сенсі можна
побачити певну рецепцію в межах моделі делегованого представництва механізмів мандатної демократії (єдина відмінність тут полягає в тому, що замість програми партії ми маємо справу з специфічними індивідуальними програмами-зобов’язаннями). До речі, відмова від жорсткого способу
тлумачення виборчого наказу суттєво послаблює й третій напрям критики, оскільки тоді ми вже маємо
справу не з "механічними депутатами", а з індивідами, які, діючи в межах певних програмних настанов, повинні застосовувати всі свої навички та здібності (в тому числі лідерські та професійні) для забезпечення і захисту політичних та інших інтересів своїх виборців.
Якщо ми розбиратимемо другий аргумент, то його проблема полягає в тому, що він однаково
може бути застосований до будь-якої з моделей представництва, а не лише до моделі делегованого
представництва. Адже в умовах довіреного, пропорційного чи мандатного представництва загроза
виникнення конфліктів в органах представництва є високою. В цьому контексті варто визнати, що здатність представників (безвідносно до того чи це окремі індивіди, чи партії) знаходити політичні компроміси залежить не стільки від того, в який спосіб вони пов’язані із виборцем, скільки від рівня їхньої
політичної культури, а також від тих механізмів розв’язання політичних конфліктів, які діють в межах
тієї чи іншої політичної системи.
Відтак, відкидаючи суцільно негативістський підхід до теорії делегованого представництва,
слід відмітити, що в її основі лежить ряд ідей, які є мають виняткову значущість для функціонування як
сучасних демократій в цілому, так і політичної систем України. На нашу думку, до таких ідей слід віднести насамперед ідею тісного зв’язку між представницьким корпусом і громадянами. Причому йдеться не лише про якість самого представництва (тобто про те, наскільки депутати представляють
інтереси репрезентованих ними громадян), а й про конкретні механізми, завдяки яким виборці мають
можливість впливати на недобросовісних депутатів. Зокрема, враховуючи те, що вибори народних
депутатів в Україні здійснюються за пропорційною системою, можна констатувати, що існуюча ситуація не відповідає демократичним засадам конституційного устрою України, адже народні депутати,
незважаючи на волю виборців, змінюють свою фракційну належність. Відповідно, це призводить до
перекручення результатів виборів до представницьких органів влади (насамперед парламенту) і не
відповідає реальному волевиявленню громадян. Водночас слід відмітити, що той (навіть слабкий)
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зв’язок між представниками та виборцями, який існував на початку політичних реформ в Україні, сьогодні майже остаточно зруйновано.
Отже, підбиваючи загальні підсумки проведеному нами дослідженню, можемо сформулювати
такі висновки.
1. В основі теорії делегованого політичного представництва, які визначають її специфіку стосовно інших теорій представництва, дві основні ідеї: а) забезпечення надійного зв’язку між громадянами та їхніми представниками; б) обмеження можливого свавілля представників. Відтак, поняття
делегованого представництва можна визначити як встановлення між громадянином (виборцем) та
представником (обраним) такого зв’язку, коли останній діє виключно в межах виборчих доручень, які
йому надаються перед виборами, і може бути позбавлений свого статусу представника у разі порушення зазначених виборчих доручень.
2. В інституціонально-організаційному плані реалізація моделі делегованого представництва
відбувається за рахунок таких інститутів, як виборчі накази та відкликання депутатського мандату. Виборчий наказ являє собою закріплений в тій чи іншій формі перелік зобов’язань, повноважень та прав,
який укладається через певні процедури між громадянами, які є виборцями, і тими, хто виступає їх
представником (представниками) в органах державної влади або місцевого самоврядування, і включає в себе чіткі санкції в частині позбавлення представницького статусу у разі порушення зазначеного
переліку. Тоді як інститут позбавлення представницького мандату являє собою сукупність норм, які
дають змогу достроково позбавити представників їхнього статусу у разі порушення делегованих їм
прав і повноважень, а також у разі невиконання ними взятих на себе політичних зобов’язань.
3. Серед найважливіших теоретичних елементів теорії делегованого представництва, які відіграють важливу роль у процесі реформування політичної систем України, і які можуть послужитися в
ході розробки і вдосконалення нормативно-правової бази формування і функціонування представницьких органів державної влади, слід назвати насамперед механізми забезпечення стійкого зв’язку між
виборцями і їх представниками, а також політичні механізми, які дають можливість ефективно поєднувати інститути представницької демократії з інститутами безпосереднього народовладдя.
Щоправда, навіть з огляду на проведений нами аналіз, варто наголосити, що нами було досліджено лише один з аспектів теорії делегованого представництва. А отже, аналіз проблематики функціонування інститутів представництва, а також сучасних теорій політичного представництва є
перспективним, важливим та актуальним напрямом розвитку політичної науки.
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ФЕНОМЕН ДЕЛЕГІТИМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ:
ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
У статті розглядаються причини і наслідки феномена делегітимації державної влади, а також процеси, пов’язані з підвищенням чи зменшенням рівня легітимності.
Ключові слова: легітимність, делегітимність, довіра, демократія, політичні процеси.
Іn the article are examined Causes and effects of the phenomenon of of State power, and also processes, related to the increase or diminishing of level of legitimity.
Key words: legitimity, trust, democracy, political processes.
Процеси демократичного транзиту і політичної модернізації, які нині тривають в Україні та є
предметом дослідження сучасної політико-правової науки, супроводжуються об’єктивними змінами на
рівні загального сприйняття суспільством того, в який спосіб організована та діє державна влада, чи
відповідають результати її функціонування тим реальним потребам, які існують на суспільному рівні. В
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цьому сенсі, особливої актуальності набуває проблематика визначення рівня легітимності державної
влади, а також аналіз тих процесів, які пов’язані з підвищенням чи зменшенням рівня цієї легітимності.
На суто понятійному рівні процес зменшення рівня довіри до державної влади, втрата нею ознак належності і справедливості в очах громадян, описується як її "делегітимація".
Загалом, питання пов’язані з дослідженням процесів легітимації та делегітимації державної
влади можуть бути обґрунтовано віднесеними до групи найважливіших проблем сучасної політичної
теорії, оскільки сам фактор легітимності державної влади виступає одним з ключових показників рівня
розвитку демократії в тій чи іншій країні, того наскільки ефективно діє політична система суспільства
та як еволюціонують триваючі в ній процеси політичного управління. Про високий рівень наукової актуальності проблеми легітимності засвідчує те, що вона входить практично у всі без виключення виклади сучасних теорій демократії та демократичних транзитів. Більше того, якщо ми розглядатимемо
таку дисципліну як політична транзитологія, то ми зможемо дійти висновку, що процес формування
інститутів легітимації державної влади розглядається практично всіма без виключення дослідниками
як один з ключових елементів, який забезпечує успішність демократизаційного процесу. Водночас,
такий феномен як "криза легітимності" часто трактується як типове явище різноманітних перебудовчих
і перехідних періодів [4, 58].
Однак, виключне акцентування на суто науково-теоретичній актуальності проблем легітимації
та делегітимації не є правильним. Справа в тому, що звернення до об’єктивного політологічного аналізу тих процесів, які нині відбуваються в Україні, переконує нас в тому, що чи не головною проблемою, яка нині глобально загрожує державно-владним інституціям нашої країни, є їхня делегітимація,
яка проявляється у критичному падінні рівня довіри не лише до тих чи інших органів державної влади
(в цьому сенсі, як засвідчують соціологічні опитування, в різні періоди політичного розвитку України ті
чи інші органи державної влади могли гранично втрачати в рівні своєї легітимності і потім поступово
підвищувати його), але й по відношенню до держави в цілому. Останній процес є надзвичайно небезпечним, оскільки делегітимація держави в цілому, може призвести до незворотних процесів, які загрожують основам суспільно-політичної стабільності та здатні викликати зміну не тільки форми правління
чи форми державного устрою, але й зміну типу політичного режиму як такого. За цієї причини, наукове
дослідження феномену делегітимації державної влади може відіграти серйозну роль не лише в осмисленні того, що зараз відбувається в поличній системі України, але й в усвідомленні причин і наслідків
цих загрозливих процесів.
Серед вітчизняних науковців проблеми делегітимації державної влади досліджувались в роботах
таких фахівців як: Ф. Рудич, В. Горбатенко, І. Кресіна, О. Скрипнюк, Є. Перегуда, С. Рябов, М. Томенко,
В. Полохало, В. Якушик, І. Гладуняк, І. Оніщенко та інших. Утім, переважно предметом наукової уваги
ставав не стільки сам феномен делегітимації державної влади, скільки ті суміжні політичні, соціальні,
економічні, правові процеси, які спричиняли делегітимацію влади і зумовлювали специфіку протікання
політичних процесів в Україні. Зважаючи на це, вважаємо аналіз феномену делегітимації державної
влади перспективним напрямом для наукових досліджень.
Утім, перш ніж приступати до вирішення окресленого завдання, слід чітко сформулювати, що
саме ми матимемо на увазі, кажучи про делегітимацію як про один з феноменів суспільно-політичного
життя. Найбільш широко розповсюдженим методологічним підходом до вивчення цього феномену є
такий, що тлумачить це поняття як "явище, що є протилежним легітимності". З цієї позиції делегітимація характеризується як "розчарування в ідеалах, концепціях політики, її цілях і методах, у людях, які її
здійснюють" [5, 97]. Утім, легко побачити, що наведене визначення делегітимації, фактично, окреслює
цей феномен виключно з точки зору його результатів. З чим пов’язаний й основний його недолік.
Йдеться про те, що такі результати як "розчарування в політичних силах", "втрата довіри певними політичними лідерами" тощо хоча і окреслюють загальне сприйняття політики суспільством, але зовсім не
обов’язково призводить до делегітимації державної влади в цілому. Тому, пропонуючи власне визначення поняття делегітимації державної влади, вважаємо за потрібне наголосити на наступних моментах.
По-перше, сам процес делегітимації може відбуватись на декількох рівнях. Тобто, мова може
вестися про делегітимацію певних політичних сил чи органів державної влади й держави в цілому. У
першому випадку, на наше переконання, поняття "делегітимації" використовується лише умовно, чи,
так би мовити, за аналогією, оскільки більш коректною науковою характеристикою цього процесу є
його опис в термінах "втрати довіри громадян" або "втрати суспільної підтримки". В цьому сенсі, в
строгому значенні цього терміну, не можна казати про делегітимацію, наприклад, політичних партій
або громадських організацій. Натомість, якщо ми вживатимемо поняття "делегітимація" у строгому
політологічному значенні, то слід вказати, що воно стосується виключно державної влади або окремих
органів, які її представляють. Адже, делегітимація – це не просто втрата довіри чи розчарування (які
радше відбивають емоційну сторону сприйняття політичних процесів), а процес в результаті якого дії
цих органів сприймаються як несправедливі, а сам факт їх існування оцінюється в суспільстві як неналежний. В результаті чого, процесом, який супроводжує делегітимацію, є розрив базового владного
співвідношення між тими, хто управляє (наразі йдеться про процеси політичного управління), та тими,
ким управляють, оскільки останні вже не вважають за необхідне виконувати ті чи інші рішення
суб’єктів управління (навіть якщо ці рішення оформлено в цілком легальний спосіб). Звісно, втрата
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довіри, як правило, супроводжує процес делегітимації державної влади. Однак, на нашу думку, було б
невірно суцільно ототожнювати ці два явища.
По-друге, процес делегітимації не може тлумачитись як випадковий збіг обставин, коли в силу
тієї чи іншої політичної ситуації можуть виникати локальні чи загальні політичні кризи. З цієї точки зору,
делегтимація державної влади не тотожна політичній кризі (хоча за часом ці явища можуть співпадати).
Дійсно, часто в основі політичної кризи лежать суто суб’єктивні фактори. Як приклад, можна навести
політичну кризу 2006 року в Україні, коли однією з її основних рушійних сил виступило саме не сприйняття одними політиками інших на суто персональному рівні. Натомість, процес делегітимації є значно
більш складним. В його основі завжди лежать об’єктивні причини, які криються у специфіці дій державної
влади, характері реалізованої нею державної політики, застосованим нею методам державного
управління.
По-третє, процес делегітимації має свої чітко виражені складові елементи. Це – суспільство в
цілому (або достатньо великі групи громадян), з одного боку, та державна влада (окремі її органи) – з
іншого. Разом з тим, делегітимація як політичний процес є чітко спрямованою в напрямі від суспільства і
до державної влади. Тому, хоча причини делегітимації й лежать в сфері діяльності державної влади,
але ініціатором цього процесу та його активною стороною завжди виступає суспільство. Тому, на нашу
думку, не можна погодитись з тезою про те, що одні органи державної влади можуть делегітимізувати
інші. В цьому плані мова може йти лише про конфлікт на рівні гілок чи окремих органів державної влади, але не про процес делегітимації як такий. Найбільш радикальним проявом цього процесу можуть
виступити дії щодо дискредитації одними органами державної влади інших. Але, знову ж таки, процес
політичної дискредитації (який за своєю природою є суто технологічним і являє собою одну з технологій
сучасної політичної боротьби) необхідно відрізняти від більш складного за своєю соціальною і політичною природою процесу делегітимації.
Таким чином, узагальнюючи наведені вище зауваження, можемо сформулювати наступне визначення поняття делегітимації. Делегітимація являє собою складний об’єктивний політичний процес,
коли внаслідок дії, або бездіяльності, органів державної влади, а також через відторгнення пропагованих ними цілей державної політики, ці органи державної влади сприймаються в суспільстві як такі, чиї
дії не відповідають суспільним інтересам, а спосіб їхнього існування входить у суперечність з тими
функціями, які вони повинні реалізовувати відповідного до свого конституційного статусу та покладених на них суспільством завдань. В цьому сенсі процес делегітимації набуває особливої ваги, оскільки
делегітимація державної влади означатиме фіксацію факту порушення того специфічного "конституційного пакту" довіри, що укладається між державою і громадянами, коли перша, беручи на себе ряд
зобов’язань, отримує за це право на застосування сили та прийняття управлінських рішень. Інакше
кажучи, делегітимація державної влади має прямий стосунок до основних чи базових рівнів існування
державності як такої. Тому, набуваючи ознак незворотності, вона тягне за собою зміну на рівні найбільш фундаментальних рівнів існування та функціонування держави як такої.
Надавши загальне вихідне визначення поняття "делегітимація", необхідно більш ретельно дослідити, з одного боку, причини виникнення та генезису цього небезпечного політичного явища, а з
іншого – ті можливі наслідки, які воно має для політичної системи в цілому. На нашу думку, з-поміж
найбільш значимих причин, що здатні порушити позитивний суспільно-політичний баланс довіри до
чинної державної влади і спричинити процес її делегітимації, маємо виділити принаймні п’ять основних факторів.
По-перше, делегітимація державної влади може мати аксіолоігчні причини. Більше того, можна
твердити, що цей фактор практично завжди присутній у випадку виникнення процесу делегітимації.
Суть цього явища полягає в тому, що в політичній системі виникає суперечність між тими цінностями,
які визнаються належними й справедливими в суспільстві, і тими, які проголошуються такими політичною елітою. Це аксіологічне зіткнення може протікати як на поверхні політичного життя (тоді воно є
очевидним і для держави, і для суспільства, і для будь-яких зовнішніх елементів), так і в латентнополітичних формах. Здебільшого зазначена суперечність тлумачиться як зіткнення загального суспільного інтересу та інтересів політичних еліт, які утримують в своїх руках політичну владу. Однак, в наведену інтерпретацію слід внести певне уточнення. Справа в тому, що звичайні конфлікти інтересів,
які є цілком нормальним і прийнятним явищем для будь-якого політичного режиму і для будь-якої системи правління. Тому, для того, щоб той чи інший конфлікт інтересів дав поштовх процесу делегітимації, необхідно, щоб ці інтереси набули своєї аксіолоігчної артикуляції. Інакше кажучи, лише
зіткнення таких політичних інтересів, які набули свого відображення в загально значимих для конфліктуючих сторін цінностях, може спричинити процес делегітимації державної влади. Приклади таких
процесів можна знайти у разі звернення до тих політичних транзитів, коли головним стимулом змін
виступає панування на суспільному рівні нових цінностей (як правило, це ліберал-демократичні цінності, що пов’язані із боротьбою за свої права в політичній, економічній чи соціальній сфері), тоді як політичні еліти є носіями традиціоналістських цінностей. Цю ситуацію Ч. Ф. Ендрейн характеризує як
"кризу цінностей". На його думку, вона може виникати чи на лінії "політична еліта – опозиційна еліта",
чи на лінії "політична еліта – громадські організації" [11]. Однак, у як в першому, так і в іншому випадку, цінності, про які ведеться мова, повинні бути достатньо поширеними в суспільстві. А отже їх конф-
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лікт, повинен мати не якесь обмежене (тобто бути принциповим виключно для тих еліт, яких він безпосередньо стосується), а загальносуспільне значення. Водночас, кажучи про аксіологічні причини
делегітимації державної влади, слід вказати на той важливий момент, що доволі часто в таких випадках першою стадією цього процесу виступає деінституціоналізація, коли громадяни втрачають віру в
необхідність властивих для даної політичної системи інститутів. В результаті чого, першим наслідком
аксіолоігчної кризи виступає деінституціоналізація політичної системи.
Хоча, звісно, наявність виключно аксіолоігчних мотивів не означає, що загалом делегітимація
не може бути зупинена. В цьому сенсі, як зазначав Р. Коллінз в своїй праці "Теоретична соціологія",
зміни політичної еліти та її адаптація до пануючих в суспільстві цінностей (навіть тоді, коли ця адаптація носить суто формальний характер) можуть призупинити аксіологічну кризу і запобігти більш масштабним процесам делегітимації державної влади в цілому [12]. Утім, насправді, можливості протидії
аксіологічній кризі є доволі обмеженими, оскільки єдиним шляхом її розв’язання виступає трансформація самої владної еліти, що, по суті, є нічим іншим як її відмовою від традиційних цінностей та поступову трансформацію політичної системи. Іншим напрямом дій може виступити протидія (в тому
числі й силова) розповсюдженню модернізаторських цінностей. Але це тільки поглиблюватиме суспільну кризу, і вона набуватиме й інших ознак та властивостей, що додаватимуться до первинної аксіологічної кризи.
Другим важливим фактором делегітимації державної влади є виникнення суперечності між
формально проголошеними цінностями, нормами та принципами й реальними діями державної влади.
Як правило, зазначені цінності та норми мають своє формально-юридичне відображення в чинному
законодавстві, включаючи й конституційне законодавство країни. Наприклад, мова може вестися про
проголошення ряду прав і свобод людини і громадянина, державних гарантій цих прав, принципів демократичного управління суспільними процесами тощо. Але в реальній практиці втілення в життя
державної політики жодні, або більшість, з цих норм не реалізуються. Здебільшого це стосується прав
і свобод людини і громадянина. Причому, це можуть бути не лише політичні права (право на свободу
маніфестацій та демонстрацій, право вибору, право на свободу слова, право на участь в державному
управлінні тощо), але й економічні та соціальні права. Більше того, в умовах транзитивних політичних
систем, саме порушення останніх двох груп прав і свобод людини і громадянина служить вагомим
стимулом делегітимації державної влади. Згадаймо, що криза легітимності державної влади в Україні
в середині 90-х років минулого століття була спричинена не стільки політичними мотивами (протистоянням окремих гілок державної влади між собою), скільки соціально-економічними причинами, коли
спостерігалось масове зубожіння населення і майже суцільна неспроможність держави задовольнити
бодай мінімальний рівень проголошених на конституційному рівні соціально-економічних прав людини.
В правовій науці часто використовуються такі поняття як "юридична" та "фактична конституція". Зокрема, як пише О. Скрипнюк, важливою проблемою є не лише те, яким чином закріплені в конституції норми відповідають або ж не відповідають реальним суспільним відносинам, але й те, чи
існують механізми забезпечення регулятивного впливу конституційних норм в суспільній практиці [6,
86-87]. Тобто, у випадку коли цих механізмів немає, ми можемо констатувати факт розриву між чинними правовими нормами та реальною практикою дій органів державної влади. Хоча, проведення
аналогії між суперечностями на рівні юридичної і фактичної конституції та досліджуваним нами фактором делегітимації державної влади, не може бути повним. Справа в тому, що розбіжність між юридичною і фактичною конституцією далеко не завжди породжує конституційну кризу, і тим більше – процес
делегітимації державної влади.
Відомо, що на суто правовому рівні ця розбіжність може долатися за допомогою інших норм,
які врегульовують правове життя суспільства (наприклад, це можуть бути правові звичаї, правові традиції, правові прецеденти тощо). На відміну від цього, розбіжність між інституціоналізованими правовими нормами та реальними діями державної влади породжує не стільки проблему вакууму правового
регулювання (яка може бути вирішена без системних змін на політичному рівні), скільки проблему легітимності державної влади. Оскільки реальна відмова органів державної влади діяти у відповідності
до встановлених і закріплених на правовому рівні норм безпосередньо розриває ту угоду, згідно якої
права держави щодо законного примусу завжди супроводжуються її обов’язками гарантування тих
прав, що вона надає людині і суспільству. Водночас, кажучи про цей фактор делегітимації державної
влади, слід відмітити, що за характером свого впливу він спричиняє дещо інші наслідки, ніж аксіологічний фактор. Справа в тому, що результатом такої кризи, як правило, є зміна не стільки політичного
устрою чи політичного ладу в цілому, а виключно тих політичних еліт, які реалізують державну владу.
Більше того, заміна політичної еліти далеко не завжди має супроводжуватись процесом деінституціоналізації влади. Хоча, в багатьох випадках, можна спостерігати появу відносно нових інститутів, завдяки яким суспільство отримує можливість більш ефективно контролювати дії органів державної
влади для того, щоб не допустити подібний розрив у майбутньому.
Третій чинник, який виступає причиною делегітимації влади як за умов демократичних, так і
недемократичних політичних режимів, пов’язаний із збільшенням соціального та майнового розриву
між правлячою елітою та суспільством. Як правило, зростаюча в суспільстві соціальна нерівність, а
також наявність значної частини населення, що живе на межею бідності спричиняє різке збільшення
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рівня соціального невдоволення. Причому, це невдоволення екстраполюється не просто на ті чи інші
державні інститути, але на державу в цілому, яка сприймається громадянами як така, що нездатна
виконати одне зі своїх головних завдань, а саме – гарантувати прожитковий мінімум своїм громадянам, забезпечити бодай мінімальний рівень добробуту, сприяти формуванню атмосфери соціальної
справедливості в суспільстві. До речі, на цей чинник делегітимації сучасних політичних режимів звертає увагу Ю. Ґабермас в своїй відомій праці "Криза легітимності".
Звісно, що вживаючи зараз поняття "соціальна справедливість" ми жодним чином не ставимо
під сумнів загальновизнані в світі цінності вільної конкуренції, вільного розвитку особи та соціуму.
Йдеться дещо про інше, а саме про те, що сучасна держава не може суцільно відмовитись від виконання ряду важливих соціальних функцій. В цьому сенсі, з метою підтримання своєї легітимності,
державна влада має діяти в тому числі й в режимі "соціальної держави" [7]. Сама ж соціальна держава тлумачиться як держава, яка прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування,
соціальної захищеності, співучасті в управлінні виробництвом, а в ідеалі – приблизно однакових життєвих шансів, можливостей самореалізації [10, 563]. При цьому, з позицій оцінки дій державної влади,
варто зауважити, що вони повинні носити характер активної соціальної політики, спрямованої на забезпечення гідного життєвого рівня всьому населенню країни [1, 71]. Якщо ж соціальні та економічні
права громадян залишатимуться незабезпеченими, то вони природно прагнутимуть змінити державний і конституційний лад в такий спосіб, щоб держава виконувала свої соціально-економічні функції та
зобов’язання.
З точки зору своїх наслідків, соціально-економічна диференціація не має таких радикальних
наслідків як ми це спостерігаємо у разі виникнення та кумулятивного розвитку аксіологічної кризи. Але
в цьому сенсі, слід брати до уваги два фактори. По-перше, криза соціальної та економічної диференціації завжди спричинятиме зміну не тільки політичної еліти, але й зміну методів й пріоритетів державного управління. По-друге, соціально-майновий розрив може спричинити або принаймні сформувати
основу для подальшої аксіологічної кризи. Адже, якщо державна влада не забезпечує добробут людей, то це викликає обґрунтовану підозру у відповідності тих цінностей, які реально зумовлюють дії
органів державної влади, тим, які існують на загальносуспільному рівні. Разом з тим, кажучи про різку
соціально-економічну диференціацію як одну з причин делегітимації державної влади, слід пам’ятати
й про те, що подібна диференціація робить соціальну структуру надзвичайно нестабільною, оскільки
зростаюча кількість невдоволених своїм соціально-економічних становищем громадян можуть, у разі
виникнення будь-якої критичної ситуації, спрямувати свої зусилля на зміну соціального балансу та на
перерозподіл засобів виробництва (в тому числі й силовим шляхом). З цієї точки зору, різке посилення
соціально-економічної диференціації при неможливості переважної кількості громадян забезпечити
собі та своїй родині бодай мінімальний рівень добробуту і соціальної безпеки, спричинятиме не лише
делегітимацію державної влади в цілому, але й породжуватиме небезпечні зміни в соціальнополітичній структурі суспільства, коли "соціально-економічна виключеність" значної кількості громадян,
підштовхуватиме їх до намагання змінити цю ситуацію в радикальний політичний спосіб.
Четвертим важливим фактором делегітимації державної влади є зростання рівня її бюрократизації та корумпованості. Як правило, подібна ситуація виникає як наслідок взаємодії двох процесів,
якими є: а) відсутність дієвого контролю над органами державної влади з боку суспільства, б) відсутність сильної вертикалі влади, яка б могла самостійно боротись з такими небезпечними явищами як
корупція та бюрократизм. До речі, цікавий аналіз того руйнівного впливу, який мають два згадані фактори для системи державного управління можна знайти в монографії А. Француза, де він аналізує
процеси функціонування складних адміністративних систем [9]. Утім, для нас ця тема важлива не стільки з точки зору її адміністративно-правового значення, а насамперед з позицій процесів делегітимації державної влади.
Доволі часто такі явища як корупція і бюрократизм позначають поняттям "метастази державної
влади". Не зважаючи на свою образність, це визначення, на нашу думку, є доволі влучним, оскільки
воно дозволяє значно краще зрозуміти природу процесу делегітимації державної влади, якщо він виникає внаслідок зазначеної причини. Справді, в такій ситуації ми можемо спостерігати відсутність
практично всіх без виключення перелічених вище причин. Тому, за даних умов, причиною делегітимації державної влади виступає не її структура чи її аксіологічні орієнтири, а виключно той спосіб, в який
вона функціонує. Тобто, в державі можуть існувати всі органи та інститути, наявність яких передбачається демократичним політичним режимом, держава може мати доволі демократичну за своїм юридичним потенціалом конституцію, проводити більш-менш успішну соціально-економічну політику, але,
попри все це, влада не сприйматиметься ані належною, ані справедливою.
В такій ситуації основним руйнівним суб’єктом легітимності державної влади виступатимуть
окремі органи державної влади чи її посадові особи. Це спричиняється тим, що як посадові особи, так
і будь-які державні установи сприймаються громадянами як своєрідні представники держави. В результаті чого, неможливість громадян реалізувати свої права у їхній взаємодії з органами державної
влади матиме своїм наслідком зневіру в належності та справедливості державної влади як такої. Якщо ми звернемось до доктринального визначення корупції, то можна легко побачити, що вона являє
собою одну з форм зловживання державною владою для отримання особистої вигоди [1, 81]. Але, як
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зазначає А. Француз, це явище має серйозні політичні наслідки, оскільки загрозливе підвищення рівня
корумпованості державної влади, по суті, руйнує основи демократичного розвитку держави [8, 408409]. Теж саме відмічає М. Мельник, коли, аналізуючи політичні аспекти корупції, він пише наступне:
"при формуванні владних структур корупція призводить до того, що, по-перше, владу одержують особи, яким вона насправді не делегована виборцями або які не повинні посідати державні посади за своїми діловими та особистими якостями; по-друге, до влади приходять лідери злочинних угруповань…
по-третє, сформована таким чином влада є злочинною за своєю суттю і діяльність державних структур буде спрямовуватись її представниками у вигідному для тих чи інших осіб напрямі" [3, 61].
На жаль, як засвідчують оцінки міжнародних організацій, на сьогоднішній день за рівнем корупції державної влади Україна посідає одне з перших місць на пострадянському просторі. В результаті
чого, корумпована та бюрократизована влада оцінюються в суспільній свідомості як така, що дбає виключно про свої власні інтереси і використовує державні ресурси для забезпечення тих чи інших корпоративних або індивідуальних потреб. Це, в свою чергу, виступає потужним фактором делегітимації
державної влади, яка починає сприйматись громадянами не лише як неналежна, несправедлива та
неефективна, але й як злочинна.
Нарешті, п’ятим фактором делегітимації державної влади є посилення регіонального сепаратизму та націоналістичних настроїв. Зрозуміло, що цей чинник має особливе значення для багатонаціональних держав, коли втрата державною владою легітимності засновується на тих суперечностях,
які об’єктивно присутні в соціумі внаслідок його етнічної, національної, релігійної або культурної специфіки. Утім, якщо перелічені вище чотири причини делегітимації влади є універсальними та можуть
мати місце на рівні соціуму в цілому, то остання з виділених нами причин, як правило, призводить до
ефекту делегітимації державної влади лише по відношенню до тієї чи іншої групи громадян (які виділяються за національною, етнічною чи релігійною ознакою).
Таким чином, дослідивши основні причини процесу делегітимації державної влади, а також
конкретні наслідки, котрі може спричинити кожна з них, слід вказати на те спільне, що властиве процесу делегітимації як такому. Фактично, як випливає з представленого вище аналізу, головна небезпека делегітимації державної влади полягає в дестабілізації як системи державного і політичного
управління, так і політичної системи в цілому. Причому, незалежно від конкретних наслідків цього процесу (це можуть бути як революційні зміни, так і поступовий процес реалізації державно-політичних
реформ), він завжди спричиняє виникнення розколу між державою і суспільством та ускладнює (а ніколи – взагалі унеможливлює) процес політичної комунікації між органами державної влади і громадянами. Кожна з виділених та досліджених нами причин делегітимації державної влади може бути
нейтралізована завдяки швидкому та обґрунтованому застосуванню заходів політичного, правового,
соціально-економічного характеру. Утім, реальна та ефективна протидія делегітимації державної влади стає можливою тільки тоді, коли державна влада, по-перше, насправді, усвідомила всю небезпеку
делегітимації як процесу, а, по-друге, має достатню політичну волю для того, щоб цій делегітимації
протидіяти. На жаль, як доводить сучасний вітчизняний політичний розвиток, жодної з цих ознак ми
сьогодні не спостерігаємо на рівні державної влади.
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ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
У СУЧАСНОМУ ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
The article deals with the problems of the reglamentation of the activity of the political parties in the
election. In the investigate is analyzed elections company 2006, 2007. Also the positive sides of proportional
electoral system are being marked. It is researched the structure of the nominees party lists.
Ключові слова: вибори, політичні партії, виборчий процес, виборче законодавство, виборчий
бар’єр, дострокові вибори.
У статті йдеться про проблеми регламентації діяльності політичних партій під час виборів. Проаналізовані виборчі компанії 2006, 2007 років. Також розглядаються позитивні аспекти
пропорційної виборчої системи, досліджується структура виборчих списків кандидатів від партій –
учасників виборчих перегонів.
Key words: selections, political parties, electoral process, electoral legislation, electoral barrier, selections
Як засвідчує світова практика, вибори є обов’язковим елементом суспільства. Умови ефективного функціонування національного представницького органу – парламенту – багато в чому залежать
від ефективності запровадженої виборчої системи. Насамперед виборча система повинна бути адекватною суспільно-політичному розвитку, забезпечувати умови представництва в парламенті основних
політичних сил.
Від часів проголошення незалежності України чергова Верховна Рада обиралася за новим виборчим законом. Із трьох типів виборчої системи мажоритарної, змішаної та пропорційної українськими
парламентаріями випробувані всі моделі. Як показала практика проведення парламентських виборів,
не може існувати "найкращої" виборчої системи. Усі виборчі системи є компромісним рішенням, основою якого є прагнення збалансувати різні бажані й небажані наслідки. А виборче законодавство лише
закладає основи парламентського процесу й не здатне істотно впливати на політичні наслідки. На остаточні результати цього процесу впливають зовсім інші чинники, включаючи закони, що регулюють
діяльність парламенту та його стосунки з іншими інституційними структурами. Однак від моделі виборчої
системи залежить як здатність політиків ефективно представляти інтереси громадян та їх підзвітність
виборцям, так і якість проведення виборів.
В Україні проблеми безпосереднього народовладдя, зокрема виборів, і ролі в них політичних
партій досліджували: В.Бебик, Ю.Ключковський, Г.Мазуренко, О. Нельма, Н. Паніна, С. Рябов, В. Фесенко,
О. Хімченко. Поза тим, виникає цілком природне питання: чи готові самі партії до такого розвитку подій?
Поствиборчий досвід минулих років показує, що рівень готовності партій до своєї нової "місії" залишає
бажати кращого. Як і раніше, партії утримуються за рахунок обмеженого кола фінансистів. Питання
про те, хто і як фінансує партії, кому партії і блоки мають завдячувати своїм успіхом на виборах, для
пересічного виборця залишається незрозумілим. Залишає бажати кращого і рівень внутрішньопартійної демократії найпотужніших українських партій. Останні на сьогодні фактично перетворилися в закриті "клуби" партійної верхівки, яка самостійно вирішує, кого висувати на виборах, з ким і на яких
умовах укладати політичні союзи, які питання підтримувати на голосуваннях у парламенті та місцевих
радах. Аналіз передвиборних програм партій-переможниць виборів 2006-2007 рр. дозволяє стверджувати, що ідеологічних відмінностей між партіями не так вже й багато. Здебільшого вони зводяться до
пріоритетів зовнішньої політики (європейський, російський вектори, багатовекторність), мовних питань
(надання російській мові статусу офіційної, проведення українізації, збереження статус-кво у сфері
мовної політики), націоналізації/приватизації. В інших питаннях партії пропонують виборцям стандартний набір гасел – доступну для всіх освіту, якісне медичне забезпечення, боротьбу з корупцією, свободу підприємництва, зайнятість для безробітних тощо. Натомість довгострокового бачення напрямів
розвитку України і найголовніше, засобів досягнення поставлених цілей не пропонує ніхто – ні більшість, ні опозиція. Відсутні й дискусії з цих питань – увагу виборців штучно акцентують на компетенційних спорах між президентом і урядом, доцільності вступу в НАТО, до якого Україну ніхто офіційно
не запрошував, тощо. Одним із результатів цього є те, що у свідомості пересічного виборця партія
асоціюється не стільки з ідеологією, скільки з формальним або неформальним лідером [12, 100].
У зв'язку з цим особливої актуальності набуває питання посилення якості самих політичних
партій. У свою чергу, забезпечення якості вимагає більш чіткої структуризації партійної системи, підвищення ролі партій на місцевому рівні, зміцнення їх фінансової незалежності, розвитку внутрішньо-
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партійної демократії, підвищення кадрового потенціалу, чіткого позиціонування на політичній арені
тощо. Частково ці завдання можуть бути вирішені шляхом внесення змін до чинних законодавчих актів,
частково – самими партіями, за активного впливу з боку ЗМІ та виборців. Адже саме від активної позиції виборців, у тому числі рядових партійних членів, залежатиме, наскільки самі партії прагнутимуть
внутрішнього самовдосконалення.
Саме тому постає питання про необхідність визначення основних завдань, виконання яких є
передумовою підвищення ефективності політичних партій. Під ефективністю у даному випадку мається на увазі спроможність партій виконувати завдання, породжені переходом до парламентської форми
правління, підвищенням ролі партій у формуванні та здійсненні публічної політики, запровадженням
політичної відповідальності партій перед виборцями.
Конституція України 1996 р. та виборче законодавство, за яким формування парламенту та
представницьких органів місцевого самоврядування здійснювалося за мажоритарною і змішаною системами, не сприяли посиленню ролі політичних партій у здійсненні публічної влади. На місцях політика формувалась мерами міст і головами місцевих державних адміністрацій, основним центром
прийняття владних рішень на загальнодержавному рівні був Президент [1, 15].
Після проведення виборів за пропорційною системою та набуття чинності Законом "Про внесення змін до Конституції України" основним центром формування та реалізації державної політики
стали партії, які увійшли до парламентської коаліції, та отримали право формувати уряд і визначати
пріоритети державної політики. Ще більшому посиленню ролі партій в системі публічної влади сприяло прийняття парламентом Закону "Про Кабінет Міністрів України", який суттєво звузив важелі впливу
глави держави на виконавчу вертикаль. Зокрема, парламентська коаліція отримала право самостійно
визначати кандидатури на посади глави уряду, міністрів оборони та внутрішніх справ у випадках, коли
Президент своєчасно не вносить відповідні кандидатури для затвердження парламентом; члени уряду
отримали право відмовляти Президенту контрасигнації його актів [10, 11]. Закон "Про Кабінет Міністрів
України" також суттєво звузив вплив Президента на законодавчий процес – відтепер його акти можуть
включатися до порядку денного лише за умови наявності позитивного висновку уряду щодо них. Водночас нова модель організації державної влади на центральному рівні все ще не дозволяє створити
належні передумови для запровадження політичної відповідальне партій. Так, за Президентом все ще
зберігаються керівні повноваження у сфері зовнішньої політики, національної безпеки і охорони; такий
важіль впливу на урядову політику, як РНБО (рішення якої вводяться у дію актами Президента і є обов'язковими для виконання урядом та іншими органами виконавчої влади); право призначати на посади
та звільняти з посад голів місцевих державних адміністрацій; право видавати укази, обов'язкові до виконання урядом тощо. Не є характерним для європейських моделей парламентської форми правління
і надмірно вузький перелік актів глави держави, які підлягають контрасигнуванню. Відтак, дуалізм виконавчої влади на сьогодні подолано далеко не повністю, а це, у свою чергу, не дозволяє дати відповідь на головне питання, яке, за логікою, мала б вирішити конституційна реформа, – питання
відповідальності за прийняті рішення. Іншими словами, уряд і репрезентовані у ньому політичні сили у
випадку прорахунків при формуванні та здійсненні державної політики завжди можуть посилатися на
втручання Президента в урядову компетенцію, а Президент – на протидію уряду, яка не дозволяє йому виконати виборчі обіцянки, з якими він йшов на вибори 2004 р.
В умовах, коли діючий Президент навряд чи погодиться з ідеєю невтручання в урядову політику, єдино прийнятим шляхом подальшого посилення ролі партій у формуванні та здійсненні державної
політики є поступове звуження ролі глави держави у здійсненні виконавчої влади. Зокрема, доцільним
видається розширення переліку актів глави держави, які підлягають контрасигнування членами уряду,
позбавлення Президента права призначати і звільняти із займаних постів голів місцевих державних
адміністрацій, визначати кандидатури міністрів оборони та закордонних справ тощо. Не менш важливою
в умовах існуючої в Україні форми правління є і звуження повноважень РНБО, уточнення її складу [3, 50].
Завершення перерозподілу владних повноважень між урядом і главою держави створить основу для зміцнення ролі партій в усіх сферах суспільного життя.
Важливою передумовою посилення політичних партій в Україні стало запровадження пропорційної системи на виборах до парламенту 2006 та 2007 років.
Безперечно, перехід до формування парламенту за пропорційною системою дозволив компенсувати низку недоліків, породжених змішаною виборчою системою. Пропорційна виборча система дозволила створити однакові умови для всіх народних депутатів: якщо раніше парламент поділявся на
тих, хто обирався за мажоритарною системою і, відповідно, був вимушений виконувати не лише свої
безпосередні обов'язки, але і підтримувати тісні контакти з виборцями округу, та "списочників", для
яких тісне контактування з виборцями було необов'язковим, то тепер всі депутати обираються в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі і мають щодо виборців однакові обов'язки.
По-друге, запровадження пропорційної системи виборів до парламенту, поряд із введенням
імперативного мандату Законом "Про внесення змін до Конституції України", дозволило стабілізувати
фракційну структуру парламенту – за рік після виборів кількість фракцій у парламенті, як і кількість
депутатів у фракціях, не зазнали будь-яких суттєвих змін. Кількість позафракційних депутатів в парламенті виглядає незначною порівняно з- парламентами минулих скликань, і це – також позитив про-
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порційної системи виборів. Результати застосування пропорційної виборчої системи яскраво простежуються і в ході голосувань в парламенті. У переважній більшості випадків результати голосування
визначають вже не депутати, обрані у мажоритарних округах, і не вказівки з Секретаріату Президента,
як декілька років тому, і навіть не "комітети, а керівництво фракцій.
По-третє, виборчий бар'єр на парламентських виборах став серйозною перешкодою для віртуальних проектів, які створювались "під вибори", а також партій, які не мали чіткого "меседжу" для виборців. Зокрема, зазнали поразки на парламентських виборах політичні проекти Н.Вітренко, яка
прагнула здобути електоральну підтримку за рахунок спекулювання на болісних для українського суспільства проблемах мови, євроатлантичного курсу тощо. Аналогічна доля спіткала блоки КостенкаПлюща, ПОРИ-ПРП та інших проектів, які позиціонувались або як "третя" сила, або як більш помаранчеві (у порівнянні з БЮТ чи "Нашою Україною") прихильники "ідеалів Майдану", або ж як захисники
права російськомовних громадян України (наприклад, СДПУ (о). Все це – теж один із вагомих результатів застосування пропорційної виборчої системи, якого навряд чи вдалося б досягнути за змішаної
чи, тим більше, за мажоритарної системи [2, 12].
Досліджуючи вплив парламентських виборів 2006 та 2007 років на розвиток партійної системи
України в подальшому слід докладніше розглянути їх та проаналізувати.
Парламентські вибори 2006 р. стали практичним тестуванням пропорційної виборчої системи
та дозволили оцінити в реальних політичних умовах як її переваги, так і недоліки. Система виборів за
партійними списками забезпечила пропорційне представництво у парламенті основних політичних
гравців, адже за політичні партії і блоки, що подолали тривідсотковий бар’єр, проголосували 77,7%
виборців, що взяли участь в голосуванні. Водночас відбулося чітке економічне структурування парламенту. За новими конституційними нормами сформована парламентська більшість, яка вперше в історії України безпосередньо вплинула на визначення кандидатури прем’єр-міністра і складу уряду.
Виникла парламентська опозиція новому уряду. Однак формування парламентській більшості тривало
більше ніж три місяці. Спочатку була створена одна коаліція ("демократична"), яку невдовзі замінила
зовсім інша ("антикризова").
Завдяки пропорційній системі виборів політичні партії та блоки партій дійсно стали майже ексклюзивним суб'єктом формування влади і в парламенті, і в органах місцевого самоврядування. Кабінет
Міністрів України став коаліційним (міжпартійним) і де-факто, і де-юре. Вперше в історії незалежної
України керівники абсолютної більшості місцевих рад (за виключенням сільських і селищних рад)
представляють ту чи іншу політичну партію (блок політичних партій).
Зростання ролі політичних партій в Україні було зафіксовано і дослідженнями громадської думки.
За даними щорічних соціологічних опитувань, які проводить Інститут соціології НАН України, 2006 р.
(квітень) до 35,8% зросла кількість респондентів, які вважали, що в житті українського суспільства значну
роль відіграють лідери політичних партій (2003 р. таких було 22,2%, 2005 р. – 28,3%). До 42,9% зросла
частка опитаних, які поділяли думку, що в Україні є партії, яким можна довірити владу (1995 р. таких
було лише 8,7%, 1998 р. – 23,4%, 2002 р. – 32,4%) [8, 10].
Водночас зросла і частка критиків багатопартійної системи (2006 р. – 46%. тоді як 2005 р. –
35,7%) Кількість членів політичних партій 2006 р. збільшилася до 4,6% (1994 р. – 0,7%, 2005 р. – 2,5%).
Але абсолютна більшість населення (83,6%) не належить до жодної з громадських, політичних організацій чи рухів. Цілком або переважно довіряли політичним партіям 2006 р. менше ніж 10% (9,8%) респондентів, тоді як не довіряли (зовсім або переважно) – 53,5% [7, 20].
Водночас пропорційна виборча система не посилила політичну відповідальність політичних
партій. Усі фаворити виборів фактично торгували місцями в прохідній частині своїх виборчих списків.
Відповідно голосування виборців по партійних списках не стало більш національним і вмотивованим.
Пропорційна виборча система закритих списків у єдиному окрузі не сприяла формування загальнонаціональних партій і зменшувала тенденцію до регіоналізації політичних сил та політичного розколу
країни. Проблема політичного розколу країни є актуальною протягом останніх виборчих кампаній. І
вибори 2006 року цю проблему не зняли з порядку денного українського суспільства, скоріше вкотре
підтвердили її наявність. Адже кожна впливова політична сила в Україні має свою чітко визначену регіональну сферу впливу. Це прослідковується через їх електоральні результати в загальнодержавному виборчому окрузі. Водночас вибори 2006 підтвердили і наявність негативних наслідків пропорційної
виборчої системи. Виборча система закритих партійних списків звужує обсяг виборчих прав громадян.
Громадяни, які не є членами політичних партій, а це як відомо більшість виборців України, не мають
права висувати кандидатів у народні депутати, не можуть впливати на порядок розташування кандидатів у партійному списку. Серед кандидатів в народні депутати України безпартійні становили лише
11%, що, у свою чергу є свідченням, якщо не порушення, то явного обмеження виборчих прав громадян. У виборчому списку до 450 прізвищ, і виборець, віддаючи свій голос за список, голосуватиме,
власне, всліпу, позаяк реально доступними для його оцінки будуть перші п’ять прізвищ.
Післявиборчі опитування засвідчили, що, голосуючи за ту чи іншу партію (блок), виборці дійсно
насамперед орієнтувалися на лідера цієї політичної сили. За даними загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології
27 квітня – 4 травня 2006 р., майже половина опитаних (48,7%) проголосували за ту чи іншу партію
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(блок) тому, що їм подобались лідери цієї політичної сили. Абсолютну більшість кандидатів у депутати, навіть від провідних політичних сил, виборці просто не знали. Дуже часто їх взагалі не залучали до
проведення виборчої кампанії, не запрошували на зустрічі з виборцями [11, 5].
Пропорційна виборча система сприяла оновленню депутатського корпусу. Депутатський "склад
Верховної Ради на виборах 2006 р. оновився на 60%. Це високий показник ротації парламентського
корпусу Але це відбулося переважно за рахунок Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко, які значно
розширили своє представництво в парламенті. Більшість нових парламентаріїв зі складу цих фракцій
(особливо у фракції Партії регіонів) не впливають на політичну лінію своїх депутатських угруповань, є
рядовими політичними бійцями своїх фракцій.
Вибори-2006 дали цікавий матеріал і для перевірки принципових дискусійних питань щодо рівня
виборчого бар'єру – одного, з суттєвих елементів пропорційної виборчої системи. Було багато критичних
зауважень щодо нібито занадто низького рівня виборчого бар'єру, лунали прогнози відносно того, що
тривідсотковий бар'єр зможуть подолати багато дрібних партій, які потім заважатимуть створенню
усталеної парламентської більшості.
Натомість тривідсотковий виборчий бар'єр змогли подолати лише п'ять партій і блоків (для порівняння: чотиривідсотковий виборчий бар'єр 1998 р. подолали 8 партій і блоків, 2002 р. – 6 партій і
блоків). Прогнози критиків тривідсоткового бар'єру не виправдались. Існує об'єктивна тенденція зниження рівня фрагментації партійної системи України. Велика кількість зареєстрованих партій, а також
різноманіття партій і блоків, які беруть участь у виборах, не мають суттєвого політичного значення.
Переважна більшість виборців орієнтується на потужних політичних гравців, на авторитетних політичних лідерів, на відомі їм партії і виборчі блоки, не звертаючи особливої уваги на яскравих політичних
метеликів, які з’являються напередодні виборів [9, 25].
Протягом 2006 р. українські партії практично перетворилися на другорядних учасників політичного процесу. Роль партій було зведено до ролі інструментів у боротьбі за владу і подальший перерозподіл ресурсів країни.
За період часу, який минів після виборів 2006 р., ці процеси лише посилилися. Особливістю
перевиборів 2007 року стало різке скорочення учасників виборчої кампанії, що було зумовлено входженням у владу великого бізнесу. Це об’єктивний процес, який прямо пов'язаний з процесом монополізації економіки. Великий бізнес намагається зменшити політичні ризики і посилити свій вплив
двома шляхами – як створенням власних політ проектів, так і методом участі у вже існуючих. Про це
свідчить аналіз партійних списків провідних політичних сил на виборах – 2007 [5, 1].
Результати виборів 2006 p. фактично сформували ядро майбутньої партійної системи України.
Те, яких форм вона набуде, залежало від самих партій, насамперед від позиції їх політичної і бізнесової складових, від подальшого просування конституційної реформи, а також від перебігу політичного
життя країни. Наприкінці 2006 р. нам представлялося цілком вірогідним проведення дострокових парламентських виборів весною 2007 р. З певною часткою упевненості прогнозувалося, що за їхніми результатами Україна отримає прообраз двопартійної системи з можливим "молодшим партнером". У
частині дострокових виборів прогноз виправдався. Що ж до прообразу можливої партійної системи, то
існують певні нюанси.
Поточна політична ситуація дозволяє констатувати процес становлення оригінальної трьохпартійної системи. Протягом останнього часу відбулося оформлення трьох основних політичних сил як
основних гравців, а їх кристалізація у якості монопольних суб'єктів впливу на суспільно-політичні процеси, очевидно, завершиться після дострокових парламентських виборів. Таким чином, долю держави
найближчим часом спробують визначати декілька фінансово-промислових груп, політичними інструментами яких і є Партія регіонів, БЮТ і "Наша Україна – Народна самооборона".
Така ситуація підштовхує середні і дрібні партії до злиття з лідерами виборчої кампанії. Саме
внаслідок такої тенденції і завдяки наполегливим зусиллям Секретаріату Президента у мега-блок
об'єдналися "Наша Україна", "Народна самооборона", НРУ, УНП і КУН. У БЮТ влилися ПРП і СДПУ.
До виборчого списку Партії регіонів увійшли представники Трудової і Республіканської партій, СДПУ(о),
Партії "Віче" та ін.
Незважаючи на те, що парламентська кампанія 2007 р. багато в чому подібна кампанії 2006 p.,
між ними існує й низка відмінностей. Найістотнішим з них є місце, відведене в цій кампанії ідеологічним
аспектам, і те, що в Україні спостерігається остаточне згасання ідеологічних партій. Більшість експертів одностайні у твердженні, що партії з чіткою ідеологією втрачають популярність. Це демонструють і
результати останніх парламентських виборів, і результати останніх соціологічних опитувань.
Ще одним підсумком дострокових виборів для учасників виборчих кампаній зі стажем полягає у
тому, що через ряд об'єктивних і суб'єктивних чинників удвічі скоротилося число їх учасників порівняно
з попередньою кампанією півторарічної давності. Цей чинник теоретично мав би сприяти більш чіткому і усвідомленому волевиявленню громадян, а отже, і об'єктивнішій оцінці учасників політичного процесу. Але, з іншого боку, зниження явки виборців деякою мірою нівелювало цю об'єктивну оцінку. Це
пояснюється тим, що значна частина українських громадян розчарувалася у всіх діючих політиках.
Про це свідчить високий відсоток людей, які проголосували "проти всіх", і потрібно відзначити, що це –
не найгірші люди. Охарактеризувати їх можна так: вони розчарувалися у всіх політиках, проте це люди
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мислячі і вони усвідомлюють свій громадянський обов'язок, своїми діями вони хочуть дати сигнал політикам, що вони їм не подобаються. До таких осіб потрібно додати людей, які просто не пішли на вибори.
І таких людей також стало більше. Адже політична зрада, якою б нісенітницею таке словосполучення
не здавалося, виявилася поміченою виборцями. Крім того, партіям варто мати на увазі, що невиконані
обіцянки караються виборцями. Це видно на прикладі двох "партій влади" (як блоку НУ-НС, що раніше
багато наобіцяв виборцям, так Партії регіонів), підтримка яких в абсолютному виразі скоротилася
практично на сотні тисяч чоловік.
Водночас виборці надали урок і більшості дрібних партій, які у своїх обіцянках намагалися явно обдурити народ і обіцяли все, що завгодно, тільки не реальну роботу із вдосконалення управління і
життя в країні. А на фоні розчарованості у великих партіях у деяких з них був шанс. Важливим уроком
дострокових виборів є те, що партії, які не подолали трипроцентний бар'єр, набрали значно менше
голосів, у сукупності – мізер.
Вибори вкотре продемонстрували невисоку якість партійного будівництва, а саме: його безструктурность і безідейність. Розгалужена структура партій, а не їх кількість, – важливий критерій партійної
системи. Саме структура здатна забезпечувати партії постійний електорат і представництво в локальних органах влади. Основним критерієм, по якому формується партійна система і структуризуються
інтереси суспільства є ідеологія. Жоден лідер з трьох найбільших політичних сил в Україні не зможе
дати відповідь на питання, яку ідеологію він сповідує. Відсутність ідеологічного напряму не дає можливості класифікувати політичні партії і виділити між ними принципову різницю. Фактично, це спотворює
волевиявлення громадян.
Ілюстрацією реальної кількості важливих політичних партій в Україні можуть бути кількісні показники ефективної кількості виборчих партій та ефективної кількості парламентських партій на підставі
результатів виборів 2006, 2007 років (табл.1).
Таблиця 1
Ефективна кількість партій в Україні
Рік виборів
2006
2007

Кількість партій (блоків)
які брали участь у виборах
які отримали мандати
45
5
21
5

Дана таблиця засвідчує, що Україна якоюсь мірою наближається до європейських показників,
де активну участь у політиці беруть від двох до п'яти-шести політичних партій.
В Україні входить у завершальну стадію процес структуризації політичної системи шляхом
укрупнення партій і становлення двох-трьох полярної партійної системи, в якій закріплюється домінування мегапартій і фінансово-промислових (політичних) груп, які стоять за ними. Вищезазначена тенденція несе у собі як позитивні, так і негативні моменти. Невелика кількість акторів може посприяти
більшій стабільності і передбачуваності політичного режиму. Позитивом передусім може стати більша
стійкість і збалансованість системи, що складається, яка на політичному рівні оформить баланс інтересів основних ФПГ.
Водночас існує небезпека, що цей процес пройде надто швидко, і фактично знівелює процес
формування повноцінних партій. У такому разі може відбутися остаточне оформлення партій як виключно політичних "дахів" для бізнес-об'єднань, корпоративних груп. Щодо ідеологічної складової в
діяльності українських партій можна припустити, що найближчим часом провідні політичні сили країни
спиратимуться не на певні догми, а на певні гнучкі маркетингові схеми, які реагуватимуть на сподівання
електорату.
Відтак, головним підсумком дострокових виборів стало те, що з одного боку вони не змінили
істотно ні співвідношення сил опозиції і коаліції в парламенті, ні призвели до якісної зміни депутатського
корпусу. Але, з іншого боку – ці вибори продемонстрували ряд тенденцій, з якими учасникам політичного. процесу доведеться рахуватися вже у найближчому майбутньому. Насамперед, враховуючи
зниження явки виборців і зростання кількості тих, хто проголосував проти всіх, отож, йдеться про формування суспільного запиту на появу якісно нової політичної сили.
Зазначені особливості партійного розвитку не дозволяють говорити про те, що українське суспільство є політично структурованим, а становлення партійної системи – завершений факт. Це значить,
що основою подальшого партійного будівництва має стати запровадження системи громадського контролю за діяльністю політичних партій, причому не стільки за дотриманням передвиборних гасел, скільки за
фактичною діяльністю партії в представницьких органах (в парламенті, місцевих радах), висвітлення
довгострокових наслідків відповідної діяльності, аналіз реальних відмінностей між позиціями конкуруючих партій, відстеження послідовності партійної позиції.
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