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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Модне нині слово «ідентичність» стосується насамперед кожної 

людини, адже є запорукою того, що вона не загубиться в світі глобаліза-

ції. Стосується воно і творців культури, і її носіїв. Проблема ідентичнос-

ті має своє коріння у спробах встановлення етнічних чи національних 

особливостей того чи іншого народу, визначення його психічного скла-

ду, що у Дмитра Чижевського дістало назву характерології. 

У культурології аспект ідентичності цікавить дослідників у кон-

тексті спроб визначення національної приналежності митця, чи вченого. 

У часи глобалізації таке визначення особливо актуальне, воно стосуєть-

ся всіх особистостей, якими може пишатися певний народ. Йоган Гердер 

і романтики писали про «дух народу», відображений у фольклорі, а отже 

він позначається і на творах мислителя. Українські діячі духовної куль-

тури зробили перші спроби визначити український «дух», чи «характер» 

вже у часи «культурницького націоналізму» – у ХІХ ст. (Микола Косто-

маров «Дві руські народності», «Закон Божий»; Іван Нечуй-Левицький 

«Світогляд українського народу»; українська історична школа на чолі з 

Володимиром Антоновичем, українська міфологія, етнологія, етногра-

фія, статистика тощо). Тоді ж виникає українська національна музика і 

український професійний театр. У ХХ ст. зробили спробу визначити 

український характер Володимир Янів у праці «Етнопсихологія україн-

ців» та Дмитро Чижевський через поняття «філософія серця». 

Складність проблеми ідентифікації митця пояснюється тим, що 

не завжди вдається виразно й чітко відокремити культурне життя певно-

го народу як самостійне. Особливо гостро це відчуваємо в Україні. Змі-

нювалася політична залежність, рівень національної самосвідомості, 

особливо самосвідомість інтелігенції, що становить передумови культу-

рного розвитку. Українська історія в певні періоди часу зводиться до 

рівня історії провінції (Великого Князівства Литовського, Росії, Польщі, 

Австро-Угорщини). Знаємо, що значна частина найвизначніших пред-

ставників української інтелектуальної еліти творила й досі творить поза 

межами батьківщини, водночас чужинці брали й беруть жваву участь у 

культурному житті України. 

Переважно визначають належність особистості до певної культу-

ри за мовою, але вона також не може служити виразним визначником, 

щодо України передусім тому, що мало хто з українських мислителів 

писав свої праці рідною мовою (практично жоден). Але національна 

своєрідність їхнього мислення проявлялася спонтанно у самому способі 

його виразу, «сама собою». Яскравий приклад – Микола Гоголь. 
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Проблема ідентифікації особистості пов’язана зі спробами визна-

чити національний характер духовної культури через приналежність до 

неї митця – творця культурних надбань. Дмитро Чижевський називає 

такі спроби «методологією імпресіоністських характеристик», адже 

таким чином ми дістаємо не науково виважений результат, а поняття, «в 

яке кожен автор вкладає зі своєї власної душі або найцінніші, або найо-

гидніші риси», залежно від особистого ставлення до нації. Отже, не 

варто нічого абсолютизувати, усе має релятивний характер. Своєрід-

ність українського світорозуміння по-своєму проявляється, наприклад, у 

Миколи Гоголя, який творив у колі російської культури, і в Юрія Дрого-

бича, що діяв у італійській, чи польській культурі. Не менш небезпеч-

ними є потуги абсолютизувати територіальний принцип при визначенні 

джерел культури. 

Отже, які критерії є визначальними для встановлення культурно-

національної ідентичності певної пам’ятки і її творця як діяча культури? 

Складність відповіді на це питання полягає в тому, що жодна з ознак, які 

звичайно пов’язують з визначенням етнічної чи національної приналеж-

ності, не може вважатись достатнім критерієм для віднесення певного 

діяча до духовної культури певної нації. 

По-перше, генетична природа. Та вчені-генетики категорично за-

перечують здатність на біологічному рівні успадковувати національні 

ознаки культури. У кращому разі генетично закладаються лише певні 

передумови майбутнього характеру людини – певні риси сильного чи 

слабкого темпераменту, швидка чи сповільнена реакція тощо. 

По-друге, не може служити універсальним критерієм і територія 

проживання митця, тим більше він не придатний для характеристики 

приналежності митця до української культури – історичні реалії всі 

знаємо. 

По-третє, не менш складна й мовна характеристика національної 

ідентичності, української національної особливо. Пилип Орлик створив 

першу Конституцію України французькою мовою, «Історія русов» на-

писана російською, по-російськи писали свої наукові праці Памфіл Юр-

кевич, Олександр Потебня, Микола Костомаров, навіть питомо україн-

ський поет Тарас Шевченко. 

Ні генетична спадковість, ні територія народження чи проживан-

ня, ні мова самі собою не є гарантами національно-культурної ідентич-

ності, хоча й ігнорувати роль цих об’єктивних факторів не треба. Вони 

створюють передумову, або суттєву перепону на шляху національної 

самоідентифікації особи, часто визначають долю людини. 

Суттєве значення мають чинники суб’єктивні, передусім свідо-

мість, на рівні якої особистість визначає свою належність до певної 

національної культури, і риси національного характеру – менталітет. 

Проте, не треба абсолютизувати значення і цих факторів. Не можна 

вважати достатньою самосвідомість, оскільки акт свідомої ідентифікації 
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з певною культурою не є автоматичним – не гарантує право бути авто-

матично речником цієї культури. Для цього потрібне глибоке усвідом-

лення історичного шляху народу, коріння нації. Не менш істотною є 

вимога соціальної репрезентативності – здатність і обов’язок діяча куль-

тури бути голосом нації в цілому, чи певної поважної її частини. Націо-

нальні риси можуть виявлятись у певного діяча й неусвідомлено, як це 

бачимо, наприклад, у творах Гоголя, Сковороди. Виявлення таких рис є 

складною культурологічною проблемою. 

На думку Валерії Нічик, є три основні принципи, на підставі яких 

можна віднести спадщину мислителя до духовної культури певного 

народу, тобто ідентифікувати його як діяча національної культури. Пе-

рший з них – генетичний, другий – ессенціальний, третій – функціона-

льний. Усі вони взаємопов’язані, діють у єдності, кожен з них окремо є 

недостатнім для обґрунтування приналежності мислителя до певної 

культури. 

Перший принцип привертає увагу до з’ясування джерел, тради-

цій, на яких формується світобачення і світосприйняття мислителя, ме-

тоди й прийоми світовідображення, весь тип духовно-практичної діяль-

ності. Кожен мислитель виростає на вітчизняному ґрунті, що визначає 

специфіку його творчості, проте він не може не звертатись і до інших 

культур, переосмилювати й засвоювати їх досягнення. Це й ускладнює 

його ідентифікацію за таким принципом. 

Другий принцип виражає приналежність спадщини конкретного 

мислителя до окресленої культури за її сутністю. Тут треба насамперед 

з’ясувати, яким чином національна чи етнічна приналежність проявля-

ється у творчості мислителя, як глибоко вона закорінена в її сутності, чи 

та сутність свідчить про вибір цінностей певного народу. Треба виясни-

ти також, чи включена спадщина мислителя з її сутнісними особливос-

тями в загальну закономірність розвитку філософської думки народу. 

Наприклад, Григорія Сковороду часто приписують російській культурі, 

але в його спадщині виражені традиційні для української духовної куль-

тури способи філософування, зокрема ідеї морального вдосконалення 

людини, «філософія серця». 

Третій принцип привертає увагу до розповсюдження й функціо-

нування спадщини конкретного мислителя в духовній культурі народу 

за його життя й після смерті. Твори мислителя, не зафіксовані в даній 

культурі, до неї не належать. 

Валерія Нічик виділяє ще кілька принципів: національна чи регі-

ональна мова, якою писав мислитель; національна приналежність, само-

оцінка й самовизначення мислителя; віросповідання, хоча може бути й 

перехід до іншого обряду; вказівки на вчителів, життєві обставини, ку-

льтурні фактори; участь мислителя в науковому чи громадському житті 

спільноти; якщо творчість здійснювалась на межі двох культур, то варто 
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з’ясувати, на історичній практиці якого народу і якої країни виросли 

його значущість, або вплив. 

Проблема ідентифікації інтелігента-митця, чи інтелігента-мисли-

теля взагалі залишається відкритою. Маємо надію на те, що конферен-

ція, організована провідними вишами України, а саме представниками 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»; ДЗ «Лугансь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка»; Прикарпатсько-

го національного університету імені Василя Стефаника (філософський 

факультет); Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

(філософський факультет); Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (кафедра філософії і соціально-

політичних дисциплін); Львівського національного університету ім. 

Івана Франка (кафедра теорії та історії культури), з нагоди 95-ї річниця 

заснування Донецького національного технічного університету, актуалі-

зує ці проблемні питання для їх подальшого дискусійного розгляду та 

розробки практичних методів формування сучасної інтелектуальної 

еліти України. 

 

Доктор філософських наук,  

професор Кашуба М. В. 



 

~ 11 ~ 

АЛЯЕВ Г. Е. 

 

О ПРЕДМЕТЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ В УКРАИНЕ 

Предмет изучения русской философии, очевидно – русская фило-

софия в её историческом и актуальном существовании. Эта очевидность, 

однако, затуманивается двумя обстоятельствами: во-первых, проблем-

ностью феномена русской философии как таковой (имеем в виду рас-

пространённое отношение к ней как к философии ненаучной, или вооб-

ще – не философии); во-вторых, проблемностью статуса русской фило-

софии в современной Украине. 

Некоторую аналогию нынешнему положению русской филосо-

фии в Украине можно усмотреть в отношении к немецкой философии в 

России в период Первой мировой войны, которое ярко выразил Влади-

мир Эрн в лозунге «От Канта к Круппу» («орудия Круппа полны глубо-

чайшей философичностью»; «внутренняя транскрипция германского 

духа в философии Канта закономерно и фатально сходится с внешней 

транскрипцией того же самого германского духа в орудиях Круппа» [1, 

с. 309]). Подобными словами говорит сегодня, например, Леонид Крав-

чук: «Філософія Росії полягає в тому, що Україна повинна бути тільки з 

Росією, а точніше, під Росією. України як окремої держави для них не 

існує, а існує Україна як частина Росії, і вся філософія Росії саме на 

цьому і побудована» [2]. И ещё: «Російська філософія – це філософія 

агресії, це філософія знищення України як незалежної, самостійної дер-

жави» [3]. Правда, Леонид Кравчук, в отличие от Владимира Эрна – не 

философ, а политик, и если Эрн доказывал свою мысль текстами Канта, 

то Кравчук – только политическим опытом. Почему же он говорит о 

русской философии, а не, например, о геополитике России? 

В этом можно усмотреть не только общую моду на слово «фило-

софия» (сегодня модно говорить о «философии дизайна», «философии 

футбола», «философии полиции» и прочих всевозможных вещей), но и 

отражение уже сформировавшейся позиции – как общественной, так и 

научной – в отношении именно русской философии. В качестве примера 

позиции научной приведём высказывания Степана Иваныка, предло-

жившего свою стратегию развития украинской философии в дискуссии 

на страницах журнала «Sententiae». Все беды украинской философии 

автор усматривает в односторонних внешних влияниях, и прежде всего 

– влиянии русской философии. «Згубність впливу російської філософії 

на українську, однак, полягає не тільки в його однобічності, а й у тому, 

що, поза всяким сумнівом, російська філософія завжди розвивалася (і 
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розвивається до сих пір) як філософія ненаукова, неаналітична (чи на-

віть антианалітична), в усіх своїх проявах вона завжди виконувала роль 

"ancilla ideologiae" і розвивала свою специфіку передусім як філософія в 

значенні певного світогляду, а не в значенні науки» [4, с. 135]. Отсюда 

вывод – сначала «усунення домінації російського впливу через його врів-

новаження іншими іноземними впливами», а потом – полная замена 

«ненаучной философии» (в разряд которой попадает не только русская 

как таковая, но и, например, Г. Сковорода и Т. Шевченко, которым «в 

новій історії української філософії може зовсім не знайтися місця») 

философией аналитической [4, с. 137]. 

С такой – и подобными ей – точкой зрения спорить довольно 

трудно, но не по причине их истинности, а по причине огульности их 

подхода к отвергаемому предмету. Реальный анализ русской философии 

в такого рода критике трудно найти – его заменяют как бы уже не тре-

бующими доказательств утверждениями о ненаучности, метафизично-

сти, идеологичности и прочих «системных» грехах «несистемной» рус-

ской философии, ставшей в результате основанием российского тотали-

таризма и империализма, подкрепляя эти утверждения, как правило, 

хлёсткими (и самокритичными по своей сути) цитатами Н. Бердяева.  

Между тем, русская философия – как и любая другая – состоит из 

вполне конкретных персоналий, идей, концепций и ходов мысли, кото-

рые, конечно, можно складывать в некие обобщающие характеристики, 

но при этом необходимо помнить о схематизме и относительности этих 

характеристик, и уж тем более не превращать их в идеологизированные 

ярлыки 1. Положения о несистемности, излишней литературности и 

публицистичности, вторичности (по отношению к западной филосо-

фии), религиозно-метафизическом (т. е. ненаучном) характере русской 

философии неоднократно повторяются и самими русскими философами 

(историками философии). Следует, однако, чётко понимать, что первич-

ными являются не эти обобщающие характеристики, а конкретные про-

изведения конкретных философов, идеи которых наполняют эти аб-

стракции реальным содержанием, а иногда и противоречат им. Напри-

мер, общее положение о «несистемности» русской философии стано-

вится совершенно неоднозначным, если мы будем говорить о филосо-

фии Владимира Соловьёва, и уж вообще становится неподходящим, 

если мы обратимся к философии Семёна Франка или Николая Лосского. 

Связанная с этим же положением критика русской философии как нена-

учной (т. е. религиозно-метафизической, тем самым – архаической) 

также не может быть отнесена ко всем русским философам (вспомним, 

для примера, Александра Богданова с его «Тектологией», предвосхи-

                                                           
1  В противоположность такой предвзятости можно было бы привести примеры 

многочисленных исследований русской философии в Германии, Франции, Великобри-
тании, Италии, Польше, Чехии, Японии, Корее и других странах, отличающихся вполне 

взвешенным подходом. 
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тившей развитие в ХХ веке системного подхода в науке). Но главное – 

такая критика сама является односторонней, поскольку базируется на 

отождествлении философии и науки (то ли в виде аналитической фило-

софии, то ли в виде феноменологии и т. п.), каковое (это отождествле-

ние) вовсе не является общепризнанным (и на Западе тоже). С точки 

зрения такого понимания философии нефилософами (или, во всяком 

случае, неактуальными – поскольку неаналитичны) являются и Платон, 

и Августин, и Паскаль, и (как уже видели) Г. Сковорода, и ещё очень 

многие… да, пожалуй, вся философия сведётся тогда к нескольким ныне 

живущим профессорам, цитирующим друг друга в одном и том же 

наукометрическом журнале. 

Не менее (если не более) важным моментом положительного 

научного подхода к русской философии является объективная (непред-

взятая) интерпретация её основных идейных конструкций. Пожалуй, 

наиболее в этом смысле «страдают» (от интерпретаций предвзятых) 

идея соборности и «русская идея». Стало уже расхожим штампом отож-

дествлять соборность («хоровое начало»), т. е. идею мистического един-

ства конкретных личностей, – с идеей социально-политического кол-

лективизма, принижающего или уничтожающего личность. Нельзя от-

рицать того, что подобное примитивное отождествление имело место 

как в русской мысли, так и в российской (советской) общественной 

практике, но нельзя не видеть, если подойти к этому вопросу строго 

объективно, что собственное содержание этих идей совершенно проти-

воположно. 

Ещё более предвзятых толкований навлекла на себя «русская 

идея», которую, в чисто поверхностном изложении, можно проследить 

от идеи «Москвы – Третьего Рима» монаха Филофея до идеи «русского 

мира» патриарха Кирилла. Очевидно, именно эту линию русской фило-

софии истолковывает – уже в чисто геополитических терминах – 

Л. Кравчук. Между тем, при таком огульном подходе не берётся во вни-

мание, что эта идея далеко не исчерпывает содержание всей русской 

философии, а для целого ряда русских философов вообще не является 

характерной. Более того, в саму эту идею подчас вкладывается смысл, 

очевидно, рождённый критиками и комментаторами, но не содержа-

щийся в первоисточнике. Вспомним в этой связи ответ Владимира Со-

ловьёва графу Тарновскому по поводу «L’Idée russe». Говоря о возмож-

ной миссии России в деле христианской организации человечества и 

объективных благоприятных условиях, налагающих на неё особые обя-

занности в этом отношении, Соловьёв в то же время подчёркивает: «Но 

будь силы России даже бо́льшими, чем они есть на самом деле, – они не 

спасут эту страну от упадка и гибели, если она направит эти силы на 

антихристианский путь национального эгоизма. <…> Ежели Россия 

уклонится от служения Богу – Он сможет обойтись и без неё» [Соловь-

ёв, с. 268, 269]. Очевидно, что такое – подлинное – понимание русской 
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философии вовсе не тождественно сиюминутным геополитическим 

стратегиям. 

Итак, предмет изучения русской философии – в Украине точно 

так же (независимо от политических упреждений!), как в России, Гер-

мании, Польше или Японии, – это русская философия в её историческом 

и актуальном существовании, заслуживающая научного изучения в силу 

своего реального вклада в развитие мировой философской мысли. 
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ІВАН ВОРОНАЄВ ТА ЙОГО РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ 

П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ 

На теперішній час п’ятидесятницькі течії в Україні складають ва-

гому частку конфесійного поля України та відіграють помітну роль в її 

культурному та суспільному житті. За час історичного розвитку класич-

ного п’ятидесятництва у деяких країнах п’ятидесятництво стало домі-

нуючим рухом та «обличчям» християнства. В національних варіаціях 

адаптованого п’ятидесятництва сформувався певний прошарок так би 

мовити протестантської, зокрема, п’ятдесятницької, інтелігенції, відіг-

раючи певну роль в культурних, просвітницьких, благочинних, соціаль-

но-діяльнісних сферах, правозахисній діяльності. 

Щоб зрозуміти роль та місце п’ятидесятницьких церков в Україні 

варто зрозуміти історичний шлях цього руху на українських теренах та 

наголосити на особливій ролі Івана Воронаєва для поширення цієї кон-

фесії. 

П’ятидесятництво починає активно розвиватися на українських 

землях з початку 20-х років ХХ ст. і далі поширюється по території Ра-
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дянського Союзу. Поширення п’ятидесятництва на території сучасної 

України почалося практично одночасно і незалежно в трьох центрах, які 

знаходилися у складі різних держав. Духовними ж попередниками 

п’ятидесятництва в Україні і в Росії вважаються громади молокан і ду-

хоборів, а також деякі інші течії, які підготували ґрунт для поширення 

цього руху. Стрімкіше усього п’ятидесятництво поширювалося в сере-

довищі інших євангельських течій (баптистів, євангельських християн, 

адвентистів). 

На Західній Україні, яка на той час була під владою Польщі, 

п’ятидесятницький рух почався улітку 1920 р. з приїздом в с. Биківці 

неподалік міста Кременець (тепер це Тернопільська область) українсь-

ких селян, які були на заробітках в Америці і там навернулися у п’ятиде-

сятництво. Практично одночасно завдяки реемігрантам п’ятидесятницт-

во почало поширюватися в Рівненській і Волинській областях. У 1924 р. 

в м. Кременці був проведений перший з’їзд християн Святої П’ятидесят-

ниці, на якому був утворений П’ятидесятницький Союз Церков під кері-

вництвом Івана Герасевича (Гериса).  

У 1929 р. відбувся другий з’їзд п’ятидесятників, на якому були 

представлені українські і білоруські громади. У 1929 р. українські, біло-

руські, польські і німецькі п’ятидесятницькі громади, які діяли на тери-

торії Польщі, об’єдналися у Всепольський союз християн віри євангель-

ської-п’ятидесятників (ХВЄ) під керівництвом Артура Бергольца. На 

1939 р. Союз налічував понад 300 громад і 25000 вірних, основну кіль-

кість яких складали українці. Виходило декілька періодичних видань, 

існував Біблійний інститут в м. Данциг, на утриманні Союзу функціону-

вав дитячий будинок. 

Другий центр українського п’ятидесятництва утворився на Буко-

вині, яка була під владою Румунії. Тут п’ятидесятницький рух почався в 

1928 році так само проповіддю реемігрантів з Америки в євангельських 

церквах, а також завдяки проповіді вже навернених в п’ятидесятництво 

вірян з Румунії. До 1940 р. на території нинішньої Чернівецької області 

вже існувало близько 30 церков християн віри євангельської (як румун-

ських, так і українських). Ці церкви продовжують існувати і зараз у 

складі сучасного Союзу церков християн віри євангельської України. 

Третій центр склався вже на території України, яка на той час бу-

ла у складі СРСР. У Радянській Україні перша п’ятидесятницька грома-

да була організована в 1921 р. в м. Одесі місіонером американського 

об’єднання п’ятидесятників Асамблеї Божої Іваном Воронаєвим, який 

свого часу вимушений був бігти з царської Росії внаслідок пересліду-

вання за релігійні переконання. Після ліквідації Союзу його керівництво 

потрапило в концтабори, де і загинуло. 

Справжнє ім’я Івана Юхимовича Воронаєва – Микита Петрович 

Черкасов. Народився він 16 квітня 1885 в сім’ї Оренбурзького козака. 

Закінчивши школу, працював писарем у станичного отамана. У 1907 
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році був покликаний в ряди царської армії і служив у п’ятому Оренбур-

зькому козачому полку в місті Казермес (Туркестан). Під час прохо-

дження служби, потрапив на богослужіння баптистів, а згодом прийняв 

хрещення в Ташкентській общині християн-баптистів. Після того, як 

військова влада дізналася про його навернення, він був заарештований, 

але зміг вбігти, попрямував у будинок до знайомих баптистів, щоб пере-

ночувати. Один з присутніх там братів на ім’я Іван Юхимович Воропаев 

вирішив віддати йому свій паспорт. Змінивши букву з «п» на «н», Чер-

касов-Воронаєв втік до Сибіру [1, c. 41].  

У 1912 році він разом зі своєю дружиною перейшов кордон Ки-

таю і через Японію прибув в Америку. Закінчив біблійний коледж у 

Берклі (шт. Каліфорнія). Після цього декілька років очолював слов’ян-

ську баптистську церкву в Сіетлі. У Нью-Йорку познайомився з вченням 

п’ятидесятників і був хрещений Святим Духом. У 1919 році організував 

російську п’ятидесятницьку церкву в м. Нью-Йорку. 

У 1921 році, разом з сім’єю, Воронаєв повернувся в Росію і осе-

лився в Одесі. 12 листопада 1921 року, в Сабанському провулку, він 

заснував першу п’ятидесятницьку громаду. У 1924 р. вже понад 50 гро-

мад організували Обласний союз християн євангельської віри (ХЄВ) з 

центром в м. Одесі. 3 вересня 1925 року був утворений Всеукраїнський 

союз ХЄВ, який тоді налічував більше ста громад. Незмінним головою 

Союзу був Іван Воронаєв. Громади, що засновував Воронаєв, називали 

«воронаєвськими».  

На Другому Всеукраїнському з’їзді ХЄВ (1926 р.) повідомлялося 

про існування 350 церков і 17 тис. вірян. До цього часу п’ятидесятницькі 

громади з’явилися майже в усіх областях України, а також в централь-

них районах Росії, на Уралі, Кавказі і в Сибіру. У своєму (імовірно остан-

ньому) листі в Генеральну раду Асамблей Бога в серпні 1929 року Воро-

наев повідомляє про 25 тис. членів церкви. Аж до свого арешту І. Воро-

наев був штатним співробітником Генеральної ради Асамблей Бога [2, c. 

70].  

З кінця 20-х років почалося посилення антирелігійного курсу ра-

дянської влади, і євангельські християни відчули це одними з перших. 

Розпочалися арешти релігійних лідерів. 

У 1930 році Іван Юхимович Воронаєв і його однодумці були заа-

рештовані. Згідно вироку Воронаєв був засуджений на 8 років концта-

борів. Покарання він відбував в Чіб’є, місцевості на Крайньому Півночі 

у Комі АРСР. Туди ж була переведена з Карагандинських таборів і дру-

жина Воронаєва Катерина Опанасівна, засуджена Трійкою ГПУ у 1933 р. 

(в цілому вона провела у таборах близько 25 років). Протягом 1929–1932 

років були закриті всі молитовні будинки п’ятидесятників в СРСР. 

Влітку 1936 року Воронаєв був спрямований у заслання в Калузь-

ку область без права виїзду. В цей час він таємно приїжджав в Одесу, де 
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відвідав могилу доньки Віри. У жовтні того ж року Воронаєв був повто-

рно заарештований [3, c.387].  

Пастора засудили за сумнозвісною 58 статтею за «контрреволю-

ційну сектантську діяльність» та постановою Особливої Наради при 

НКВС від 5 квітня 1937 року він був засуджений до тюремного 

ув’язнення терміном на 5 років. І від цього часу про його долю ніхто з 

родини не міг дізнатися протягом десятиліть. 

Лише згодом стало відомо, що 2 листопада 1937 року особливою 

нарадою НКВС Воронаєв був засуджений утретє вже до розстрілу. Ви-

рок був приведений у виконання 5 листопада 1937 року. Місце його 

смерті не знайдено досі. У 2011 році у Одесі Воронаєву та іншим, пост-

раждалим за віру в радянські часи, було відкрито пам’ятник [4]. 

На теперішній час рух, заснований Воронаєвим, це – Союз віль-

них церков християн євангельської віри України, що об’єднує близько 

300 громад по всій Україні. 
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ВІРТУАЛЬНА САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИКАХ 

Опанування сучасною людиною інтернет-простору забезпечило 

їй нову – віртуальну – форму буття. За всієї новизни та нетрадиційності 

ця остання базується на загальновідомих концептах класичного потрак-

тування буттєвого стану: об’єктивності й суб’єктивності, реальності й 

ідеальності, тілесності й духовності тощо. Перебування користувача 

Інтернету у віртуальному світі можна уявити як, з одного боку, його 

входження в інше, зовнішнє щодо людини, середовище, а з другого, – як 

штучне моделювання ним власної суб’єктивності як у звичайних, так і в 

несподіваних контекстах реальної дійсності, щодо якої віртуальний 

простір набуває вторинного характеру.  

Вже сьогодні Інтернет-щоденники можна вважати форматом му-

льтимедійного соціо-технічного середовища, де народжується новий 

http://risu.org.ua/ru/index/exclusive/reportage/44315
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дискурс теорії віртуальних жанрів в межах міждисциплінарної парадиг-

ми досліджень в літературознавстві, лінгвістики, філософії, психології, 

прагматики, когнітології, PR, іміджелогії, віртуалістики тощо та побудо-

ви несуперечливої класифікації останніх. Різні аспекти дослідницьких 

інтересів жанру мережевого щоденника констатують розмаїття його 

термінологічного апарату.  

Формування жанру Інтернет-щоденника безпосередньо залежить 

від технологічних критеріїв можливості передачі інформації, яка позна-

чається на форматі спілкування в мережевих щоденниках і на структур-

них характеристиках його мови. Гнучкий гібридний характер формату 

блога дозволяє продукувати різноманітні жанрові форми залежно від 

комунікативних цілей їх користувачів, що істотно, на думку С. Херрінг, 

видозмінює жанрову екологію мережі [1]. 

Еволюція як самих віртуальних жанрів, так і теорії, що описує їх, 

знаходиться під безпосереднім впливом середовища й можливостей 

медійних технологій нашого часу, що дозволяє жанру інтернет-

щоденнику видозмінюються швидко й ефективно не тільки завдяки 

збільшенню творчого досвіду авторів, а й через конкретний запит соціа-

льної реальності.  

Віртуальний щоденник кардинально змінився за формою, зали-

шившись практично незмінним за своєю суттю і призначенням. Струк-

тура моделі класичного щоденника асимілювалася й призвела до зміни й 

форми подання інформації для оптимізації інформаційного та аналітич-

ного текстів через інноваційно-модернізоване використання візуально-

графічного оформлення. Але одним із головних концептів існування 

жанру щоденника до сьогодні залишається час, який репрезентує автор-

ське бачення сучасності, його синхронний зріз. 

В узагальненій типології мотивів ведення Інтернет-щоденників 

ми виокремлюємо психологічні мотиви, вираження емоційної реакції, 

ступінь інформованості й дотримання фактажу, відчуття себе в мережі 

Інтернет, маніпуляцію співрозмовниками, прагнення до самоідентифі-

кації й самореалізації, які уможливлюють реалізацію через віртуальний 

простір Інтернет-щоденників різних особистих аспектів, що не були 

задіяні в реальному житті, наразі надають можливість виходу з кризових 

ситуацій через віртуальне спілкування, послабити вплив традицій, виро-

бити певний сценарій поведінки, перейти від монологу до полілогу, 

розширити культурний фон комунікації. 

Щоденник ілюструє прагнення сучасної людини вийти поза межі 

єдиної ідентичності, приміряти на себе нові образи, бути в них більш-

менш тривалий час і періодично. Таким чином, ідеться про перервний 

спосіб представлення окремої людської свідомості у віртуальному світі. 

Блоговий спосіб його ведення передбачає прагнення людини адаптува-

тися в інформаційному переситі, навіть потребувати його, шукаючи 
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інформації не лише в фактах, а й у способах його інтелектуального пе-

ретравлення іншою свідомістю. 

Віртуальне буття, хоча й штучно сконструйованим за допомогою 

комп’ютерних мереж, як відомо, не існує поза буттям, яке традиційно 

характеризують як об’єктивний реальний світ. Віртуальний щоденник 

існує постільки, поскільки об’єктивна соціокультурна дійсність стиму-

лює бажання висловитися про неї. У ньому виникає симбіоз суб’єктив-

но-інтимного фокусу потрактування події з публіцистичною мотивацією 

повідомлення. Це зумовлює системний характер змін у свідомості кори-

стувача блогу, що охоплює різні рівні його особистості: від індивідуаль-

но-психічного до соціально-громадського. 

Віртуальний щоденник – це буття ймовірного й можливого, це 

вияв бажання переграти своє життя бодай в якихось епізодах. На думку 

Р. Блад, людина долучається до блогів задля досягнення нового засобу 

самовираження, для створення потрібного образу і в цілях особового 

самоудосконалення. Блог робить людей уважнішими, критичнішими і 

професійнішими спостерігачами навколишнього їх світу [2]. Ми не до 

кінця поділяємо цю думку, але погоджуємося, що блоги на сьогодні 

мають потужний комунікативний потенціал, який дозволяє нам розкри-

вати в собі та інших нові мотиви та способи спілкування. 

Віртуальна самопрезентація впливає на становлення соціальної 

ідентичності не тільки за рахунок приналежності до певного віртуально-

го співтовариства, але й за рахунок протиставленню себе цьому співто-

вариству навмисно девіантною, конфліктною поведінкою. Подібна по-

ведінка може бути пов’язана з усвідомленим вибором суб’єкта комуні-

кації використання однієї з комунікативних стратегій – формування 

негативної особи. 

Віртуальна самопрезентація, яка відрізняється від реальної іден-

тичності, може створюватися і для того, щоб випробувати новий досвід. 

Це означає, що «невидимість означає можливість зміни зовнішнього 

вигляду, дозволяє повністю редукувати невербальні прояви і, зрештою, 

майже абсолютне управління враженням про себе» [3;4]. 

Таким чином у людини зникає звична для реального життя дете-

рмінованість вчинків, бо «людина робить не те, що повинна, а те, що 

хоче, по суті, вона вільна в реалізації своїх бажань» [5, с. 316]. Будь-які 

прояви віртуальної особи в Інтернеті по суті не обмежені законами соці-

уму ані морально-етичними, ні державними. 

Одним із основних принципів ефективної комунікації, вважає 

В. Нестеров [5], є дуже швидке розширення кола спілкування. У віртуа-

льному соціумі кількість соціальних контактів збільшується майже що-

дня, комунікативні можливості людини розширюються майже безмежно.  

Мотивація ведення щоденників різна: відчуття себе в мережі Ін-

тернет, психологічні мотиви, вираження емоційної реакції, ступінь ін-

формованості й дотримання фактажу, маніпуляція співрозмовниками, 
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прагнення до самоідентифікації й самореалізації. У віртуальному прос-

торі через блоги людина може зреалізувати різні особисті аспекти, які не 

були задіяні в реальному житті, мати можливість виходу з кризових 

ситуацій через Інтернет-спілкування, послабити вплив традицій, виро-

бити певний сценарій поведінки, перейти від монологу до полілогу, 

розширити культурний фон комунікації. 

Серед причин ведення щоденників домінують: Інтернет залеж-

ність; пошук уваги; прагнення й бажання самовираження, буди цікавим, 

знайти співрозмовника; економія паперу; своєрідний метод рефлексії, 

нудьга; відсутність друзів; лінь; стимул життя; закритість інформації 

(спілкування з комп’ютером), відкритість – спосіб презентувати себе. 

Дуже важливо, щоб написання щоденника було процесом осмис-

леним і цікавим хоча б одній людині, не збіднювало автора, а давало 

багато цінного суспільству. Якщо щоденник негативний за змістом, він є 

також цікавим, бо наочно покаже іншим людям, як не можна жити. Про-

те на думку багатьох читачів онлайнові щоденники представляють небе-

зпеку, оскільки в більшості публікації щоденника є самоціллю,часто 

комерційною вигодою. Такі щоденники втрачають вартісність в області 

культури й літературної спадщини їх авторів. «…блоги від щоденників 

різняться публічним роздяганням в думках і почуттях, яке не виправда-

не ні культурною, ні естетичною, ні науковою цінністю… Блоги – не 

наш формат» [6]. 

Але цінність блогів-щоденників для читача в тому, що вони міс-

тять досить цікавий, у більшості випадків у нестандартному оформленні 

матеріал, який є самодостатнім джерелом інформації. «Особистий що-

денник + система організації справ, на зразок GTD або ZTD = дуже ефе-

ктивний інструмент life-менеджменту. Щоденник допоможе тобі швид-

ко відновити сили. Інколи декілька абзаців самоаналізу здатні позбавити 

тебе від стресу, який ти відчував, тобто щоденник, безумовно, сприяє 

гармонізації особистого розвитку» [7]. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПЕДАГОГІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНИ: 

СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ  

(1941–1944 РР.) 

Одним із найважливіших чинників формування суспільної свідо-

мості виступає науково-педагогічна та педагогічна інтелігенція, яка 

шляхом професійної діяльності сприяє особистісному та професійному 

становленню молоді. Роль інтелігенції як активного чинника життя сус-

пільства зростає в період екстремальних умов розвитку суспільства, до 

яких, без сумніву, можна віднести період нацистської окупації території 

України. Тому звернення до проблематики стратегій виживання ключо-

вих діючих осіб системи освіти дозволить наблизитися до розуміння 

сутності процесів, що відбувалися у суспільстві, пояснити сам механізм 

його існування, реагування на екстремальні умови.  

Звернення до зазначеної проблеми потребує від нас визначення 

поняття «стратегії виживання». Зазвичай дослідники визначають їх як 

сукупність дій індивіда, що ґрунтуються на усвідомленому чи неусвідо-

мленому прагненні врятуватися (не тільки фізично, але й духовно) з 

використанням попереднього соціокультурного досвіду [1, с.13].  

Питань перебування української науково-педагогічної інтеліген-

ції в умовах нацистської окупації тією чи іншою мірою торкалися вітчи-

зняні дослідники, серед яких можна виділити А. В. Соробогатова [2], 

В. О. Шайкан [3], Т. Заболотну [4]. Проте стратегії виживання науково-

педагогічної та педагогічної інтелігенції України в роки окупації не 

стали предметом спеціального дослідження. 

Війна зруйнувала звичний уклад життя, порушила соціальні 

зв’язки, нівелювала норми, що регулювали соціальну поведінку. За цих 

умов всі члени суспільства були позбавлені надійних орієнтирів і одна-

ково відчували почуття розгубленості, невпевненості у майбутньому. 

Майбутнє уявлялося вельми туманним: по-перше, через продовження 

бойових дій, по-друге, через незрозумілість цілей окупантів, а по-третє, 

через неможливість передбачити наслідки перемоги однієї чи іншої 

сторони.  

Згідно традиції, що склалася у вітчизняній історіографії стратегії 

виживання розглядаються у відповідності до видів загроз: фізичних, 



 

~ 22 ~ 

матеріальних психологічних. Уявляється логічним використати даною 

схемою під час розгляду стратегій виживання науково-педагогічної 

інтелігенції і розглянути основні способи подолання даних загроз.  

Опинившись у різних умовах, представники науково-педагогічної 

інтелігенції розробляли різноманітні стратегії виживання, психологічно-

го та фізичного захисту від реалій життя. Ситуація ускладнювалася 

внаслідок позиції нацистів стосовно інтелігенції, вона як інтелектуальна 

еліта суспільства, підлягала знищенню. Проте якщо ставлення до так 

званої «радянської» інтелігенції було однозначним, то стосовно «старої» 

та націоналістично налаштованої інтелігенції позиція окупантів була не 

повністю визначеною. Їх нацисти розглядали як більш бажаних союзни-

ків в утвердженні «нового порядку» на окупованій території, оскільки 

зазначені категорії постраждали від радянської влади. 

За довоєнною традицією питання пов’язані з забезпеченням не-

обхідного рівня матеріального становища і фізичного виживання пред-

ставники науково-педагогічної інтелігенції намагалися вирішувати шля-

хом використання своїх професійних знань та навичок. Це можна було 

зробити шляхом продовження професійної діяльності у навчальних 

закладах та науково-дослідних установах. Проте в умовах різкого ско-

рочення їх кількості лише небагатьом педагогам вдавалося влаштувати-

ся на роботу за фахом. Наприклад, у Сталінській області з 3 364 вчителів 

тільки 1 743 особи працювали в системі освіти [5, арк.117]. Кількість 

безробітних педагогів постійно збільшувалася, оскільки витрати на осві-

ту і науку в умовах окупації систематично скорочувалися.  

Мотиви, що були визначальними у рішення науково-педагогічної 

інтелігенції продовжувати професійну діяльності було різноманітними 

від бажання «добре влаштуватися» до служіння ідеалам. Ідеалістично 

налаштовані представники інтелігенції, сподіваючись на українське 

національне відродження під проводом Німеччини, виступили ініціато-

рами відродження мережі навчальних закладів, науково-дослідних уста-

нов [6, арк. 3–8.]. Педагоги сприяли утвердженню української мови у 

навчально-виховному процесі. Архівні матеріали з доволі високим сту-

пенем вірогідності дозволяють стверджувати, що саме завдяки ініціативі 

науково-педагогічної інтелігенції в школах України в період окупації 

вводилося обов’язкове навчання дітей. В умовах заборони використання 

радянських підручників педагоги докладали зусиль для створення нових 

навчальних посібників. Їх видавали у багатьох містах України, таких як 

Львів, Харків, Слов’янськ, Маріуполь [7, арк. 38]. Незважаючи ні на що, 

у більшості видань немає навчальних матеріалів, які б звеличували ні-

мецьких «визволителів», що є свідченням свідомої позиції укладачів.  

Враховуючи високий освітній рівень і наявний досвід представ-

ників науково-педагогічної інтелігенції окупанти залучали їх до вико-

нання управлінських функцій у допоміжних органах влади на місцях. 

Наприклад, при німецькому господарському штабі працювало чимало 
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викладачів вищих навчальних закладів Харкова, серед яких були й про-

фесор Дружевський, доцент Даскін [3, с. 361].  

Нерідко на зрадницькі по суті вчинки морально не стійких людей 

штовхали такі почуття як авантюризм, страх, бажання помститися. У 

частини інтелігентів мотиви такої відвертої співпраці часто були суто 

матеріальними. Частина інтелігенції мала певні ілюзії стосовно окупан-

тів, вважаючи терор з їх боку тимчасовим явищем. Дехто з педагогів з 

альтруїстичних переконань увійшов до складу окупаційних органів і 

бажав прислужитися своїм співвітчизникам.  

Чимало представників науково-педагогічної інтелігенції, яких об-

ставини або окупанти змусили піти на службу, трималися достойно і 

здійснювали опір ворогу доступними методами: саботували злочинні 

розпорядження владних структур, переховували культурні цінності, 

літературу, устаткування, рятували від вивезення до Німеччини співвіт-

чизників, вели агітаційну та роз’яснювальну роботу, надаючи таким 

чином психологічну підтримку мирному населенню [8, арк.108, 127]. 

Активна професійна діяльність та робота у владних структурах 

виконувала ще одну важливу функцію, вона забезпечувала психологіч-

ний захист науково-педагогічній інтелігенції, оскільки створювала ілю-

зію продовження мирного життя, дозволяла самореалізуватися, давала 

почуття виконання своїх обов’язків перед суспільством, відволікала від 

побутових проблем, жахів війни.  

Однак в умовах окупації потреба в інтелектуальній праці була не 

великою, тому багато представників інтелігенції обрали для себе інший 

шлях виживання, вони зайнялися доступним ремеслом. Так, 70-річний 

професор Г. Черноморченко виготовляв домовини, а відомий педагог 

П. Тутарський робив сірники [9, арк. 436.]. Певною мірою фізична праця 

теж дозволяла самореалізуватися, відволіктися, а найголовніше, давала 

усвідомлення власної непричетності до окупаційної влади та її злочинів. 

Ще якась частка інтелігентів, які не зуміли чи не захотіли офіцій-

но працевлаштуватися в роки нацистської окупації, намагалися вижити, 

перебиваючись випадковими заробітками і використовуючи накопичені 

у довоєнний період матеріальні цінності. Наприклад, доктор медичних 

наук, професор Л. П. Ніколаєв з дружиною, яка теж була викладачем, 

кандидатом медичних наук, і донькою під час окупації Харкова вижива-

ли виключно за рахунок продажу власних речей [10, арк. 9].  

Представники науково-педагогічної інтелігенції, які усвідомлю-

вали характер окупаційного режиму і зберігали вірність ідеалам, обрали 

іншу стратегію виживання. Вони відіграли значну роль в організації 

Руху опору. Згідно статистичних даних на 62,5 тис. радянських партизан 

припадало 11 тис. представників інтелектуальної праці. Викладачі, які 

звикли до лідерства в суспільстві, часто були керівниками партизансь-

ких та підпільних груп [11, с. 93]. Так, завідувач кафедри неорганічної 

хімії Сталінського медичного інституту був командиром партизанської 
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групи з’єднання «Авангард». Для більшості учасників Руху опору важ-

ливішим було подолання саме психологічної загрози, які несла окупа-

ційна влада, а не фізичної чи матеріальної. Активний спротив нацистам 

дарував почуття виконаного обов’язку перед Батьківщиною, підносив 

самоповагу та вносив елемент романтики у жахи воєнного життя. 

Проте у значній мірі для представників інтелігенції в умовах оку-

пації були характерні аполітичні настрої. Причиною цього були довоєн-

ні репресії і обмеження інтелектуальної свободи, які фактично заохочу-

вали педагогів до пасивності і конформізму, велику роль відігравали 

переслідування окупантів, жахи війни, приниження та психологічний 

тиск. 

Одним із способів психологічного захисту для представників на-

уково-педагогічної інтелігенції стало звернення до релігії, що давало 

можливість не тільки отримати психологічну розрядку, але й впевне-

ність у майбутньому. Своєрідним методом уникнення важкої дійсності 

для найменш психологічно стабільних представників науково-педагогіч-

ної інтелігенції стало вживання алкоголю, тютюну і навіть наркотичних 

речовин. 

Отже, екстремальні умови нацистської окупації вимагали від нау-

ково-педагогічної інтелігенції формування стратегій, які б забезпечува-

ли фізичне, матеріальне та психологічне виживання. Виконання свого 

громадянського, професійного обов’язку допомагало більшості предста-

вників науково-педагогічної інтелігенції спільно з колегами реалізовува-

ти практики протистояння воєнним загрозам, вибудовувати перспективу 

на найближче майбутнє. Частина педагогів обрала для себе шлях амора-

льної поведінки. Проте фізичне виживання в умовах війни, коли влада 

змінювалася, у найбільшій мірі забезпечувала політична мімікрія, кон-

формізм, до чого часто і зверталася науково-педагогічна інтелігенція. 

Ставка на продовження у будь-якій ситуації професійної діяльності була 

характерна для переважної більшості педагогів незалежно від вибору 

основної стратегії поведінки, що у кінцевому випадку сприяло збере-

женню української науки і освіти.  
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РАЗВИТИЕ УКРАИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭВОЛЮЦИИ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В современной социологии существует несколько подходов к 

определению понятия «интеллигенция». Первый их этих подходов ис-

ходит из того, что ««Интеллигенция» (от лат. «intelligens» – мыслящий, 

разумный) – это группа людей, тяготеющих к творческому труду, обла-

дающих такими признаками, как духовность, внутренняя культура, об-

разованность, манеры цивилизованного поведения, самостоятельность 

мышления, гуманизм, высокие моральные и этические качества» [4, 

c. 193]. Второй подход более распространен. В данном случае «интелли-

генту» не приписывают определенных нравственных или духовных 

качеств, говорится, что ««Интеллигент» – это человек, профессионально 

занимающийся интеллектуальным видом деятельности, преимуще-

ственно сложным, творческим трудом» [3, с. 45]. Предполагается, что 

творческий труд, который является основным источником дохода ин-

теллигента, он способствует развитию культуры и образованности среди 

прочих слоев населения. 

Термин «интеллигенция» введен в 60-е гг. XIX столетия писате-

лем П. Боборыкиным. В дальнейшем, благодаря духовному влиянию 

писателей и философов второй половины XIX века, понятие «интелли-

гент» значительно расширилось. В настоящее время к интеллигенции 

относят инженеров, учителей, врачей, научных работников и преподава-

телей вузов, художников, квалифицированных специалистов аппарата 

управления и писателей. Каждая из названных профессий и областей 

развития интеллигенции оказывает отдельное влияние на культуру в 

целом.  

Литературная и писательская деятельность является одной из ос-

новных сфер развития интеллигенции как социальной группы. В рамках 

современной культуры, наиболее популярным жанром является фэнтези 

и научная фантастика. Для анализа особенной становления украинской 

интеллигенции следует рассмотреть ранний период украинской фанта-
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стической литературы. Наиболее значимыми фигурами этого периода 

развития фантастики, которых можно назвать предтечами этого жанра в 

Украине является Стефан Грабинский, Роман-Ростислав Ендык и Васи-

лий Сафонов-Левицкий. 

Стефан Грабинский родился в Каменке-Струмиловом – городке, 

расположенном недалеко от Львова, 26 февраля 1887 года. Он был сы-

ном окружного судьи, часто болел, и уже в раннем возрасте у него раз-

вился костный туберкулез. Болезненная натура, вместе со склонностью 

к мечтательности, привели его к увлечению фантастической литерату-

рой.  

Стефан Грабинский окончил филологический факультет Львов-

ского университета. В 1909 г. С. Грабинский издал, за свой счет, не-

большой томик собственных сочинений. В силу необходимости он стал 

учителем средней школы, однако не оставил своих литературных опы-

тов. Он продолжал писать и, после окончания Первой мировой войны, в 

1918 г. дебютировал со сборником из рассказов «На взгорье роз». Ос-

новной период творчества С. Грабинского пришелся на 1919–1936 годы. 

За это время были изданы четыре сборника его рассказов и четыре пове-

сти. После второго захвата СССР Западной Украины имя С. Грабинско-

го было забыто вплоть до распада Советского Союза.  

Первой постсоветской публикацией (и первым русским перево-

дом) его произведения считается рассказ «Месть огнедлаков», напеча-

танный в специальном номере журнала «Иностранная Литература», 

целиком посвящённом жанру «чёрной фантастики» [1]. В том же номере 

были помещены журнальная версия повести М. Элиаде «Девица Кри-

стина» и рассказ «Паук» Г. Х. Эверса. Более обширным, уже украин-

ским изданием, стал сборник новелл С. Грабинского «Духи старого 

Львова», подготовленный и изданный Ю. Винничуком. Отдельные но-

веллы С. Грабинского попали в антологию серии «Готика». Полное же 

переиздание всего творческого наследия С. Грабинского до сих пор не 

осуществлено. Именно Стефана Грабинского считают одним из основ-

ных основателей как украинской, так и польской фантастики.  

Ростислав-Роман Ендык является также значимой фигурой зари 

украинской фантастики. Р.-Р. Ендык получил антропологическое обра-

зование, является автором художественных, публицистических, науч-

ных текстов и биографий. В своих мировоззренческих исканиях был 

близок к украинскому национализму. Р.-Р. Ендык является первым 

украинским писателем, обыгравшим в своём творчестве тему злого 

божества, освобождение которого выполняется через исполнения опре-

делённых магических действий. В основу творчества легли мотивы, 

взятые из гуцульского фольклора и низшей мифологии. Обращение к 

данным мифологическим мотивам стало плодотворной находкой для 

дальнейшего развития жанра [5].  
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Писателем, который не относится строго к фантастике, но внес 

определенный вклад в развитие жанра, является Василий Сафонов-

Левицкий. В. Сафонов-Левицкий известен как украинский писатель-

новеллист и детский поэт, также журналист, редактор, работавший с 

львовскими журналами и переводчик с французского языка. Наиболее 

активный творческий его период приходится на 1921–1934 годы.  

Ряд художественных произведений В. Сафонова-Левицкого по-

свящён военной тематике. Анализ рассказов, помещенных в журнале 

«Потустороннее» показывает, что он приближается к жанру там, где 

касается темы безумия и вариации психических состояний человека. Это 

рассказы «Кликуша» и «Гость из-под Монте-Санто» (1934) [2]. Прояв-

ленное в них стилистическое мастерство и психологизм выделяют 

В. Софронова-Левицкого на фоне большинства других украинских ав-

торов, писавших в похожем жанре. Стилистические и сюжетные прие-

мы, использованные писателем, получат дальнейшее развитие в рамках 

украинской фантастики.  

Итак, литературная деятельность является одной из основных 

сфер деятельности интеллигенции как общественного класса и развива-

ется в ее контексте. Один из основных и наиболее популярных жанров 

современной литературы является фантастика. К предтечам развития 

данного жанра в Украине можно отнести Стефана Грабинского, Роман-

Ростислав Ендыка и Василия Сафонова-Левицкого. Дальнейший анализ 

творчества и жизненного пути названных авторов позволит лучше по-

нять не только особенности формирования интеллигенции как обще-

ственного класса, но и специфике взаимодействия интеллигенции и 

общества в целом. 

Литература 

1. The Stefan Grabinski Website [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.stefangrabinski.org/  
2. А. Валентинов, Д. Громов, О. Ладыженский. Заметки об украинской фантастике 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.fandom.ru/about_fan/valentinov_oldi_1.htm  
3. Интеллигенция в истории: образованный человек в представлениях и социальной 

действительности. М. : «Наука», 2001, – 346 с.  
4. Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. М., 2012, – 564 c. 

5. Фантасты современной Украины. Энциклопедический справочник / [под ред. Чёрно-

го И.В.] – Харьков: Издательский дом «Инвестор», 2007, – 456 с. 



 

~ 28 ~ 

БІЛОНОЖКО Є. П. 

 

ДВОМОВНІСТЬ ТА ПОСТКОЛОНІАЛЬНІСТЬ 

Від 1991 року Україна захворіла на почуття відокремленості від 

Росії. Нажаль від того часу, ми тільки поглиблюємо ілюзію незалежнос-

ті, що проявляється у пануючій двомовності та псевдоінтелектуальному 

розмірковані про витоки української державності. З початком війни ми 

почали дискутувати про російську мову, як іноземну або мову окупанта. 

Однак, ми не вивчили інших мов, щоб повідомити про наші проблеми 

зовнішній світ. Відповідно суспільство і інтелігенція зокрема, залиша-

ються в ілюзорному світ міжнародності Київ – Мінськ – Москва.  

Знання потребують верифікація, яка може відбуватися у два спо-

соби: або у дискусії, що притаманно гуманітарному знанню, або експе-

риментально, це стосується сфери точних знань.  

Безперечним є те, що як гуманітарні, так і точні знання на всій 

планеті Земля однакові, тобто закони фізики або правопису не зміню-

ються залежно від географічної широти. Звідки ж з’являються твер-

дження, що українська наука не конкурентоздатна.  

Говорячи про точну науку (фундаментальні знання) я можу лише 

здогадуватись і будувати свою думку на оповідях інших людей, які при-

четні до даної галузі. Точні галузі потребують фінансування для переві-

рки тієї чи іншої гіпотези висунутої фізиком, математиком або біологом. 

Якість такого знання прямо пропорційно залежить від фінансової скла-

дової. Зрозумілим, що поява Кремової долини або Великого адронного 

колайдеру – це наслідок значних капіталовкладень та розвитку вже ная-

вних високих технологій. Прикладом чого є компанія Google, яка могла 

з’явитися і розвинутися тільки на американському ринку. Верифікація 

ідеї Google відбулась там де за цю ідею змогли заплатити, натомість 

заробляти ця компанія буде по всьому світу. Мовлення у цій галузі віді-

грає другорядне значення, оскільки має на меті передавати виключно 

інформацію, яка характеризується передусім описовістю та універсаль-

ністю. Технічне мовлення або мова у точних науках не має ні культур-

ного, ні етнічного навантаження вона спрямована на передачу інформа-

ції, яка має бути універсальною. Відповідно знання іноземної мови у 

точних науках дуже рідко відіграє значення таке, як в літературі чи істо-

рії. Проте у випадку з Україною все навпаки, українські комерційні 

проекти у сфері літакобудування та ракетобудування обмежувались 

співпрацею із Росією виключно через фактор мови. 

Натомість, гуманітарне знання є заручником мови, як інструмен-

ту свого самовираження. Усі галузі гуманітарного знання та суміжного 

знання (економіка або PR) застосовують мову. Вміле та адекватне засто-

сування мови, як засобу вираження і перевірки гарантує успіх для істо-

рика, літератора, журналіста або офіціанта чи продавця. Данні сфери 
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діяльності відображають не тільки знання, але особисті якості, які ілюс-

труються виключно мовою. Розповідаючи ми маємо зважати на етич-

ність та культурну складову нашої промови.  

В математиці все набагато простіше – цифри та формули переві-

ряються незалежно від мовного контексту. Література або маркетинг не 

можуть існувати без мови як універсального засобу комунікації.  

Відповідно точні знання в Україні є заручниками не мови, а фі-

нансової неспроможності країни. Натомість гуманітарне знання потер-

пає не тільки через відсутність матеріальної підтримки, скільки через 

мовний бар’єр. 

Складність і трагізм гуманітарного знання України полягає у від-

сутності векторної спрямованості нашої науки.  

По-перше, української наука заручниця російських перекладів, 

чим більше буде україномовних перекладів тим скоріше студенти та 

викладачі будуть творити саме українську науку у комунікативно-

культурному розумінні. Проте, самих перекладів не вистачить, якщо 

міжнародні конференції обмежується рівнем Моква – Київ – Мінськ. 

Нагадаю, що однією з вимог для набуття звання доцента є знання інозе-

мної мови на рівні В2 засвідчене відповідними сертифікатом. Навряд, 

українські науковці будуть прикладати зусиль вивчити іншу іноземну 

мову ніж російську. Цікаво, що російськомовна література у дисерта-

ційних дослідженнях трактується ніби як іноземна, а науковий дискурс 

ВАКу та більшості спеціалізованих вчених рад обмежується лише до 

московський манускриптів. Гасло Хвильового «Геть від Москви!» вже 

котре десятиріччя залишається актуальним.  

Ілюзія англомовності пов’язана виключно із фінансування освіт-

ніх програм. Навіть, німецькі професори змушенні вивчати англійську, 

щоб мати можливість заробити більше грошей та конкурувати на між-

народному освітньому ринку. В умовах не оголошеної війни наукова 

конференція у Мокві набуває ознак не тільки міжнародності, але і світо-

глядного протистояння, де мова стає інструментом.  

Науковий, ментальний та економічний зв’язок Київ – Москва, на-

віть за умов гібридної війни, залишається у вигляді митрополія – прові-

нція. Україна перебуває у дискурсивному полі Росії (географічний сим-

волізм – мирні переговори проходять у Мінську), відповідно ми можемо 

обрати дві стратегії: відмовитись від будь-яких дискусій з Москвою до 

відновлення Status quo з 2013 року або продовжувати дискутувати. Оби-

два рішення є програшні, оскільки у переважність більшості нинішня 

Росія у всіх дискусіях апелює до історичних міфі, а не до раціо. (найгір-

шим є те, що Росія примножує історичні міфи для підтвердження свої 

політичних дій).  

Варто зазначити, що військові дії ускладнюють ведення внутріш-

ньо українського діалогу на будь-яку тему, у тому числі на тему мови. 
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По-друге, проблемою української гуманітарної науки є ідеологі-

зованість. Об’єктивне викладання історії складна та невдячна справа. 

Українська гуманітарна наука є заручницею 75-ти років чіткої та одно-

значної відповіді на всі питання. Відсутність системної та послідовної 

історичної політики призвела до соціального напруження у певних регі-

онах. 

Псевдоплюралізм або конформізм колишніх партійних працівни-

ків призвів до мутації радянської системи. В Україні за 25 років не від-

булось ідейної зміни поколінь, система переконання, що зміна поколінь 

призведе до зміни системи не справдились. Західна модель наукових 

шкіл в українських реаліях перетворилась у систему кругової поруки. 

Будь-яку систему творять люди, а людей виховують людей. 

Україна є постколоніальною країною. Однак, ми в гіршій ситуації 

ніж Індія та Австралія. Великобританія визнала, що була імперією і 

більше не бажає відновлювати свої неосяжні територію. Наш північний 

сусід переконаний у зворотному, він не завойовник і йому немає за що 

вибачатися. Проте, найгіршим є те, що сама Україна не хоче визнавати 

свого колоніального минуло та приймати ліки від «синдрому меншого 

брата».  

Маркери нашого постколоніального минулого: нинішня Україна 

не є правонаступницею жодної держави або територіального формуван-

ня, в Конституції говориться про проголошення, а не відновлення, неза-

лежність.  

Розрив цього мовленнєвого та історично-колоніалістичний ко-

лапс можливий виключно у політично-символічній площині.  

Визнання колоніального минулого Україна, як культурного ба-

гатства, а не стигматизуючого минулого. Усвідомлення російського-

українського білінгвізму через широке вивчення інших іноземних мов. 

Історичний плюралізм замість націоналістичної риторики Українського 

інститут національної пам’яті. 

В незалежні Україні склалась надзвичайно дивна ситуація, коли 

гуманітарної і технічної еліти цілком залежали у лінгвістичному та еко-

номічному планів від колишньої митрополії.  

Говорячи символічно, розрив між Москвою та Києвом не може 

відбуватися у Мінську. Україна має вийте поза російський лінгвістичний 

та економічний дискурс. 
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БЛАЩИШИН О. И., РЯЗАНОВ Д. И. 

 
КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ 

Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДА  

В ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОРИИ 

В осмыслении развития и глубины исторического процесса, его 

тенденций и направленности современная научная мысль выработала 

два методологических подхода: монистический (формационный) и ци-

вилизационный. Первый исходит из единства человеческой истории и ее 

процесса в виде стадий или формаций, второй же – отрицает единство 

истории человечества, утверждая, что история каждой цивилизации, 

каждого народа уникальна, как уникальны они сами. 

До последнего времени, связанного с распадом мировой «систе-

мы социализма», в исследовании мировой истории доминировал марк-

систский формационный подход, рассматривающий исторический про-

цесс как процесс смены общественно-экономических формаций. На 

рубеже столетий мировая общественная мысль нашла в формационном 

подходе ряд существенных недостатков, которые в наиболее общем 

виде заключаются в следующем: 

 формационная теория разработана на материале Западной Ев-

ропы и без достаточных оснований перенесенная на всемирную исто-

рию, не учитывает реальных тенденций и форм развития общества во 

многих регионах мира, не вписывается в пятиформационную схему; 

 теория формаций в качестве основной детерминанты истори-

ческой жизни выделяет лишь один ее аспект – социально-экономичес-

кий, сужая глубину и направленность исторического процесса; 

 формационная теория зиждется на признании одноукладности 

общества, реальная же история свидетельствует, что многоукладность 

является закономерностью едва ли не всякого общества; 

 формационная теория предписывает истории однолинейный и 

телеологический характер, строгую последовательность стадий разви-

тия, определенную заданность, смысл, цель этого развития – комму-

низм как идеальное состояние общественной мысли [1, с. 36]. 

При таком подходе картина социальной структуры сужалась 

«классово – антагонистической» схемой противоречий, сводя всю сферу 

духовной культуры к отражению классовых интересов. Такой подход не 

давал возможности анализировать духовную сферу как самостоятель-

ный, генезообразующий фактор исторического развития. 

Поэтому не случайно, что сегодня современная наука все больше 

внимания уделяет разработке цивилизационного подхода в исследова-

нии исторического процесса. В этом плане работа известного русского 

мыслителя Н. Я. Данилевского «Россия и Европа. Взгляд на культурные 
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и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому», 

опубликованная в 1869 году и дважды переизданная в наши дни, и сего-

дня не потеряла своей актуальности, вызывая все больший интерес в 

исследовательском поле. 

Целью данной статьи является раскрытие сущности концепции 

культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского и ее значения как 

теоретической предпосылки формирования цивилизационного подхода 

в исследовании истории. 

Основными методами исследования выступают: диалектический, 

исторический, логический. 

Имеются свои истоки от Н. Я. Данилевского – цивилизационная 

парадигма рассматривается сегодня в качестве теоретической платфор-

мы в работах современных авторов: Авдеевой Л. Р., Бажова С. И., Бело-

ва А. В., Лазарева Ф. В., Крымского Ф. Б., Павленко Ю. В., Дергаче-

ва В. А. и др. В них определяется как общая архитектоника цивилизаци-

онного объекта, так и вопросы о реализации им своего собственного 

национального проекта в поле контакта с иными цивилизационными 

мирами в условиях современной глобализации. 

Выдающийся ученый-энциклопедист Н.Я. Данилевский предло-

жил в своей фундаментальной работе новую модель, новую формулу 

«построения истории», гораздо более широкую, чем прежние, более 

справедливую, более научную, более способную уловить действитель-

ность предмета, чем прежние формулы: теорию культурно-историчес-

ких типов, сформулировал пять законов исторического развития. Куль-

турно-исторический тип он считал «высшей исторической единицей» [2, 

с. 87]. Этот вклад, который Н. Я. Данилевский внес в науку истории, 

Н. Н. Страхов назвал переворотом, подобным внесению естественной 

системы в науки, где господствовала система искусственная [2, с. 300]. 

В чем суть теории культурно-исторических типов и в чем она 

противостоит теории формационной? Н. Я. Данилевский отвергает еди-

ную нить в развитии человечества, ту мысль, что история есть и про-

гресс некоторого общего разума, некоторой общей цивилизации. По его 

мнению, такой цивилизации нет, а существуют только частные цивили-

зации, существует развитие отдельных культурно-исторических типов. 

«Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существо-

вать, потому что это была бы только невозможная и вовсе нежелатель-

ная неполнота» [2, с. 92]. Обращаясь за сравнением к естественным 

наукам, Н. Я. Данилевский приходит к выводу, что без учета степеней 

развития от типов развития невозможна и естественная группировка 

исторических явлений [2, с. 71]. В отсутствии этого различения он видел 

коренной недостаток исторической системы. «Формы исторической 

жизни человечества... не только изменяются и совершенствуются повоз-

растно, но еще и разнообразятся по культурно-историческим типам. 

Поэтому только внутри одного и того же типа, или цивилизации, и мож-
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но отличать те формы исторического движения, которые обозначаются 

словами: древняя, средняя и новая история» [2, с. 73]. Это деление, счи-

тал он, есть только подчинение, а главное же должно состоять в отличии 

культурно-исторических типов, самостоятельных своеобразных планов 

религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, 

научного – одним словом, исторического развития. Итак, делает вывод 

Н.Я. Данилевский, естественная система истории должна заключаться в 

различении культурно-исторических типов развития как главного осно-

вания его делений от степеней развития, по которым только эти типы (а 

не совокупность исторических явлений) могут подразделяться. В своей 

работе он выделяет десять культурно-исторических типов, или само-

бытных цивилизаций: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско-

вавилоно-финикийский, халдейский или древне-семитический, 4) ин-

дийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-

семитический, или аравийский и 10) германо-романский, или европей-

ский. К ним, он считает, можно причислить два американских типа: 

мексиканский и перуанский, погибшие насильственной смертью и не 

успевшие совершить своего развития. 

Н. Я. Данилевский не только предложил теорию культурно-

исторических типов, но и сформулировал пять законов исторического 

развития в специальной главе «Культурно-исторические типы и некото-

рые законы их движения и развития»: Закон 1. Всякое племя или семей-

ство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, 

...составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще 

по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и 

вышло уже из младенчества. Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная 

самобытному культурно-историческому типу, могла зародиться и раз-

виваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользова-

лись политической независимостью. Закон 3. Начала цивилизации одно-

го культурно-исторического типа не передаются народам другого типа, 

Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влия-

нии чуждых, ему предшествующих или современных цивилизаций. 

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому 

типу, тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда 

разнообразны этнографические элементы, его составляющие, – когда 

они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь неза-

висимостью, составляют федерацию или политическую систему госу-

дарств. Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего 

ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у кото-

рых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период 

цветения и плодоношения относительно короток и истощает раз и 

навсегда их жизненную силу [2, с. 77-78]. 

Н. Я. Данилевский выделил четыре общих разряда деятельности, 

обнимающие собою все разнообразные обнаружения исторической 
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жизни, обозначаемых словами «культура» и «цивилизация»: религиоз-

ную, культурную, политическую, общественно-экономическую. Пред-

шествующие цивилизации развили каждая только одну из сторон куль-

турной деятельности. Он надеялся, что «...славянский культурно-

исторический тип в первый раз представит синтезис всех сторон куль-

турной деятельности ...будет первым четырехосновным культурно-

историческим типом» [2, с. 430]. 

По Н. Я. Данилевскому каждый культурно-исторический тип раз-

вивал самостоятельным путем начало, заключающееся как в особенно-

стях его духовной природы, так и в особенных внешних условиях жиз-

ни, в которые они были поставлены, и этим вносил свой вклад в общую 

сокровищницу. Своим учением Н. Я. Данилевский доказательно отверг 

универсализм европейской культуры, разрушил представление о евро-

пейской культуре как образце для подражания, за что был подвержен со 

стороны западников резкой критике. 

Н. Я. Данилевский яростно осуждал тех, кто, по его мнению, был 

ослеплен блеском Европы, не понимал возможности прогресса вне 

предложенного ею пути. 

Каково же значение теории культурно-исторических типов, раз-

работанной Н. Я. Данилевским? 

Он предложил более новую модель, новую формулу «построения 

истории», более широкую, чем прежние, более справедливую, более 

научную. 

Отвергая единую нить в развитии человечества, отвергая мысль, 

что история есть прогресс общего разума, некоторой общей цивилиза-

ции, он не отвергал прогресс вообще, но считал, что прогресс состоит не 

в том, чтобы идти всем в одном направлении (в таком бы случае он 

прекратился), а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поле 

исторической деятельности человечества во всех направлениях. Поэто-

му ни одна цивилизация не может гордиться тем, что она представляла 

высшую точку развития в сравнении с предшественницами и современ-

ницами, во всех сторонах развития. Такой вывод Н. Я. Данилевского 

отвергает утверждение об универсальности развития, о том, что во все-

мирной истории происходит нечто фундаментальное, выражающееся в 

триумфе Запада, западной идеи, о том, что у либерализма не осталось 

никаких жизнеспособных альтернатив, и что многие страны, и прежде 

всего Россия, будут постоянно находиться в роли догоняющих «лидеров 

цивилизации» [3, с. 135]. 

Важен вывод Н. Я. Данилевского, который он сделал на основа-

нии группировки исторических явлений по культурно-историческим 

типам о том, что цивилизация есть раскрытие начал, лежащих в особен-

ностях духовной природы народов. 

Значительное место в своей работе Н. Я. Данилевский уделяет 

самобытному развитию славянского культурно-исторического типа, что 
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«...вообще не интерес составляет главную двигательную силу русского 

народа, а внутреннее нравственное сознание медленно подготовляюще-

еся в его духовном организме, но всецело охватывающее его, когда 

настанет время для его внешнего практического обнаружения и осу-

ществления [2, с. 163]. Вероятно, это главный стержень, основа возрож-

дения России. 

Выводы Н. Я. Данилевского развиты и подтверждены немецким 

философом О. Шпенглером в работе «Закат Европы» и английским исто-

риком А. Тойнби в работе «Постижение истории». Разрабатывая теорию 

цивилизаций, А. Тойнби предостерегает от заблуждений в утверждениях 

относительно уникальности, большейзначимости отдельных цивилиза-

ций, предупреждая, что в духовном поединке последнее слово еще не 

сказано, предупреждая, что общество, именуемое «западным», проявля-

ет тенденцию к постоянному расширению, но за все время существова-

ния оно так и не добилось доминирующего положения в мире во всех 

планах – экономическом, политическом, культурном [4, с. 34]. 

В свете сказанного становится ясно, что формационный подход к 

постижению истории может выполнять лишь подчиненную, вспомога-

тельную роль. Главное же состоит в отличии культурно-исторических 

типов, самостоятельных своеобразных планов религиозного, социально-

го, бытового, промышленного, политического, научного – одним сло-

вом, исторического развития, то есть цивилизационный подход. 

Американским профессором С. Хантингтоном в работе «Столк-

новение цивилизаций?» в конце XX века сделан вывод о том, что в пер-

спективе преобладающие источники конфликтов будут определяться 

культурой, что самые значительные конфликты будущего развернутся 

вдоль линий разлома между цивилизациями и что различия между ци-

вилизациями не только реальны, но и наиболее существенны [5, с. 32]. 

Значение теории культурно-исторических типов велико в совре-

менной исследовательской мысли. Она призывает рассматривать разви-

тие истории не как заранее заданную «схему», «шаблон», «слепое копи-

рование» пусть даже самых передовых социальных трансформаций, а 

как эволюционный процесс преемственности лучших традиций и до-

стижений каждого народа, вовлеченного в мировой исторический поток 

и обогащающегося в нем самом на основе многополюсности, поливари-

антности исторического развития. 

Особенно это важно в современном глобализирующемся мире, в 

порыве духовного поиска своей собственной социально-исторической 

идентичности, когда перед славянскими народами сама история воз-

двигла грандиозную и ответственную миссию – осознать основы своего 

бытия и на них воздвигнуть новое здание своей цивилизации. 

И возможно такое историческое свершение лишь на основе вдум-

чивого, глубокого осмысливания самой истории, развития мировых 

тенденций, сочетающих в себе поливариантность культурно-историчес-
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кого развития различных народов и поступательное движение всего 

человечества (и значит формационного и цивилизационного подходов в 

исследовании исторического процесса). 

Это откроет не только великую возможность преодолеть одно-

сторонность в осмыслении истории, ее истинной диалектики, но и вели-

кие контуры созидаемого нами будущего. 
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БОГУНЕНКО В. О. 

 

ГУМАННО-ЕСТЕТИЧНІ ІДЕЇ  

У ЛІТЕРАТУРНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ А. М. ФЕДЯ 

Сучасний український філософ і письменник Анатолій Михайло-

вич Федь (м. Cлов’янcьк) є теоретиком і практиком культури, що нале-

жить до славної когорти українських інтелектуалів – так званих «шіст-

десятників», як і Сергій Борисович Кримський, Мирослав Володимиро-

вич Попович, Вілен Сергійович Горський, Авенір Іванович Уйомов та 

інші. Деякі дослідники говорять про існування шістдесятників як «філо-

софського типу»; вони започаткували епоху нового українського філо-

софіювання, формулювання його проблематики, розвиток української 

філософської мови [2, с.41]. Як і кожного із представників філософської 

генерації «шістдесятників», пошук «свого голосу», що означав немину-

че протиставлення офіційним ціннісно-смисловим засадам та вимагав 

переосмислення всієї радянської світоглядної системи, привів А. М. 

Федя до вироблення певної системи оригінальних підходів, уявлень та 

винайдення норм (найперше, визначення домінанти) власної філософсь-

кої творчості. Рівень досягнень у цій царині, що дозволили філософу і 

митцю запропонувати читачеві цілісну картину світу, дозволяє говорити 

про неї як про парадигму. 

Вивчення творчості А. М. Федя нині актуалізоване, зокрема, по-

шуками, в новітню інформаційну еру, сутності сучасної культури та 

питанням по можливість її перетворення через так звану «посткультуру» 
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на щось принципово нове у духовному досвіді людства. Багато з цих 

пошуків реалізуються на перетині культурології, історії та естетики. 

Саме навколо вчень про прекрасне та про його людській вимір точаться 

головні дискусії щодо майбутнього культури. Водночас у наявному 

корпусі філософських творів А. М. Федя, як спеціально-філософського, 

так і науково-дидактичного чи художнього, художньо-публіцистичного 

характеру можна одразу побачити «естетичну домінанту» дискурсу, що 

виявляється у контексті напружених пошуків «людяності» у «людськос-

ті»; це, на наш погляд, аналіз дозволяє охарактеризувати основні, на-

скрізні ідеї переважної більшості творів філософа як «гуманно-естетичні». 

Сучасні дослідники у більшості поділяють, в історико-філософ-

ській рефлексії, погляд щодо поділу естетики на класичну, некласичну 

та постнекласичну. Перша з них при цьому визнається сутнісною части-

ною всієї сучасної естетики. Визнається, що у просторі цієї естетики 

сформувалися розуміння предмету естетики, її категорії, методологія, 

тобто була розроблена загальна філософська естетика. У центрі худож-

ньої культури цієї естетики була людина та, зокрема, її естетичний дос-

від; людина і в космоцентричній, і в теоцентричній, і в антропоцентрич-

ній моделях Всесвіту була і творцем, і споживачем Краси. При цьому, 

слід зазначити, що у парадигмі класичної естетики у період Відроджен-

ня та Нового часу дефініції «гуманний» та «гуманістичний», нерідко 

ототожнюючись, з часом зазнавали певних ціннісно-смислових змін (що 

передбачає нині необхідність як аналізу еволюції цих понять, так і їх 

сучасне визначення). 

За низкою ознак естетичні погляди А. М. Федя слід відносити до 

напряму некласичної естетики. Водночас, на наш погляд, саме поняття 

гуманності є головним у ціннісному вимірі естетичної концепції 

А. М. Федя. Це дає змогу як визначити місце його естетичних теорій у 

світовій та українській філософії, так і накреслити нові підходи до вирі-

шення багатьох проблем сучасної естетики, передусім її дегуманізації, а 

також певних національно-культурних аспектів цієї проблеми. 

Питання про дегуманізацію культури у минулому столітті було 

поставлене Х. Ортегою-і-Гассетом, коли навколо класичного естетично-

го ядра формувалася утворення параестетичних змістів та смислів [3]. 

А вже з другої половини ХХ ст. сутність більшості естетичних 

теорій «некласичного періоду» полягала насамперед у запереченні 

принципу калокагатії, що відриває істину від прекрасного; у творенні 

своєрідної «антиестетики», у фактичному «самовідводі» естетичної 

свідомості у контексті загальної кризи культури у другій половині ХХ 

ст., що мала ознаки дегуманізації [1]. При цьому, використовуючи без-

сумнівні цінні досягнення таких естетик, передусім у методологічному 

плані, деякі мислителі здійснювали спроби осмислити сутнісні естетичні 

засади так званого «класичного періоду», використовуючи, що надзви-

чайно цінно, досягнення некласичної естетики, здійснюючи естетичний 
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дискурс у некласичній парадигмі. Цілком ймовірно, що їх спроби ство-

рять потужний евристичний потенціал. Тому, з огляду на можливість 

уникнення людиною людського ціннісно-смислового змісту естетики 

виключно через самознищення, інтелектуально-духовне чи фізичне, 

безальтернативною є поява так званої «постнекласичної естетики», що 

нині визріває у надрах «нонкласики» і появу котрої не можна зводити 

до, по суті, поки що тільки кількісних змін у інформативній культурі, 

незважаючи на беззаперечно якісні технічні зміни. 

При цьому видається цілком імовірним, що у сучасному сплеску 

теоретизування у культурології, естетиці із акцентом на необхідності 

формування нових підходів до естетичних проблем, зокрема, нового 

визначення (або перевинайдення) предмету естетики, нового вивчення 

історії естетичних вчень (що передбачає створення нової наукової віри, 

подолання заснованих на чуттєвості некласичних авангардистських 

естетичних теорій) простежується настання ідеаціоністської культури, 

про котру писав свого часу Пітірим Сорокін [4, c. 436]. Можна зазначи-

ти, на нашу думку, що окремі ознаки цього процесу нині втілюються у 

запиті на створення так званої «постнекласичної естетики». 

У цих умовах, на нашу думку, при вивченні творчості окремих 

авторів є надважливим закцентувати увагу на визначенні ставлення 

митця, мислителя до сутнісних естетичних засад, до центральних про-

блем людського цивілізаційного поступу. У філософсько-педагогічних, 

літературно-філософських працях А. М. Федя («И душа с душою гово-

рит», «Естетичний світ педагога», «Сірий», «Над рідною хатою гойдався 

шуліка», Переддень доби Водолієвої» та ін.) чітко ставиться саме про-

блема зв’язку суб’єкт-об’єктних зв’язків естетичної реальності та алго-

ритмів розвитку особистості в «особистісному творенні краси» як сенсу 

людського життя; при цьому філософ використовує як некласичні під-

ходи до поставлених ним проблем, так і некласичні методи їх вивчення. 

Естетику класичного періоду, і гуманістичну, і феноменологічну, 

і теургічну, загалом можна охарактеризувати як таку, що базується на 

проблемі людини як «міри речей». Але, на нашу думку, не можна тільки 

цьому використати щодо неї дефініцію «гуманна естетика». 

Ще у 1980-х рр. М. Мамардашвілі говорив про «трагічну весе-

лість» – про справжню веселість людства, що мусить настати внаслідок 

переосмислення трагічного досвіду дегуманізованого ХХ ст. [5]. Це 

передбачає пересилення людиною свого песимізму, який має вагомі 

підстави, фактично – створення нової гуманної інформаційної реальнос-

ті, винайдення особливої парадигми філософського та історіософського 

дискурсу. 

Цінні ідеї, пов’язані саме з таким підходом, ми можемо просте-

жити у творах А. М. Федя зокрема – в одному з останніх його романів 

«Переддень доби Водолієвої», що є ліричним епосом українського До-

нецького краю середини ХХ ст., фантастико-реалістичним та поетико-
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філософським твором [6]. У романі шокуюче звучить теза про те, що 

людина – то найменш досконале з творінь Космосу, невдалий експери-

мент; що вона, власне, нездатна до того, що сама називає «людяністю»: 

нездатна любити і цим творити красу. Засобами некласичної естетики – 

колажу, демонтажу змісту, моделювання культурного ландшафту та ін. 

філософом досягається мета повернення фактично християнського цін-

нісно-смислового ядра естетики з параестетичної «орбіти» некласично-

естетичних пошуків. При цьому філософсько-естетичні розробки ідей 

кола «гуманної естетики», фактично – утвердження у творах А. М. Федя 

гуманно-естетичної парадигми засобами нонкласики – відкривають 

шлях до створення нових плідних естетичних теорій. 

Таким чином, естетико-філософські ідеї А.М. Федя викладені ним 

у низці наукових робіт та у художніх, художньо-публіцистичних творах, 

в умовах домінування некласичних естетичних концепцій, напружених 

методологічних пошуків нових підходів до естетичної проблематики, у 

річищі некласичної естетики та з використанням беззаперечних досяг-

нень нонкласики. Водночас змістовно-ціннісним центром його естетич-

них ідей залишається Людина, що йде до винайдення сутності своєї 

людськості у творенні Краси; через це творчість А. М. Федя можна, на 

наш погляд, тлумачити як «гуманно-естетичну парадигму». 
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БОЄЧКО В. Ф. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНОСТІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 

ПОЛЬСЬКОЮ ПОЛІТИЧНОЮ ЕЛІТОЮ 1917–1918 РР. 

Перша світова війна викликала найбільшу економічну та політи-

чну кризу країн Європи та Російської імперії. Незважаючи на найбільші 

в історії людські жертви та матеріальні втрати, війна активізувала націо-

нальні політичні еліти народів, що входили до складу імперій. У цей час 

відбувається поступове послаблення важелів контролю та управління в 

імперіях, що колись твердо утримували різні народи під своєю владою. 

Національні політичні еліти проходять швидкий шлях формування та 

самоорганізації. Польські політичні діячі починають розробляти проекти 

самоврядування, а згодом можливого відродження державності. У про-

цесі завершення війни починає діяти багато об’єктивних та 

суб’єктивних чинників, що дали змогу польському народу у листопаді 

1918 р. витворити власну державність. 

Метою дослідження є аналіз на основі процесу реалізації проектів 

державності другої Речі Посполитої польською політичною елітою 

1917–1918 рр.  

Зазначеній проблемі присвячені праці відомої тернопільської до-

слідниці Л. Алексієвець у яких на основі аналізу широкої джерельної 

бази висвітлюється процес інституалізації Другої речі Посполитої. Нашу 

увагу привертають праці польських істориків, де висвітлюються різні 

аспекти процесів державотворення Польщі 1914–1921 рр. [3–7]. Особ-

ливу увагу новітня польська історіографія приділяє формуванню та 

діяльності польської національної еліти, а саме Р. Дмовському, 

М. Замойському, М. Сейді, Ю. Пілсудському. 

Повалення самодержавства в Росії створило умови для вияву де-

мократичних прагнень багатонаціонального населення імперії. Тимча-

совий Уряд, який прийшов до влади в Росії, розпочав ряд реформ. Од-

ним із документів було звернення Петроградської Ради робітничих і 

солдатських депутатів від 27 березня 1917 р. «До народу польського» [1, 

с. 247]. Рада заявляла, що Польща має право бути абсолютно незалеж-

ною в державно-міжнародних відносинах. Тимчасовий уряд підтримав 

ідею створення незалежної Польщі, застеріг про майбутній політичний 

союз Польщі з Росією, утворив Ліквідаційну комісію в справах Королів-

ства Польського, яку очолив близький до кадетів Олександр Лєдніцький 

(1866 – 1934) [2, с. 224].  

Перша світова війна змусила польські політичні партії та сили чі-

тко визначити свої позиції. Було відновлено діяльність Польського На-

ціонального Комітету (далі ПНК), який на організаційному засіданні 19–

25 червня 1917 р. доручив Р. Дмовському, Е. Пільтцу, М. Замойському і 

М. Сейді опрацювати проект політичного устрою польської держави [4, 
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с. 2]. Комітет орієнтувався на Антанту, перемоги якої очікувалося. Кері-

вником комітету було призначено Романа Дмовського.  

Влітку 1917 р. політична і воєнна ситуація в Польщі докорінно 

змінилася. Після революційних подій у Росії ідея незалежності Польщі 

підштовхнула Ю. Пілсудського до створення таємних організацій, які 

повинні були проводити роботу в політичних партіях та організаціях. У 

липні 1917 р. він наказав польським легіонерам не складати присяги, 

затвердженої німецькими й австрійськими військовими [2, с. 263]. 

27 жовтня 1917 р. в Варшавському замку відбулася церемонія 

урочистого відкриття Регентської Ради, яка складалася з трьох членів: 

варшавського архієпископа, а згодом кардинала, князя Олександра Ка-

ковського, князя Здіслава Любомирського (найвизначнішої фігури цього 

часу, голови Цивільного комітету) і графа Юзефа Островського. 

Регентська Рада була першим перехідним органом державної 

влади в Польському королівстві, яка активно працювала над організаці-

єю Польської держави, приймаючи відповідні декрети, оскільки на від-

міну від створеної раніше Державної Ради, була наділена реальними 

політичними повноваженнями й мала можливість реалізації власних 

державотворчих кроків в умовах війни. 

Регентська Рада 3 січня 1918 р. видала декрет «Про тимчасову ор-

ганізацію вищих органів влади в Польському королівстві», за яким 

отримала право видавати декрети і рескрипти, натомість Державна Рада 

могла затверджувати закони. Регентська рада здійснювала функції уп-

равління через голову Ради Міністрів і окремих міністрів, як керівників 

восьми міністерств, поряд з якими продовжували функціонувати депар-

тамент закордонних справ і військова комісія. Першим головою уряду 

призначили колишнього ендека, історика Яна Кухаревського (1876–

1951) [3, с. 206].  

Функцію законодавчої влади виконувала Державна Рада, створе-

на декретом Регентської Ради від 4 лютого 1918 р. Утім, законодавчі 

функції Державної Ради були обмежені правом Регентської Ради на 

видання розпоряджень, що мали силу закону і видавалися в терміновому 

порядку для врегулювання окремих питань управління.  

Маніфестом від 7 жовтня 1918 р. Регентська Рада розпустила 

Державну Раду, проголосила утворення незалежної Польської держави 

на всіх польських землях, створення багатопартійного уряду і проведен-

ня виборів до Законодавчого Сейму. Декретом від 15 жовтня 1918 р. 

Регентська Рада оголосила, що до скликання конституційного сейму 

розпорядження, які мають силу закону, будуть видаватися нею, Регент-

ською Радою[3, с. 230]. Таким чином, Регентська Рада активно працю-

вала над організацією Польської держави, і намагалася передовсім запо-

бігти анархії в краї.  

Однак політична ситуація в країні була надзвичайно складною. 

Кабінет Ю. Свєжинського оголосив без відома Регентської Ради відозву 
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до народу, маючи намір утримати владу в своїх руках. Регентська Рада 

наступного дня дала відставку своєму кабінетові міністрів, зі своєї ініці-

ативи. Влучними є зауваження Б. Косковського про настрої чи прагнен-

ня польського суспільства у листопадові дні: «Неймовірно швидким 

способом наш народ пройшов сьогодні демократичну школу. Постула-

ти, що ще вчора видавалися далекими й підвішеними в повітрі, сьогодні 

знайшли загальне схвалення. Не викликає сумнівів передача влади в 

руки народу шляхом скликання Установчих Зборів на найдемократич-

ніших засадах». 

Прагнення поляків до незалежності було відображено у створенні 

перших урядових осередків, передусім, на польських етнічних землях, 

тобто у Варшаві, Лодзі, Кєльцах, Кракові, Тарнові, Любліні. Державний 

характер, хоча з обмеженими атрибутами, мали Тимчасова державна 

рада, Реґентська рада, Тимчасовий народний уряд Польської Республіки, 

Польська ліквідаційна комісія. У Варшаві діяла Реґентська рада. У Кра-

кові прийшла до влади Польська ліквідаційна комісія. Незважаючи на 

назву, це був справжній уряд (від 4 листопада на чолі з В. Вітосом), який 

діяв у Західній Галичині, спираючись на польську адміністрацію, війсь-

ко і поліцію. У Любліні 7 листопада 1918 р. діяв Тимчасовий народний 

уряд Польської Республіки на чолі з І. Дашинським. У Познані діяв 

підпільний Міжпартійний комітет, який деякі дослідники називають 

Центральним громадянським комітетом переформувався 11 листопада 

на Головну народну раду і розпочав підготовку до захоплення влади у 

Познанському воєводстві. У Цєшині урядові функції вже від 19 жовтня 

виконувала Народна рада Цєшинського князівства на чолі з ксьондзом 

Ю. Льондзіним.  

Важливе значення для творення основ національної державності 

діяльності закордонних польських патріотичних провладних інституцій. 

У Швейцарії, Великобританії, Франції і США діяли громадські органі-

зації поляків, які допомагали жертвам війни, військовополоненим, під-

тримували і пропагували ідею незалежної Польської держави. На між-

народній арені польський провід домігся визнання права на власну неза-

лежну державу. З цим погодилися і Центральні держави, і країни Антан-

ти й США. В результаті виник 15 серпня 1917 р. за ініціативою Р. Дмов-

ського в Лозанні Польський національний комітет та розпочалася діяль-

ність його представників, які фактично здійснювали дипломатичні й 

консульські функції. КНП виконував роль польського уряду в межах 

діяльності Міністерства закордонних справ, частково Міністерства вій-

ськових справ, зокрема політичного керівництва сформованої у Франції 

польської армії, яку спочатку очолив французький генерал Л. Арчинар, а 

у 1918 р. її головнокомандувачем став Ю. Галлер. «Блакитна армія» (від 

кольору мундирів) на кінець війни нараховувала до 67 тис. вояків [4, 

с. 361–362]. У відповідь на звернення Р. Дмовського [4, с. 12] країни 
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Антанти визнали Польський національний комітет представницьким 

органом польського народу. 

Висновки. Відродження польської державності після Першої сві-

тової війни було підготовлене всім ходом національної та світової істо-

рії, становило закономірний результат державницьких домагань польсь-

кого народу, його руху за незалежність. У процесі історичних випробу-

вань, соціальних катаклізмів, революцій, реформ у свідомості поляків 

посилилося почуття ідентичності, яке об’єднувало їх у самодостатню 

європейську націю. Торжество державного самоствердження Польщі 

стало квінтесенцією закономірного поступу польського народу, надавши 

його історії логічного завершення і розвитку. Враховуючи історико-

політичні, соціально-економічні й духовні процеси у відродженні 

Польщі, можна стверджувати, що процес становлення самостійності 

Польської держави, як уже було зазначено вище, тривав до міжнародно-

правового врегулювання кордонів і прийняття Березневої конституції. 

Хоча конституційне оформлення створеної політичної системи та пода-

льший розвиток розглядаємо як результат не ухвали зверху конститу-

ційно-правових актів під тиском політичних партій, а впертої боротьби у 

післявоєнній розстановці політичних сил із урахуванням зусиль та впли-

ву національно-демократичних кіл. 
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«ПОГРОМ З ПРОДОВЖЕННЯМ»: РОЛЬ СПОГАДІВ НАДІЇ СВІТЛИЧНОЇ У 

ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 60–70-Х РР. ХХ СТ. 

Системне вивчення джерел руху опору в Україні є однією з акту-

альних дослідницьких проблем. Особливостям опозиційного руху в 

Україні у другій половини ХХ ст. присвячено роботи істориків Л. Алек-

сєєвої, Г. Касьянова, Ю. Курносова, Ю. Зайцева, І. Кривдіної, Л. Ведмідь 

та ін. Відповідно до термінологічної традиції, окресленої Г. Касьяновим, 

вживаємо поняття «рух опору». Серед джерел, опублікованих в останнє 
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десятиліття, особливу увагу привертають ґрунтовні збірники докумен-

тів, а саме: «Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Цент-

ральної та Східної Європи й колишнього СРСР» (2006), «Рух опору в 

Україні: 1960–1990. Енциклопедичний довідник» (2010) та «Українська 

Гельсінська Спілка у спогадах і документах» (2012). 

Найактивніше цей рух заявив про себе в її західному регіоні та 

Києві. Дослідники наголошують на тому факті, що шістдесятництво 

стало інтелектуально-духовним підґрунтям розвитку руху опору. Пере-

важна більшість дисидентів входила до гурту І. Світличного (В. Стус, 

Є. Сверстюк, М. Осадчий), де були сформовані ідеї, висловлені пізніше 

в документах Української Ґельсінської Групи, керівником якої став 

М. Руденком. І. Світличний став об’єднуючою духовною силою в одній 

особі між Східною і Західною Україною, із культурними діячами укра-

їнської діаспори. Дослідження документів особистого походження як 

виявів мікроісторії дало змогу представити означену проблему в антро-

поцентричному ракурсі.  

У результаті залучення до наукового дискурсу роботи зразків до-

кументів (мемуари, листування, епістолярій, архівні матеріали), 

пов’язаних із діяльністю М. Руденка, І. Світличного, Надії Світличної, 

Г. Гайового, Г. Тютюнника, В. Стуса, В. Голобородька було цікаво від-

значити, що більшість найбільш активних представників національно-

культурного опору народилися або проживали на Сході України. Допо-

внюють ці знання епістолярій і щоденникові записи Гр. Тютюнника, 

архівні матеріали Центральному державному архіві громадських органі-

зацій України, які стосуються виключення М. Руденка зі Спілки пись-

менників України, В. Голобородька з Донецького державного універси-

тету. Розвиткові інформаційного простору сприяла діяльність Г. Гайово-

го – відомого журналіста, літератора, який працював у луганській моло-

діжній газеті «Молодогвардієць», а потім – «Молода гвардія». Матеріа-

ли інтерв’ю як джерела біографічних відомостей про Г. Гайового дають 

змогу через факти мікроісторії розширити відомості про умови функці-

онування інакомислення в досліджуваний період.  

Метою цієї розвідки є актуалізація вивчення спогадів Надії Світ-

личного як джерела дослідження руху опору в Україні. 

Народився Іван Олексійович Світличний 1929 року в селі Поло-

винкине Старобільського району Луганської області. У збірці спогадів 

«Доброокий» сестра Надія згадувала: «Його ставлення до мами було 

особливе. Вважається, що матері з доньками все ближчі, ніж із синами. 

А в нас, скільки пригадую, було навпаки. Іван був органічно уважніший 

і дбайливіший до мами, ніж ми з сестрою» [1, 11]. 

О. Неживий наводить виразне висловлювання Надії Світличної: 

«Луганщина – зрусифікований край, і дехто вважає її безнадійним кра-

єм. Я оптимістка в цьому плані, надіюся на молодь. Молоді дуже тала-

новиті. Я просто була вражена. У селі є такі талановиті молоді люди, що 
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мені аж дивно, звідки вони такі беруться. А потім подумала: звідки ж 

взявся Дзюба, той Голобородько, той Григір Тютюнник, той Іван Світ-

личний? Звідки вони взялися у тому Донбасі?» [2, с. 81]. Закінчивши 

семирічну школу в рідному селі, І. Світличний навчається в середній 

чоловічій школі № 1 міста Старобільська (тепер загальноосвітня школа 

№ 2), яку закінчив у 1947 році, потім обирає навчання на українському 

відділенні філологічного факультету Харківського державного універ-

ситету. Важливим етапом становлення особистості І. Світличного стало 

навчання в аспірантурі Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка в м. 

Києві. Уперше І. Світличний був заарештований органами КДБ СРСР 31 

серпня 1965 року і звільнений через вісім місяців. Унаслідок повторного 

арешту, який відбувся 12 січня 1972 року, був ув’язнений на сім років 

таборів суворого режиму і п’ять років заслання. 

У спогадах Надія Олексіївна Світлична відкрито говорить про 

політизовані штампи, які здавалися вже анахронізмом. Зокрема, читаємо 

у спогадах про події 1972 р.: «Коли в Києві арештували Івана, і мене, 

його сестру, хтось написав на воротях у батьківському дворі одне слово 

– «бандери». <…> Ворота ще, певно, пам’ятають, як воно все було, що 

люди й двір почали раптом обминати. Нашій неписьменній мамі було 

важко зрозуміти, що діялося» [2, с. 81]. 

Згадує Надія Світлична і про специфічні мовні звороти в юриди-

чних текстах того часу: «За рік слідства я вже нібито й звикла до кагебі-

стської термінології, а все ж було якось моторошно читати, як «з метою 

підриву і послаблення радянської влади» Світлична виготовила чотири 

примірники машинопису Євгена Сверстюка «Котляревський сміється» і 

розповсюдила їх шляхом передачі авторові. Все це кваліфікувалося за 

ст. 62, ч.1 Кримінального кодексу УРСР як «антирадянська діяльність», 

– таким було враження від прочитання звинувачувального висновку. 

Навіть у похмурому, грізному й безсердечному судовому засіданні були 

по-своєму світлі хвилини, тому найяскравіший спогад залишився від 

двох свідків – Євгена Сверстюка та Івана Світличного, які немовби ви-

промінювали добро» [2, с. 64].  

У мемуарах «Погром з продовженням», надрукованих у часопису 

«Сучасність» у 1983 р., Надія Олексіївна з прикрістю згадує: «Напри-

клад том, у якому зібрали протоколи допиту свідків, відкривався пока-

зами моєї двоюрідної сестри, вчительки з нашого села Курінної Тетяни 

Сергіївни. Протоколи писані по-російськи, хоч і вона зроду-віку україн-

ка, й кінчала той самий, що й я, Харківський університет, і працює в 

сільській українській школі, та й справу мою, з огляду на її буржуазно-

націоналістичний характер, вели по-українськи. Але це не так важливе, 

це зрештою тільки форма. Що ж до змісту показів, Тетяна Сергіївна 

переплюнула всіх шевців моєї справи своїми категоричними кваліфіка-

ціями. Так, вона писала «В тому, що Надія Світлична стала на шлях 

антирадянської діяльності, винен її брат Світличний Іван Олексійович. і 
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тільки він». Отак! Нащо там суд, або слідство? – ясно, як день. У своїй 

викривальності Тетяна Курінна йшла далі, ніж Шерлок Холмс «Своего 

сына Надежда почему-то назвала Яремой, что в переводе на русский 

язык обозначает "уярмленный, порабощенный"» [3].  

Отже, вивчаючи подібні матеріали, необхідно пам’ятати, що вони 

не позбавлені елементу суб’єктивності. Водночас залучення до дослі-

дження з історії України мемуарів, епістолярію дає підстави стверджу-

вати, що означені джерела інформації про особистість і діяльність на-

ших земляків увиразнюють проблему співвідношення мікроісторії та 

історії країни. Таким чином, знайомство з документами, пов’язаними з 

життєвою долею учасників руху опору, дає змогу поглибити знання з 

історії українського правозахисного руху й окреслює подальші перспек-

тиви дослідження. 
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МЕМУАРИ І. М. БІЛОГУБА ЯК ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ТВІР 

Проблема інтерпретації творчості письменників 30–80-х рр. 

ХХ ст. залишається актуальним аспектом літературознавчої науки сьо-

годення. Метою пропонованої студії є аналіз спогадів І. Білогуба «Нек-

ролог» у контексті літератури так званого «табірного циклу». Ці спога-

ди, як і творчість І. Світличного, В. Стуса, Т. Мельничука, М. Руденка та 

інших авторів, є своєрідним свідченням ув’язненого, який, сприймаючи 

світ крізь ґрати, осмислює позав’язничну дійсність. За слушним заува-

женням Р. Харчук, табірна творчість у світовій літературі стала анахро-

нізмом, а в пострадянській – окремим родом дослідження [1, с. 7]. Особ-

ливості табірної новелістики Б. Антоненка-Давидовича, «Архіпелаг 

ГУЛАГ» О. Солженіцина, «У череві дракона», М. Руденка, тюремно-

табірний епістолярій українських дисидентів («Листи до матері з нево-

лі» В. Марченка) були об’єктом аналізу різних дослідників. За твер-

дженням М. Руденка, такі твори є актуальними до того часу, «коли 

останній політв’язень вернеться із тюремної імли» [2, с. 296]. Ця літера-

тура була породжена напруженим духовним прагненням осмислити 
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підсумки катастрофічних подій, що відбулися в країні протягом ХХ ст. 

Звідси – морально-філософський потенціал творів колишніх в’язнів 

ГУЛАГу І. Солоневича «Росія в концтаборі», Б. Ширяєва «Ді-Пі в Іта-

лії», О. Волкова «Занурення в пітьму», «Колимські оповідання» В. Ша-

ламова, збірка поезій та спогадів колишнього політв’язня Комі-Гулагу 

І. Савича «Інтинські тернії», «Полярні квіти» А. Жигуліна, книга спога-

дів «Без вибору» Л. Бородіна, твори інших авторів, чий особистий дос-

від дав змогу їм не тільки відтворити жах гулагівських катівень, але й 

торкнутися «вічних» проблем людського існування.  

Боротьба за права людини у свідомості митців, які пройшли 

в’язниці й табори, асоціювалася з історичними подіями, з особистостями 

спорідненої долі. Шевченківські мотиви волі, добра, милосердя окрес-

люють основи української в’язничної творчості представників різних 

поколінь. Алюзії, ремінісценції, цитати з поезій Т.Шевченка постають 

поширеним художнім прийомом. Цілком логічним є наповнення образів 

новим змістом, їх трансформація у світлі особистого досвіду митців. 

Зокрема, шевченківськими ремінісценціями перейнята поезія З. Красів-

ського («Та що це?! / Хто моє гніздо зруйнував? / Могили розриті! / 

Повалені хати»), В. Стуса («Немає Господа на цій землі»), С. Сапеляка 

(«Обнімітесь, брати мої...»), М. Іванченка («Ні, не з ласки п’яного Бог-

дана, / Не в хмелю козацької снаги / Покидала воля полуп’яна / Хлібо-

дайні наші береги»), І. Світличного («Не нарікаю ні на кого»), В. Рафа-

льського («Орле мій могутній, сизокрилий орле!»), М. Руденка («І син, і 

буде мати, / І будуть люди на землі») тощо [4]. Шевченківські інтонації 

закономірно ввійшли в поезію І. Світличного («Ґратовані сонети»), 

І. Калинця («Невольнича муза»), Ю. Литвина («Тюремні сонети»), 

С. Сапеляка («Невольнича рапсодія»), М. Руденка «За ґратами»). За 

словами О. Чехівського, Шевченкова муза надихала політв’язнів, дода-

вала сил вистояти й не скоритися: «Вони, як і Він, великомученик за 

волю України, карались, мучилися, але не каялися» [3, с. 100].  

Є шевченківські цитати й ремінісценції й у спогадах професора 

І. М. Білогуба, 45 років життя якого було пов’язано з Луганським націо-

нальним університетом імені Тараса Шевченка. «Хвалитись нічим, я 

бачив пекло. Ще Т. Шевченко сказав – «там неволя». Але тут грішно 

було б говорити про себе. Це мізерна крапля у великому людському 

океані. Та в цій краплі є атоми загальнонародної долі, якою вона була і в 

зоні, і поза зоною» [4, с. 9]. Творчість і доля Тараса Шевченка стали 

знаковими для Івана Білогуба. Як відомо, молодий працівник галереї 

картин Т. Г. Шевченка в Харкові підготував наукову розвідку про кон-

курсні проекти пам’ятника Т. Шевченку. Директор галереї Борійчук 

хотів, щоб дослідник вписав його співавтором своєї монографії 

«Пам’ятник Тарасу Шевченку в Харкові». І який через кілька днів після 

відмови Іван Білогуб був звільнений «за власним бажанням» [4, с. 37]. 
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Один примірник цієї праці було вилучено під час обшуку й арешту, а 

інший канув у небуття в київському видавництві «Мистецтво» [4, с. 11]. 

Цей Борійчук потім був свідком обвинувачення на суді. Зверні-

мося до тексту: «Що ж свідчив директор благопристойної установи? Те, 

що я «невживчивий», допускаю антирадянські висловлювання, що у 

моїх статтях (про Шевченка-художника, Шевченка-ілюстратора та ін.), 

ніде не надрукованих, але відомих співробітникам галереї в машинопи-

су, допускаються націоналістичні висловлювання й ідеї» [4, с. 37]. 

Певною мірою, І. Білогуб близький до Ю. Литвина, творчість 

якого – «…это крик больного сердца. / Зов к миру сквозь тюремное 

окно» [5, с. 212]. Його спогади – це теж голос колишнього ув’язненого, 

окреслений словами Б. Пастернака як «клубок дымящейся совести». На 

противагу І. Онікієнко, яка вважає основним чинником естетичної кон-

цепції українських дисидентів мотив страждання, а трагічний катарсис 

відзначає як запоруку збереження людини від духовного омертвіння [6, 

с. 46], відзначимо, що у спогадах Івана Михайловича читачі майже не 

знайдуть ні страху перед жахливою дійсністю, ні згадок про власні фі-

зичні страждання.  

У «Некролозі» темні тіні асоціюються не тільки з харківською 

тюрмою та таборами «Сиблаг» та «УстьВимЛаг». Є ще й інші чорні тіні, 

інша тюрма. У тюрмі цій стіни зі страху, стеля з байдужості, ґрати з 

браку волі. Р. Харчук відзначає, що життєвий принцип «мати» позбавив 

людину свободи, радості, почуття людської солідарності, віддає її на 

поталу диктаторам. Але в кожному людському серці живе туга за квіт-

кою, пташкою, за щирим почуттям, за людським і людяним» [1, с. 7]. 

Наслідки відмови від цього яскраво показані у вірші М. Руденка (особи-

стість і творчість якого цікавила Івана Михайловича) «Так просто все: 

напишеш каяття і роздобудеш право на життя» (1977): «Топчи ту ж саму 

стежку у гаю – Не вернеш душу втрачену свою, Лише десяток вимуше-

них слів, Які ти у потьмаренні наплів – І вже тебе нема, А є пітьма, Є у 

людину схована тюрма» [7, с. 94]. Подібними роздумами навіяні рядки з 

поеми М. Руденка «Чорна далина»: «Але слів нема. / Душі нема – / Є 

лише Сибір та є тюрма». Із цих алегоричних образів вимальовується 

картина дійсності в умовах тоталітарного режиму: сама людина перебу-

вала в державі-тюрмі, тому мусила шукати кайдани для свого духу, щоб 

урятувати тіло. Радянська імперія постає в’язницею й у поетичній уяві 

І. Світличного: «В тюрмі, за ґратами, в неволі Мені приснилася ... тю-

рма. Але не ця. Ні ґрат нема. Ні варти. І всього доволі» («Камерні моти-

ви»).  

Сам Іван Михайлович із гіркою іронією казав мені, що він був за-

суджений за участь в організації, але до її складу входив лише він. Тобто 

жодного підпису, через який постраждали б інші люди, потенційно за-

лучені у сфабрикованій справі, він не поставив. Згадуються рядки Сергія 

Довлатова з твору «Зона»: «Мы без конца проклинаем товарища Стали-
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на, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четы-

ре миллиона доносов?? (Эта цифра фигурировала в закрытых партийных 

документах). Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подоб-

ного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что рус-

ские – нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказа-

лись тенденции исторического момента» [8]. 

А це вже рядки зі спогадів Івана Білогуба: «Привиди антигумані-

зму, психології і моралі того дико звіриного способу мислення і діяння 

йдуть інколи за тобою, як тінь, як тать, покриваючи і тебе чорним тума-

ном» [4, с. 9]. З чорним туманом духовного зубожіння Іван Михайлович 

не міг змиритися і в зрілому віці. 

Звернімося до його тексту: «Ті, що вважають всіх нулями, а оди-

ницями себе, ті самовдоволені і відгодовані імпотенти мислі, знайдуть 

спосіб, відкреслюючи свою ортодоксію (а насправді ховаючи мізерність 

своєї натури), захищати ті досягнення. Вони вислужувався в інтересах 

своїх м’яких місць, вміли і вміють все неправдами обходити. Їх лживі 

розтлінні слова – зовсім не підсудні. На них немає закону» [4, с. 9]. 

«Заздрісні пігмеї, плазуючі манкурти, що переконували, переви-

ховували мене, так же, як і я, кануть і вічність. Можна б сказати словами 

Тараса: мені однаково…Та й справді тебе ще не взнали, як на 24 році за 

тобою закрилась тюремна брама. Тобі ніхто не співав осанну. Чим ти 

прославив свій рід, який на тобі закінчився, свій народ? Тож нема чого і 

нема кому згадувати» [4, с. 9].  
Із першої лекції, яку нам – першокурсникам – прочитав Іван Ми-

хайлович, запам’яталося його прагнення донести до вчорашніх школярів 
те, що Іван Франко називав вогнем в одежі слова. «Вступ до спеціально-
сті» розпочався з історії про сеанс гіпнозу, що його на початку 30-х 
років відвідав у Харкові студент-філолог Іван Білогуб. Магічна навіюва-
льна сила слова стала справжнім одкровенням для юнака, який через 
десятиліття проніс цей спогад про опік на руці від самої лише фрази 
гіпнотизера про розжарене залізо. Потужна словесна енергетика, віль-
ний політ думки, пріоритет морально-етичних цінностей – ті складові 
художньої літератури, на які звертав увагу студентів професор 
І. М. Білогуб.  

Так, у кожного, хто знав Івана Михайловича, спогади про нього 
особисті. Але в усіх вони світлі й теплі з неповторними відтінками, осо-
бливими словами й мелодією. У мене, приміром, вони також і кольору 
цвіту мигдального дерева, пагони якого Іван Михайлович відрізав мені – 
тоді ще студентці-дипломниці від розкішного куща в його дворі. Згаду-
ючи деталі, помічаєш, що і життя, і мистецтво якось дивно перепліта-
ються в цих, тепер уже зміцнілих, гілках. Мимоволі згадується «Цвіт 
яблуні» М. Коцюбинського – одного з улюблених письменників Івана 
Михайловича: «Підняли догори голови і слухали, як грають у цвіту 
бджоли. Крізь білий цвіт виднілось сине небо, a на траві гралось весняне 
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сонце.» [9, с. 110]. І ще один його улюблений твір Михайла Коцюбинсь-
кого – «Хвала життю!»: «Я раптом побачив далекі зелені гори, залиті 
радісним сонцем, помаранчеві сади, безконечний шовковий простір 
блакитного моря, і душа моя проспівала над сим кладовищем хвалу 
життю…» [9, с. 232]. 

Саме ця жага до життя змушувала політв’язня Івана Білогуба дві-
чі тікати на волю. Саме ця жага до життя передавалася й студентам – то 
співом на лекції про поезію Олеся, то пристрасним монологом про силу 
слова, та раптовим одкровенням про власну життєва історію. Саме ця 
жага до життя надихала професора Івана Білогуба, внутрішня сила і 
шляхетність якого викликають захоплення, на самовіддану й натхненну 
працю, що ще потребує осмислення і чекає на майбутніх молодих дослі-
дників.  
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ГЕДЬО А. В. 
 

МАТЕРІАЛИ ЛИСТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОГО 

ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ (20–30-ТІ РР. ХХ СТ.) 

Дослідження побуту видатних науковців за часів радянської вла-

ди несе не меншу значущість, ніж розвиток безпосередньо науки. Її 

новизна полягає в тому, що на сьогодні відсутні наукові дослідження, в 

яких би досліджувалося побутове життя наукової інтелігенції України 

протягом 20-30-х рр. ХХ ст. на основі матеріалів особистого листування 
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(що є відображенням внутрішнього світу вчених, їх морального стану та 

особистих думок щодо тих чи інших питань, єдиним вільним простором 

для висловлення власних думок та ідей). Тому важливим є висвітлення 

побутових умов науковців у зазначений період на підставі аналізу епі-

столярної спадщини академіків ВУАН А. Ю. Кримського, К. В. Харлам-

повича, М. І. Яворського, М. М. Бережкова, Д. І. Багалія. 

Персоніфікований підхід до вивчення історії передбачає пошуко-

ву роботу й критичний аналіз усіх видів інформаційних джерел із відо-

мостями про конкретну особистість. Окреме місце серед таких джерел 

належить матеріалам листування, що мають яскраво виражене соціальне 

підґрунтя: висвітлює історичну дійсність, певне суспільне середовище, у 

якому жив і працював автор листів, інтереси, емоції, особисті переко-

нання і погляди окремої персоналії. Епістолярій дає можливість вивчати 

як повсякденність певної епохи загалом, так й конкретну особистість 

зокрема. Листи як історичне джерело мають специфічні ознаки, станов-

лячи собою різновид писемних пам’яток. Їхня специфіка полягає, по-

перше, в яскравому прояві суб’єктивної перцепції подій, що вимагає 

критичного ставлення до таких джерел; по-друге, кожний період історії 

вплинув на форму листів; по-третє, листи належать до найбільш склад-

них джерел з погляду наукового аналізу. 

Вивчаючи такий часовий проміжок, в якому правда представляла 

загрозу, інтимність листів «грає на руку» історикам. Описуючи реалії 

тогочасної дійсності, листи становили небезпеку для режиму. Так що не 

тільки написання, але й збереження епістолярної спадщини для майбут-

ніх поколінь вже було справою, що вимагає сміливості та мужності. 

Партійно-радянська ідеологія прищеплювала трудящим думку 

про існування двох класів: робітників і селян. Інтелігенція ж виділялася 

в окремий прошарок. Елемент руйнації містився у трактуванні самого 

поняття «інтелігенція», її місця і ролі у суспільстві. Так, в умовах утвер-

дження диктатури пролетаріату діяли суворі обмеження, перш за все 

політичні, для тих, хто не міг засвідчити своє робітничо-селянське похо-

дження. У 1920-х роках інтелігенція разом із заможними селянами, під-

приємцями, торговцями потрапляла до розряду «лишенців» – громадян, 

позбавлених політичних прав [1]. 

Матеріали листування цього періоду свідчать, що крім ідеологіч-

них з’явилися й побутові труднощі, до яких вже немолоді, обтяжені, як 

правило, турботами про численних родичів вчені були абсолютно не 

пристосовані. Так у 1932 р. в листі до К. В. Харламповича М. М. Береж-

ков зазначав: «Много можно было бы рассказать об академической жиз-

ни, но поберегу до личного свидания, о времени которого не могу даже 

загадывать. Что пишет Дмитрий Николаевич. Я Вам как-то советовал 

просить его о присылке чая. 

Оказывается, что в Киеве за доллары можно все купить, и чай в 

том числе. Но, увы! У меня никогда не было долларов. Грустные вести 
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идут из Смоленска. Плохо живется там. Евдокия Васильевна доселе без 

работы. Живут в комнатушке в 9 кв. метров – сырой, холодной, темной. 

Электричества нет, а единственное окошко выходит в общую комнату» 

[2]. 

Тенденція до погіршення зберігалася й протягом 1930-х рр. Так, 

М.І. Яворський у листі від 16 лютого 1930 р. до Д.І. Багалія зазначав: 

«Стан у мене більше, аніж важкий. Я серед нервного припадку лежу вже 

другий тиждень дома. Я справді почуваю себе, як трупище, що ще в 

силах тільки ходити та говорити, як щось зайве в нашому суспільстві, 

що ножем ріже мене по живому тілі. [...] Пробачте, Дмитре Йвановичу, 

що Вас турбую цим листом, та мені й до нікого більше писати. Свої 

відцурались, а вороги так і не почують від мене слово скарги та нарікан-

ня! [...] Але жити мені зараз переважко – краще було би сьогодні вмерти, 

аніж отак животіти» [3, с. 204]. Варто також зауважити, що, як відомо, 

М. І. Яворський на певному етапі свого життя щиро вірив в радянську 

владу та її ідеологію, вірив він й тоді, коли його заарештували та стали 

вимагати переробки праць, які в оновленому вигляді так і не були опуб-

ліковані. 

Зазвичай, інтелігенція є відображенням нації, але за радянських 

часів тоталітарний механізм працював таким чином, що найвідоміші 

культурні діячі змушені були ледве не жебракувати. Документальним 

підтвердженням цього є лист М. І. Яворського до Д. І. Багалія від 1930 

року: «Знаючи Ваше відношення до мене, як до того, що щиро працює, я 

звертаюся до Вас з проханням, досить неприємним для мене, а саме – я 

зараз сиджу без гроша, та роботи припинити не хочу. Чи не були б Ви 

ласкаві, позичити мені до кінця цього року, не пізніше, 200 крб. А то по 

правді сказати через днів декілька й їсти не буде що [...]» [3, с. 207]. 

Порівнюючи свої побутові умови з умовами життя спільних зна-

йомих обох учених, які опинилися в Смоленську і проживали у малень-

кій, темній та сирій кімнаті, К. Харлампович писав М. Бережкову, що 

він влаштувався значно краще: «хотя в проходной комнате, но в свет-

лой, сравнительно теплой и в родной семье (хозяева с родни по жене 

брата Михаила). Чувства одиночества не испытываю, приежая из города 

на ночовку» [4, арк.2] . Він також просив М. Бережкова передати привіт 

Івану Григоровичу Турцевичу, якого через умови проживання запросити 

до себе на гостини не може, але бачити у Києві буде радий. Цікавою 

деталлю, що містилася у постскриптумі цього листа і характеризувала 

ситуацію з забезпеченням наукових працівників продовольством на 

початку 1930-х рр., було повідомлення про отримання К. Харлампо-

вичем 200 грамів хліба на день. Як видно з цієї приписки, це вдалося 

зробити завдяки допомозі дружини І. Турцевича, яка надала Костянтину 

Васильовичу необхідну для цього довідку [4, арк.2 зв.]. 

Ставлення партійних лідерів до представників гуманітарних наук 

було загалом негативним. Причина такого зневажливого ставлення по-
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лягала в тому, що чимало вчених відмовлялися переписувати по-новому 

основні події минулого в дусі побажань більшовицького режиму. Особ-

ливо це стосувалося таких «живих тем» як роль більшовиків у підготов-

ці і перемозі Великого Жовтня, розгромі інтервентів і білогвардійців, а 

також по проблемах історії ВКП(б) та всесвітньої історії [5]. На істори-

ків навішувався ярлик «ворог народу». Професори університетів пере-

бували на контролі надзвичайних органів. Їх боялися, оскільки вони 

могли формувати своїх послідовників з числа студентів. 

Науковий доробок багатьох вчених у 30-ті рр. ХХ ст. був кваліфі-

кований як «буржуазно-націоналістичний мотлох». Публікації поперед-

ніх років переглядалися спеціальними комісіями, внаслідок чого пере-

важна їх більшість потрапляла до індексу заборонених творів. На почат-

ку 1934 р. у центральній та місцевій пресі з’явилися заклики про необ-

хідність «викорінити буржуазно-націоналістичні кубла» з провідних 

навчальних закладів України та знищити «зграї махрових українських 

націоналістів, що довгий час проводили свою роботу в інститутах, про-

тягуючи контрреволюційну ідеологію в друкованих виданнях ... та вели 

пропаганду фашистських ідей». Невдовзі значна частина співробітників 

кафедр та викладачів інститутів зазнала гонінь і необґрунтованих репре-

сій за звинуваченням у «буржуазно-націоналістичних та фашистських 

збоченнях», що зрештою спричинило занепад науково-дослідної роботи 

в Україні [6, с.165-166.]. 

Вістря репресій було спрямоване проти високоосвіченої та інте-

лектуально розвиненої частини національної еліти – наукової і творчої 

інтелігенції. Роки проведення масових політичних репресій характери-

зуються посиленням політизації навчального процесу у вищих навчаль-

них закладах. Науковці (особливо викладачі) вимушено ставали части-

ною загального партійно-ідеологічного механізму – навіть фахівці, да-

лекі від царини суспільно-політичних наук. Щоб вижити в нелюдських 

умовах, науковцям доводилося використовувати засоби соціальної мімі-

крії, маскуватися, приховувати свої справжні думки і почуття тощо. Це 

призводило до того, що незалежність думки стала небезпечним рарите-

том, переважали інші якості – конформізм, вміння пристосовуватися, 

демонструвати відданість та «заповзятість» у виконанні партійних на-

станов. Тож не дивно, що органами ДПУ на виконання стратегічної мети 

Сталіна була сфабрикована справа Спілки визволення України (згодом 

аналогічні справи були порушені проти національної інтелігенції інших 

республік). Членів Спілки визволення України звинувачували у спробі 

повалити радянську владу, підготувати контрреволюційний заколот та 

реставрувати буржуазно-капіталістичний лад. Заздалегідь було складено 

орієнтовні списки осіб, яких планували представити у якості злочинців 

на сфабрикованому процесі [6, с. 126]. 

Таким чином, аналіз епістолярної спадщини науковців свідчить, у 

1920–1930-х рр., коли вже активно розпочав свою діяльність репресив-
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но-каральний апарат, життєві труднощі вчених були пов’язані переваж-

но із втручанням влади у науково-культурний осередок України, вияв-

лення суспільно небезпечних елементів та ворогів народу (зокрема і за 

заздалегідь хибними списками) тощо. Про національно-культурне під-

несення на той час не могло бути й мови – ті «щасливчики», кому й 

вдалося вижити або переховатися, у своїй більшості потерпали від голо-

ду, холоду, сирих приміщень (особливо, якщо це були люди вже немо-

лодого віку або ж не зовсім здорові). Тобто, каральний апарат працював 

так чи інакше – потрібно було лише обрати спосіб.  
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ГЛАВАТСЬКИХ Н. В. 

 

СТАНОВЛЕННЯ НЕОЯЗИЧНИЦТВА –  

СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

Важливим аспектом буття людини, в період «модерніті» є конст-

руювання власної ідентичності. Сучасна людина в надії зафіксувати й 

актуалізувати в суспільній практиці власне «Я» використовує безліч 

символів-маркерів, що мають відношення до існуючих зараз та забутих 

релігійних систем. 

Мета роботи полягає в розкритті соціально-антропологічного ви-

міру становлення неоязичництва.  

Під неоязичництвом розуміються нові релігійні рухи, що займа-

ються відродженням раніше існуючих давніх язичницьких вчень та 

практик. Отже, фактично йдеться про конструювання ідеологічної осно-

ви для нової релігійної конструкції, що більше відповідає умовам сучас-

ного суспільства. Однак, парадоксальним фактом є те, що важливою 

складовою розвитку неоязичництва є, саме неприйняття сучасної індус-

тріальної цивілізації з її варварським відношенням до природного ото-
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чення та спробою відродити традиційне культурне середовище, якому 

погрожують глобалізація [1, с.305].  

Виникнення та поширення різноманітних неоязичницьких релі-

гійних рухів, діяльність яких спрямована на відтворення реконструю-

вання автохтонних, дохристиянських релігійних вірувань, можна назва-

ти однією з сучасних загальносвітових тенденцій. 

Цікавим є соціальний вимір формування середовища в якому 

транслювалася ідея відтворення язичницьких вірувань і практик. Так на 

пострадянських теренах неоязичництво формується у колах дисидентів, 

у середовищі яких воно стало у свій час однією з форм ідеологічного 

протесту проти комуністичного режиму. Саме тоді нативізм (один з 

варіантів позначення цього феномену) набув націоналістичних тонів. 

Початок 90-х рр. – час швидкого росту груп неоязичників. Нео-

язичництво тоді у своїх найактивніших організаційних формах (клуби 

історичної реконструкції, громади і культурні центри, партії й общинні 

об’єднання) – міське явище, що розвивається в інтелігентському, пере-

важно природничо-науковому освітньому середовищі. Дійсно, можна 

стверждувати, що як правило, неоязичництво є сферою діяльності місь-

кої, сильно секуляризованої інтелігенції, яка сприймає релігію передусім 

як цінний культурний спадок.  

В період соціально-економічних та політичних радикальних змін, 

яких зазнала Україна протягом 90-х рр. ХХ ст., люди прагнули спертися 

на щось вічне, надійне. Для багатьох цією опорою стало повернення до 

духовних витоків. Саме цим можна пояснити впровадження в повсяк-

денний побут елементів язичництва, що набули переважно естетичного 

значення. 

Українське неоязичництво – це сучасний релігійний рух, 

об’єднаний провідною ідеєю: намаганням відродження в умовах сучас-

ності автентичних релігійних вірувань, які сповідували мешканці тери-

торії України в дохристиянські часи. Принаймні, так важають адепти 

цих рухів [2, с.10].  

Неоязичницький рух в Україні має локальний характер, склада-

ється з розрізнених груп віруючих, між якими немає єдності, що значно 

ускладнює їх інтеграцію в суспільне життя України. До неоязичницьких 

громад входять переважно представники міської національно орієнтова-

ної інтелігенції [3, с.273]. 

Прикметною рисою в середовищі окремих груп українських нео-

язичників є те, що складова етнонаціональної самоідентифікації не зав-

жди є принципово важливою. В усякому разі принцип етнічної чистоти 

не є перманентним і може тяжіти до абстрактних ідей на кшталт «арій-

ства, або всеслов’янськості». Так, представники окремих громад україн-

ських неоязичників можуть ідентифікувати себе не як «українці», а як 

«русини, русичи» або ж пропагувати ідеї абстрактної слов’янськості, де 
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фактично розмиваються межі етнічної відмінності між віруваннями 

українців, білорусів, росіян тощо. 

Українське рідновірство, це релігійний рух, зорієнтований на від-

родження, реконструкцію або створення етнонаціональних світогляду, 

світосприйняття та релігійних вірувань. При цьому вірування та обряди 

українських рідновірів можуть як уподібнюватись до первісних, автен-

тичних вірувань, так і значно відрізнятись від них. Відзначимо, що пев-

ну специфіку мають особливості релігійності сучасних українських 

рідновірів, серед яких можна виокремити наступні: 1) інтелектуалізація 

особистості українського рідновіра і навернення до віри шляхом засво-

єння певного роду знань; 2) домінування патріотичних мотивів та ство-

рення громад за винятково етнічною ознакою; 3) зацікавленість історією 

власного народу та помітна ідеалізація минулого, зокрема, дохристиян-

ських часів. 

В цілому неоязичництво відповідає сучасним потребам індивідів і 

суспільства в цілому в (нео) архаїчному мисленні, магізмі, екологізмі, 

антіієрархізмі, антидогматизмі, формуванні нової групової ідентичності, 

(ре) конструюванні родових зв’язків, а також усвідомленні і підтримці 

індивідуальності на тлі глобалізації і інших соціально-економічних, 

політичних і духовних проблем сучасності [4, с. 17]. 
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ГОГОХІЯ Н. Т., КОСЕНКО І. С. 
 

УКРАЇНСЬКІ ДИТЯЧІ ПИСЬМЕННИКИ 1930-Х РР.  

І ФОРМУВАННЯ «НОВОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДИТИНИ» 

Процес ідеологічного виховання юного покоління більшовицька 

партія визначила як пріоритетний напрямок виховної роботи з дітьми 

вже з перших років утвердження при владі. Провідними ідеологами 
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було обґрунтовано необхідність прилучення громадян до пролетарських 

класових цінностей з самого раннього віку [1, с. 309]. 

Маленькі радянські громадяни не зберігали пам’ять про «старо-

режимне» життя до 1917 р., а відтак – сприйняття реальностей дитячого 

життя формувалося офіційними дискурсами та соціальними практиками 

епохи. Агентами дискурсу «радянської дитини», у якому конструювала-

ся ідентичність маленьких радянських громадян, були письменники-

соцреалісти. 

Дослідження дитячої літератури 1930-х рр. налічує певні роботи 

радянських авторів, що побачили світ у другій половині ХХ ст. [2]. Се-

ред сучасних авторів слід назвати Є. Добренка, чия робота «Формовка 

советского читателя» [3], присвячена аспекту виховання нового поко-

ління радянських громадян засобами дитячої літератури. Українській 

дитячій літературі доби тоталітаризму сучасні українські науковці, на-

жаль, не приділяють достатньо уваги. Майже єдиним виключенням є 

літературознавча робота В. Костюченка, один з розділів якої присвячено 

саме періоду 1930-х рр. [4]. Частково піднімається тема використання 

літератури у процесі виховання українських дітей 1930-х рр. у колекти-

вній роботі «Нариси історії українського шкільництва (1905–1933)» [5]. 
1930-ті рр. стали періодом, коли дитяча література вперше в істо-

рії людства стала справою держави, одним з могутніх факторів комуніс-
тичного виховання зростаючого покоління. Після постанови ЦК ВКП(б) 
«Про заходи по покращанню юнацького і дитячого дpуку» (1928 p.) 
літературу для молоді і дітей було проголошено найгострішою більшо-
вицькою зброєю на ідеологічному фронті, тепер вона перебувала під 
винятковою увагою партії та уряду. Дитячій літературі комуністична 
партія присвятила низку постанов, спрямованих на покращання її «ідей-
но-художнього» рівня [6, с. 393]. Визначалось, що «дитяча книга мусить 
бути по-більшовицькому бадьорою, кликати на боротьбу і перемогу. У 
яскравих і образних формах дитяча книга мусить показати соціалістичну 
переробку країни і людей…» [6, с.394].  

Важливу роль у процесі створення образу «вірного ленінця» і ви-
ховання у відповідності до цього ідеалу дітлахів республіки відіграли 
молоді українські поети та письменники, твори яких друкувались у ма-
сових дитячих виданнях. Всі вони іноді свідомо, іноді підсвідомо транс-
лювали вже засвоєні ними нові компартійні «істини». Люди, що мали 
відношення до офіційної пропаганди, мусили вміти як медіатори дуже 
тонко відчувати всі переміни у настроях влади. Особливо яскраво це 
проявилось в період боротьби з українською мистецькою інтелігенцією. 
Репресії, спрямовані проти неї під гаслом «боротьби з націоналізмом» у 
1933–1934 р., не оминули й ділянку дитячої літератури. Було оголошено, 
що притуплення класової пильності в НКО, ухил Скрипника призвели 
до того, що до видавництва «Молодий більшовик» пролізли контррево-
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люціонери. В результаті розгорнутого цькування дехто з письменників 
опинився у засланні, твори заарештованих вилучалися з бібліотек. 

На зміну періоду відносно вільного розвитку дитячої літератури 
прийшов час її повного підпорядкуванням загальним ідеологічним на-
становам. Молодим митцям необхідно було зробити вибір – або писати 
те, чого від них вимагала влада або змінити вид діяльності. Певна час-
тина творчої інтелігенції щиро вірила владі і виконувала її завдання «за 
покликом душі», частина змушена була мімікрувати. Враховуючи, що 
до морального вибору часто долучались матеріальні інтереси (оскільки 
гонорари видавництва дозволяли безбідно існувати самому автору і його 
родині), не важко здогадатися, яке рішення приймали молоді амбітні 
люди з певними літературними здібностями. Головним їх завданням 
було писати на замовлення компартії, на теми, запропоновані відповід-
ними керівними органами. Так, почесне місце у тематиці українського 
видавництва «Дитвидав»(що прийшло на зміну «Молодому більшови-
ку») у перший рік його створення(1934) відводилось літературі з історії 
партії та комсомолу, художнім книжкам про Сталіна [7, с. 39], про рево-
люційні свята, інтернаціональні зв’язки. Того ж року у видавництві ви-
йшли книжки А. Головка [8; 9], О. Донченка[10], М. Сказбуша [11], 
П. Панча [12; 13] про події революції та громадянської війни в Україні, 
І. Кириленка [14] – про колективізацію, В. Курдюмова [15] – про закор-
донний революційний рух та ін. Героями усіх цих книжок були діти, що 
відчайдушно боролися за перемогу справи пролетаріату як в Україні, так 
і за її межами. Ці позитивні герої, що самовіддано змагались, а якщо 
було треба – то й гинули, за щасливе майбутнє, позиціонувались авто-
рами як зразки для наслідування, для рівняння. Отже, ця нова українська 
радянська дитяча література була покликана сформувати нову людину – 
свідомого будівника соціалістичного суспільства. 

17 серпня 1934 р. було зібрано І Всесоюзний з’їзд радянських пи-

сьменників у Москві. На цьому з’їзді серед інших доповідей, виголоше-

них відомими письменниками, ретельно відібраними владою, пролунала 

і знакова промова Самуїла Маршака «Про велику літературу для мале-

ньких» [16, с. 195–243]. Відомий письменник закликав колег по цеху 

писати високоякісні твори для дітей, накресливши приблизний сюжет 

дитячого твору: «чи мало надзвичайних людей, що пройшли справжній 

героїчний шлях від безпритульності військових років до командних 

посад у науці, техніці, мистецтві?» [16, с.195].  

Українські письменники підхопили цей заклик. З 1934 по 1937 рр. 

Дитвидав випустив 470 назв книжок загальним накладом близько 5 млн 

екземплярів, з них 127 книжок, що видавались вперше [17, с. 25]. Авто-

рами нових творів були поети Наталя Забіла, Марія Пригара, Ярослав 

Гримайло, Ігор Муратов, Валентин Бичко, Іван Нехода, Леонід Перво-

майський, Арон Копштейн, Лейб Квитко, Хана Левіна, Йосиф Котляр; 

прозаїки: Олесь Донченко, Володимир Владко, Оксана Іваненко, Мико-
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ла Трублаїні, Микола Сказбуш, Ілля Гонімов та ін. Видавались і твори 

для дітей авторства «дорослих письменників»: Олександра Копиленка, 

Петра Панча, Аркадія Любченка, Івана Сенченка.  

У другій половині десятиріччя на перший план вийшло питання 

про пильність, патріотизм, виховання ненависті до японських мілітарис-

тів та німецьких фашистів. Велику увагу приділяли військовій підготов-

ці дітей та молоді, що перетворювалась на пряму воєнізацію їхньої сві-

домості. У 1937–1939 рр. великими накладами вийшли книжки, присвя-

чені оспівуванню Червоної армії, радянської авіації, проблемі захисту 

кордонів, пошуку шпигунів.  

В дитячій літературі активно експлуатувались сюжети доби рево-

люцій 1905 і 1917 рр. та громадянської війни, в яких очевидною була 

паралель між воєнними подіями минулого і майбутньою війною, в якій 

молодь мусить показати себе гідною подвигів батьків та дідів. Крім 

легендарних червоних військових ватажків дітям потрібні були і молоді 

герої, приклад яких закликали наслідувати дитячі письменники респуб-

ліки. Дитвидав неодноразово перевидавав повість П. Панча «Маленький 

партизан» (1937, 1938), надрукував його новий твір «Син Таращансько-

го полку» (1937), оповідання А. Головка (1937) тощо. 

Велика кількість дитячих творів була присвячена оспівуванню 

вождів комуністичної партії, особливо корисними для читання в дитя-

чому середовищі вважались твори про їхні дитячі роки, в яких автори 

демонстрували, що вже з раннього віку лідери більшовиків були наділе-

ні всіма пролетарськими чеснотами, а їхня поведінка біла взірцевою для 

наступних поколінь вірних ленінців.  

Процес ідеологічного виховання зростаючого покоління виявився 

досить складним, в ньому знайшлось місце як успішним надбанням 

(частину з яких не гріх запозичити і сучасному українському суспільст-

ву), так і відвертим проваллям, втіленням яких можна вважати надмір-

ний контроль влади над дитячою свідомістю, вкрай заідеологізовані 

твори для дітей тощо. Основним завданням дитячих письменників було 

створення ідеалу радянської дитини. Важливим засобом формування 

нового образу дитини стали художні твори молодих українських пись-

менників, що активно виконували замовлення компартійної влади. Їх 

твори покликані були викликати почуття бадьорості, віри в майбутні 

успіхи і перемоги. Навіть в тих з них, де йшлося про сумні події рево-

люції та громадянської війни і загибель героїв, закінчення мусило бути 

переконливо оптимістичним: вони загинули не даремно, справа їх жива, 

нове покоління міцно тримає червоний прапор батьків. Такі твори, на-

писані на замовлення, за умови талановитості їх авторів, були могутнім 

чинником формування пробільшовицької позиції абсолютної більшості 

дітей республіки, мали надзвичайний вплив на їх світосприйняття та 

поведінку в майбутньому. 
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ГОЛУБЕНКО О. В. 
 

ТРАНСЦЕНДЕНЦІЯ, ТРАНСГРЕСІЯ, ДИГРЕСІЯ ТА «ПОСТГЕТЕРОНОМНІ» 

ЦІННОСТІ: УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА «РЕВОЛЮЦІЙНА ПОДІЯ» 

Намагаючись з’ясувати та артикулювати щось дійсно важливе з 

приводу буття не тільки інтелігенції, але й людей всіх інших «соціаль-

них якостей» в актуальних умовах нашого українського сьогодення, 

важко у цьому прагненні не зісковзнути у якусь форму банальності. 

Можливо, це буде той самий випадок, коли через неймовірну гостроту 

та «пекучість» наших нагальних проблем навіть і така «банальність» ще 
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не означатиме «фальшивості» чи «зайвості», але ми все ж таки спробує-

мо наразі проговорити доволі локальний теоретичний аспект, який і 

торкається буттєвої ситуації сучасного української інтелігенції, і водно-

час виходить за її межі. Мова йде, власне, про спробу відповіді на одне 

питання: що наша революційна Подія та її найближче хронологічне 

«оточення» може виявити стосовно доволі популярного наразі погляду, 

згідно з яким у ціннісному та практичному вимірах загальноєвропейсь-

кий культурний простір виявляє тенденцію до руху по лінії «трансцен-

денція-трансгресія-трансценденція»? А для ілюстрації одного з варіантів 

текстуального втілення цього погляду використаємо теоретичні побудо-

ви німецького філософа Бенно Гюбнера та його концепцію «егофугізму» 

(під яким мається на увазі екзистенційно первинний «стан» втечі люди-

ни від свого Я) [див.: 1; 2]. 

Бенно Гюбнер, отже, розглядає дві егофугальні стратегії компен-

саторного «самозахисту» людини від усвідомлення власної конституйо-

ваності «нічим», «порожністю»: філотопний та топофобний. Інтенсифі-

кація сучасного життя призводить, у свою чергу, до того, що ці способи 

компенсації набувають екстремалізованих форм, коли провідним атри-

бутом для тих чи інших соціальних практик стає тотальний поспіх: «по-

спіх вперед-туди, аби досягнути філотопної мети <...> і поспіх, вперед-

звідси, топофобна втеча від свого Я» [2, с. 148]. Проте, як відзначає 

Гюбнер, сучасна соціальна дійсність демонструє вражаючу нерівномір-

ність щодо можливостей реалізації цих двох егофугальних стратегій. 

Констатуючи радикальну втрату європейською (у широкому сенсі) ку-

льтурою «великих» (або ж «гетерономних», за Гюбнером) смислів, які 

ще не так давно володіли майже необмеженою потужністю у плані 

структурації буття людини, Гюбнер визначає сучасне життя як таке, що 

зумовлюється відсутністю значимих «транс-орієнтирів», а отже і «вели-

ких» цілей, які б могли складати зміст насправді осмисленого людського 

існування [див.: 2, с. 148]. 

Отже, якщо зникає будь-який гетерономний смисл, то нівелюєть-

ся і відповідний «телос», що призводить до занепаду гетерономно зумо-

влених форм діяльності та розширює поле дії автономних смислів. При-

чому «автономно обрана квазі-ГЕТЕРОНОМІЯ Меги» [2, с. 217] як 

фактор «запуску» та обґрунтування діяльності сучасної людини ні в 

якому разі не може, згідно із німецьким вченим, означати реанімацію 

гетерономії дійсної (зазначимо, що під «Мегою» у даному випадку Гю-

бнером розуміється технологізована та дигіталізована всесвітня система 

«транснаціонального капіталізму», а також пов’язана із нею глобальна 

«мега-культура»). Тобто «перехід від статичного СМИСЛУ буття до 

динамічного, постметафізичного, іманентного смислу діяльності» [2, 

с. 217] фактично веде, до переважання у соціокультурному полі саме 

топофобних форм існування. Натомість всі філотопні стратегії зазнають 

внутрішньої деформації, оскільки конститутивне для них цілепокладан-
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ня позбавляється свого гетерономного ґрунту, внаслідок чого стає мож-

ливою лише певна фікція філотопічності, коли під маскою підпорядку-

вання людиною свого життя зовнішній вагомості «квазігетерономних» 

цілей насправді діє цілком топофобна мотивація. 

Ця ситуація ще й доповнюється наслідками «випрямлення» цик-

лічного часу та домінацією християнського «Ще-ні», тобто, за словами 

Гюбнера,  ствердженням «нового як блага по відношенню до Тепер» 

[2, с. 218]. Ліквідація ж есхатологічних орієнтирів та проекція цього 

визначального для християнського світовідчуття «Ще-ні» на поцейбіч-

ний світ і призводить до постійного скорочення, фрагментації та прис-

корення лінійного, прогресивного часу [див.: 2, с. 218]. 

Таким чином, перед нами розгортається ніщо інше, аніж зобра-

ження переходу від «трансцендентно забарвлених» соціокультурних 

стратегій до (пост)сучасного «виру трансгресивності». При цьому як 

спосіб долання ціннісно «сліпого» та «безґрунтовного» бігу (тобто жит-

тя у світі «автономно-деформованої» трансценденції) Гюбнером пропо-

нується вибір у якості сенсожиттєвих орієнтирів хоча й автономних, але 

у своїй автономності добрих, правильних цінностей (приміром  перей-

мання екологічними проблемами як всезагальна турбота про свій життє-

вий світ). 

Іншими словами, Гюбнер закликає рухатись у напрямку від тран-

сгресії до нової трансценденції, яка спрямовується на нові смисли: сми-

сли, що не є тотожними величним гетерономним смислам минулого, але 

й не підпорядковуються квазігетерономному смислу сучасної «Мега-

системи» та похідним від нього локальним (також «трансгресивно-

забарвленим») орієнтирам. І це дійсно цілком влучає у досить актуальну 

сьогодні схематику загального культурного переходу по лінії «трансце-

нденція-трансгресія-трансценденція», яка все частіше (прямо чи опосе-

редковано) заявляє про себе і у спробах теоретичного розв’язання пи-

тання про (пост)модерн та його долю, і у формі практичного входження 

до найрізноманітніших вимірів повсякденного життя людини. 

Але все ж таки питання про остаточність деструкції будь-якої 

ціннісної гетерономії є складним і відкритим. Варто також відзначити, 

що самі лише варіації «trans-руху», як видається, не вичерпують собою 

остаточно весь спектр можливої соціальної «кінематики». Більш того, 

вони завжди відіграють у певному розумінні «проективну» роль, тобто 

завжди пов’язуються із якимось варіантом проекції вихідної іманентної 

дигресії (тобто – із екзистенційним «самозміщенням») на площину соці-

окультурної практики. Тому цілком можна говорити про те, що транс-

ценденція як форма «практичного маскування» дигресивної конституції 

людської екзистенції навіть у черзі «кризисних демаскувань» (які хоча й 

з різним ступенем інтенсивності, але завжди відбуваються у зламні пері-

оди історії того чи іншого соціуму, яким би «гетерономно-замкненим» 
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він не був) не веде з необхідністю до своєї подальшої «реінкарнації» у 

вигляді оживлення архаїчних трансцендентних орієнтирів. 

Так, перманентність кризового стану виступає чи не найвиразні-

шою атрибуцією сучасної економічної (або ж  капіталістичної) систе-

ми, але й за цих умов варто, як видається, вести мову не про спотворену 

«реверсивну трансценденцію» та пов’язані з нею соціокультурні ефекти, 

але радше про трансгресивні наслідки процесу усвідомлення людиною 

своєї дигресивної сутності (нехай і у різних формах та завдяки різним 

концептуальним конструктам на теоретичному рівні). Чи йде цей процес 

«позаду», «поруч» або «попереду» загальних змін у глибинній соціаль-

ній «механіці»  інше питання. Але таке тотальне та всепроникаюче 

(само)осягнення, складаючи одну з провідних ознак сучасності, відкри-

ває шлях не тільки до зісковзування у вир трансгресивного світосприй-

няття та експансивного розповсюдження відповідних форм соціокуль-

турної практики, але й для переведення соціуму у специфічний «дигре-

сивний режим», тобто  для процесу соціокультурної контекстуалізації 

вихідної (іманентної) дигресії, яка складає процесуальний конститутив 

«внутрішнього» життя людини. Така точка зору дещо резонує із загаль-

ним «тоном» деяких сучасних концепцій (на зразок «рефлексивно-

го / другого модерну» У. Бека [див.: 3; 4]), які схоплюють момент пере-

ходу до «(квазі)зважених» соціальних стратегій, котрі являють собою 

компенсаторну «роботу виправдання» на тлі ситуації тотальної «невпев-

неності» та «безґрунтовності», характерної для сучасного суспільства. 

Це, у свою чергу, провокує у загальному плані процес «ретроактивного 

самообґрунтування» з боку пануючої соціально-економічної системи та 

загальне зміщення соціального буття людини у бік (зовнішньо) збалан-

сованих «нетрансгресивних» практик. 

Але, знову ж таки, чи означає все це те, що гетерономні цінності 

руйнуються остаточно? Так, жодний великий (або ж – величний) смисл 

вже не може довго і жорстко визначати життя якогось соціуму. Принай-

мні – не може робити це тотально. Та чи релігійні істини, міфологеми, 

ідеологеми тощо не продовжують певним чином визначати нашу соціа-

льну дійсність і тепер? Ситуацію, нехай і з певними спрощеннями, мож-

на порівняти із сучасною проблемою «постсекуляризму». Мова йде про 

той її аспект, який пов’язаний із необхідністю пошуку специфічних 

форм співіснування релігійно зумовлених елементів світогляду та відпо-

відних практик із позитивним, науковим знанням у межах одного й того 

ж самого суспільства. Тобто «пост» тут означає що завгодно, але не 

«смерть» чи «відсутність» чогось. «Пост» вказує нам, радше, на певні 

буттєві трансформації, а тому якщо у тому ж ключі вести мову про якусь 

«постгетерономію», то також можна сказати, що її сутність – це просто 

нова форма існування гетерономних цінностей. Але ж якою може бути 

ця нова форма? 
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Звичайно, що найпростіша «відповідь» – взагалі нічого не шука-

ти. Дійсно, якщо всі гетерономні цінності втрачають свої гетерономні 

атрибуції, то навіть якщо вони не зникають остаточно, такі цінності 

фактично трансформуються на цінності автономні. Бог, як приклад, 

визначатиме відповідно життя лише окремої людини (і те – якщо і коли 

їй заманеться), але не складатиме основи якогось «субстанціонального» 

суспільства. Треба визнати, все так би просто та струнко й виглядало, 

якщо б певні цінності не володіли ознаками «класичної» гетерономнос-

ті. Мова йде про здатність окремих ідей та цінностей входити у життя 

людей таким чином, що це входження не тільки змінює життя даних 

людей (іноді – навіть до жертовного «дарування» свого життя у смерті), 

але й «перемикає» режим дії таких цінностей з «індивідуального» на 

«суспільний». При цьому у такому вигляді ці цінності дійсно здатні 

задавати певний тренд суспільного розвитку у достатньо широкій істо-

ричній перспективі. Визначення ж суто автономної цінності не припус-

кає таких її властивостей. Тому цілком виправдано можна говорити не 

лише про ціннісну «гетерономність» та «автономність», але й про те, що 

певні цінності та ідеали існують у специфічному «автономно-

гетерономному» (або «постгетерономному») вигляді, перманентно збе-

рігаючи здатність актуалізовувати свою гетерономно забарвлену велич-

ність у зламні періоди історії та виводити себе зі «сплячки» партикуля-

ризму та автономності. 

Отже, повертаючись до поставленого на самому початку питання, 

варто наголосити: якщо у траєкторії «трансценденція-трансгресія-

трансценденція» під останнім елементом мається на увазі домінація 

локальної трансценденції (тобто екзистенціального «руху» лише під 

керівництвом автономізованих цінностей), то революційна Подія і «від-

бування» у ній нашої країни демонструють як раз таки сумнівність такої 

схеми. І треба визнати, що не в останню чергу до такого соціально-

практичного «спростування» долучилася й велика кількість представни-

ків сучасної української інтелігенції (хоча й не тільки вони, що, знову ж 

таки, грає на користь висунутого нами припущення про існування «пос-

тгетерономних» цінностей), які, не зважаючи на достатньо високий 

рівень «внутрішньої еміграції», все ж таки доволі яскраво відіграли 

свою «ціннісно-медіальну» роль. 
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ГОРБАНЬ О. В., ПАЩЕНКО Л. В. 
 

ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ:  

ЗАГАЛЬНІ І ОСОБЛИВІ РИСИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ 

Поняття «технічна інтелігенція» є дуальним, тобто поєднує в собі 

загальне і особливе. Загальне поняття «інтелігенція» достатньо заплута-

не численними свавільними тлумаченнями за межами чітких наукових 

критеріїв. Тут і «критично мислячі особистості» (чому тільки критич-

но?), і «духовна еліта нації» (дух виходить далеко за межі мислення, а 

еліта – з французької найкращі, добірні – об’єднує не тільки кращих 

мислителів, але й далеких від них багатіїв, владолюбців) і т. ін. Ми запе-

речуємо суб’єктивізм, зведений в абсолют, як несумісний з наукою. 

Виходимо з істини, що спочатку було слово. Тоді поняття «інте-

лігенція» за своїм латинським походженням «intelligens (intelligentis)» 

(знаючий, думаючий, розумний) об’єднує ту частину суспільства, яка 

складається з людей професійної розумової діяльності. Саме професій-

ної тому, що мислення властиве всім людям, однак в різній мірі. Міра ж 

відрізняє одну якість від іншої кількісними параметрами. Зокрема, про-

фесійна фізична праця потребує переважно вмінь і навиків, а не мислен-

ня. Професійна ж розумова праця потребує переважно знань, які безпе-

рервно змінюються, оновлюються, розвиваються разом з їх мінливим 

об’єктом – всесвітом в його мікро- і макровимірах, у всезагальності 

матеріального і духовного та ще не пізнаних нами властивостей. 

Історична еволюція інтелігенції відбувалася поетапно разом з ви-

никненням, нагромадженням і розвитком людських знань про всесвіт. 

Стародавні інтелігенти були мислителями – універсалами, що відпові-

дало початковому етапу виникнення наук. Класичний зразок – Аристо-

тель: він і фізик, і математик, і етик, і логік, і правознавець, і політолог і 

т. ін.  

Географічне розширення і урізноманітнення людських цивіліза-

цій спонукало інтелігенцію до спеціалізації мислительної діяльності. 

Класифікувалися науки з тенденцією до їх примноження і урізноманіт-

нення по мірі поглибленого пізнання всесвіту. Диференціювалася й 

інтелігенція. 

Технічна інтелігенція – особлива соціальна група загального со-

ціального прошарку інтелігенції, яка з’явилася, примножувалася й роз-

вивалася по мірі осмислення людьми можливостей створення і значення 

техніки в своїй життєдіяльності. Поняття «техніка» за своїм грецьким 
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походженням (вправність, умілість, майстерність) об’єднує ту частину 

інтелігенції, яка, як Архимед, придумувала, конструювала, керувала 

виробництвом і експлуатацією, удосконаленням та оновленням знарядь 

праці людей (механізмів, машин, установок) і технологій (знань про їх 

можливості і використання). Відповідно до двох складових частин мис-

лительної діяльності людей у сфері техніки – науково-винахідницької і 

управлінсько-виробничої – соціальна група технічної інтелігенції де-

якими науковцями поділяється на дві підгрупи: науково-технічної та 

інженерно-технічної (або виробничо-технічної) інтелігенції [1]. 

Новий і Новітній часи розвитку людської цивілізації основува-

лись на технічних переворотах, за якими слідували промислові, а їх 

рушійною силою виступала технічна інтелігенція. Вона ж поєднала 

науку і техніку в нерозривний процес науково-технічної та технологіч-

ної революцій. Економічний форум в Давосі (січень 2016 року) обгово-

рював перспективи четвертої промислової революції в світі на основі 

роботизації. Глобальний характер технічного і технологічного шляху 

цивілізаційного зростання людства і авангардна роль в ньому технічної 

інтелігенції знайшли своє відображення в теоріях технократії. Тим са-

мим, соціально-професійні риси технічної інтелігенції доповнювалися 

політичними в зв’язку з її участю у владній діяльності: корпоративній, 

партійній, державній. 

Перетворення транснаціональних корпорацій у наддержавні вла-

дні суб’єкти сучасного процесу глобалізації змінює традиційну політич-

ну владу, основану на монархічному чи партійному лідерстві в ситуати-

вну владу конкуруючих технократичних еліт. Д. Белл і О. Тоффлер вка-

зують на широкі можливості глобальної корпоративної інтелігенції ви-

користовувати національні політичні системи в своїх цілях, спонукаючи 

їх до чогось чи, навпаки, не допускаючи до чогось [2]. 

В Україні постановка питання про роль технічної інтелігенції в 

суспільному прогресі розглядається в двох аспектах. Перший – (М. Згу-

ровський, В. Кремень, В. Олексенко) – пов’язаний з «казусом Франкен-

штейна». Вказується на зростаючу в усьому світі і в Україні актуаль-

ність гуманізації підготовки кадрів технічної інтелігенції в зв’язку з 

техногенними і моральними небезпеками, що їх несе глобальний техні-

чний і технологічний розвиток цивілізації [3]. Другий – (М. Згуровсь-

кий, М. Опанасюк, О. Воробйов, П. Давидов) – пов’язаний з деіндустрі-

алізацією незалежної України й занепадом системи підготовки кадрів 

технічної інтелігенції [4]. 

В обох обговорюваних аспектах, особливо в другому, слід конс-

татувати сумні тенденції. Одна з них – «втеча мізків» з України значної 

частини технічної інтелігенції, яка не знаходить належного суспільного 

запиту до застосування свого потенціалу. Друга – занепад системи під-

готовки кадрів технічної інтелігенції. Застереження М. Згуровського від 

2001 року про можливість перетворення України в споживача застарілих 
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технологічних досягнень, який перебуватиме в групі залежних держав, 

сировинних придатків і екологічних смітників через 15 років стало ще 

більш актуальним. Цей висновок свідчить про відсутність владного 

впливу національної технічної інтелігенції на державну політику Украї-

ни, що суперечить світовій тенденції. 
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ГРАБОВЕНКО І. С., СКИРДА А. Є. 
 

РОЛЬ МАС-МЕДІА У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНОЇ ПОЗИЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Проблеми функціонування мови викликають у сучасному суспі-

льстві численні дискусії та суперечки, оскільки саме наявність власної 

мови свідчить про існування тієї чи іншої нації. І лише самостійна нація 

має право на заснування незалежної держави, в якій би враховувались її 

інтереси, зберігались багатовікові звичаї, традиції та обряди, розвивала-

ся б культура, формувалась власна історія. Стаття 10 Конституції Украї-

ни чітко визначає: «Державною мовою в Україні є українська мова. 

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української 

мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України….». Та 

чи дійсно все так просто? За даними статистики, власне українці станов-

лять 77,8 % усього населення України, а, наприклад, росіяни – приблиз-

но 17,3 %. При цьому лише 67,5 % українців визнають за рідну україн-

ську, а понад 29 % населення – російську мову.  

http://studopedia.su/13_73895_rol-inteligentsii-ta-elity-v-upravlinni-suspilstvom.html
http://studopedia.su/13_73895_rol-inteligentsii-ta-elity-v-upravlinni-suspilstvom.html
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/2/
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/2/
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/2/
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Причини такого становища криються глибоко в історії. Постійні 

експансії українських земель, нав’язування чужої культури, чужого 

менталітету поступово призводило до того, що почали втрачатись озна-

ки власної державності, а чуже, нав’язане штучно, на підсвідомому рівні 

починало сприйматись як власне та рідне. Так, українська мова протя-

гом усього періоду існування зазнає вплив багатьох європейських мов 

(польської, німецької, англійської тощо), і особливо російської. Вража-

ючими є цифри статистики, які демонструють, що росіянами вважають 

себе 71 % жителів. Це при тому, що українська є державною мовою.  

Проаналізувавши роботу зареєстрованих в Україні засобів масо-

вої інформації, працівники статистичних служб дійшли висновку, що на 

одне українськомовне видання приходиться близько чотирьох російсь-

комовних, а ті видавництва, що використовують обидві мови, фактично 

українською друкують лише назви статей, номер видання та вихідні дані 

редакції. Щодо Донецької області, то знайти повністю українськомовну 

газету чи журнал виявляється складною справою: зазвичай працівники 

«Союздруку» пропонують заздалегідь замовляти українськомовні екзе-

мпляри (наприклад, «Дзеркало тижня») у Києві. Це є наслідком того, що 

у населення існує малий попит на публіцистику такого роду через те, що 

російськомовна продукція сприймається народом значно легше.  

Що стосується телебачення, то тут ситуація також виявляється 

непростою. Українська мова дикторів, яка має бути еталоном для всіх, є 

також далеко не унормованою, вона перенасичена модними запозичен-

нями, діалектними словами, які при бажанні можна було б легко заміни-

ти на не менш мелодійні та співучі українські відповідники. Від цього їх 

мовлення стало б зразком для усього населення країни, крім того, легко 

б сприймалося всіма віковими групами та верствами населення. Так, 

наприклад, замість слів: авіста (італ.), авізо (італ.), адат (араб.), адже стер 

(англ.), ажіо (італ.), рента (лат.), можна вжити відповідно: за пред’явлен-

ням, попередження, звичай, експерт, прибуток, від чого б текст став 

більш досконалим.  

Проблемою є й те, що переважна більшість населення навіть не 

замислюється над існуванням літературних норм та переконана, що 

користується унормованою та загальноприйнятою мовою, але насправді 

використовує діалектні форми. Проте ми не маємо права звинувачувати 

населення у байдужому ставленні до рідної мови, оскільки в більшості 

випадків воно формується на підсвідомому рівні з молодих років. На-

приклад, до недавніх часів у Донецькій області загальноосвітні україн-

ськомовні школи становили лише приблизно п’яту частину від усіх, що 

працювали в області. Навчання у вищих навчальних закладах, техніку-

мах, училищах ведеться переважно російською мовою через недостатній 

рівень мовної підготовки викладачів, студентів, а головне – через знач-

ний брак якісної навчальної літератури українською мовою. Приблизно 

від чотирьох до десяти навчальних підручників та посібників російсь-
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кою мовою припадає на одну, що видана українською. Зазвичай останні 

розробляються саме на кафедрах певних ВНЗ та видаються досить об-

меженим тиражем. Книгарні ж перенасичені навчальною літературою, в 

якій безліч помилок, оскільки видавництва прагнуть зекономити на 

редакторах та коректорах з філологічною освітою. Саме тому в багатьох 

підручниках з ділового та наукового мовлення нерідко можна зустріти 

приклади з художньої літератури, а це така груба помилка як неспівпа-

діння стилів. Дуже часто в зразках оформлення документів назву виду 

документа подають з маленької літери, що суперечить усім правилам 

правопису. Як приклади автори підручників іноді використовують вузь-

коспеціальні терміни, що значно ускладнює сприйняття матеріалу, оскі-

льки жодна людина не може бути освіченою в усіх галузях науки. Щоб 

запобігти цих проблем бібліотеки вимушено зберігають радянські ви-

дання, які були видані за часів штучної українізації. Без сумніву, це не 

сприяє патріотичному вихованню молоді. І той факт, що велика кіль-

кість молодих кваліфікованих спеціалістів не повертаються після роботи 

за кордоном в Україну, має турбувати не тільки Міністерство освіти і 

науки України, а й ті служби, які зобов’язані постачати у навчальні за-

клади якісну навчальну літературу в достатній кількості. 

Слід констатувати, що сьогодні в нашому регіоні не тільки нау-

кова сфера, яку обслуговує державна мова, зазнає проблем, а й в усіх 

галузях виробництва із впровадженням української мови теж існують 

значні труднощі. За приклад візьмемо такий факт. З 2005 року судові 

процеси відповідно до чинного законодавства України мають вестися 

виключно українською мовою, а для російськомовного населення в залі 

суду має працювати викладач. Україна згідно з Конституцією та поло-

женнями Європейської хартії захищає права національних меншин. На 

перший погляд, факт позитивний. Але de facto це не сприяє широкому 

впровадженню української мови, оскільки знову виникає замкнене коло: 

у російськомовних громадян не виникає комунікативних потреб для 

опанування усіх стилів державної мови. 

Прагнення України до інтеграції у Європейський простір, до за-

надто тісного співробітництва теж має частково негативні наслідки, а 

саме: українська освіта не завжди в змозі витримувати конкуренцію. Це 

автоматично відбивається на розвитку наукової думки, гальмує 

кар’єрний рост вітчизняної талановитої молоді, яка б могла зробити 

значний внесок в інтелектуальну скарбницю України. 

Оскільки ми справедливо претендуємо на поважне становлення 

до нашої країни з боку світової еліти, перш за все слід, не посилаючись 

на брак коштів, переглянути і поповнити матеріальну базу фонду бібліо-

тек ВНЗ. Студенти, не забезпечені якісною навчальною літературою, 

навряд чи зможуть стати висококваліфікованими спеціалістами і ство-

рити конкуренцію випускникам європейських університетів. Іменами 

українських вчених названо багато планет, а сьогодні в пошані людина, 
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яка дбає не про державні інтереси, а про особисті техногенні катастро-

фи, які останнім часом переслідують нашу країну, беруть свій початок з 

неукомплектованих бібліотек і ВНЗ, що фінансуються за остаточним 

принципом. Саме там формується спеціаліст, який готовий відповідати 

за результати своєї діяльності. 
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ГРІДІНА І. М. 
 

ВИЩА ОСВІТА ЗА УМОВ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ 

Соціальними наслідками будь-якого військового конфлікту є 

людські та матеріальні жертви, руйнування економіки, комунальної і 

транспортної інфраструктури, низький рівень безпеки (або взагалі її 

відсутність), дефіцит матеріальних ресурсів, соціально-правова незахи-

щеність населення тощо, які умовно можна назвати безпосередніми. 

Разом з тим є наслідки уповільненої дії, які не одразу кидаються у вічі, 

але від того є не менш, а то й більш серйозні та впливові. Мова йде про 

деформацію соціально-професійної структури, послаблення, а подекуди 

й руйнування відповідних світоглядних і регулятивних цінностей і норм. 

На наш погляд, до таких наслідків війни на Сході України слід віднести 

втрату освітянської сфери на тимчасово окупованих територіях, а також 

проблеми, що виникли внаслідок евакуації закладів вищої освіти на 

підконтрольні Україні території. Зважаючи на те, що військовий конф-

лікт на Сході України рано чи пізно перейде у постконфліктну стадію, 

вважаємо за доцільне акцентувати увагу на галузі вищої освіті та її пра-

цівників, з одного боку, як об’єкту агресії, а з іншого – постконфліктно-

го врегулювання. 

Освітня галузь стала не тільки об’єктом інформаційної агресії з 

боку РФ на тому ж рівні, що економічна та оборонна галузі України, ця 

агресія, створення підконтрольних Росії режимів в ОРДО/ОРЛО унемо-

жливила здійснення вищими навчальними закладами надання освітніх 

послуг в структурі Міністерства освіти України. Співробітники, викла-

дачі і студенти вишів Донбасу були поставлені перед вибором – зали-

шитись на окупованій території і працювати/вчитись в закладах освіти, 
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підпорядкованих так званим «ДНР/ЛНР», або звільнятися і влаштовува-

тися самотужки. І якщо для студентів МОН України відповідним нака-

зом надало можливість влітку 2014 р. перевестись в інші виші, то доля 

науково-педагогічної інтелігенції на той час була абсолютна невизначе-

ною. Лише згодом, на «настирливий» запит з’явилися Лист Міністерства 

освіти України «Про збереження місця роботи педагогічних працівни-

ків» [1] та «Роз’яснення МОН щодо оплати праці в установах та закла-

дах освіти, які знаходяться в зоні АТО» [2]. Зрозуміло, що влітку/восени 

2014 р. ніхто не уявляв, скільки буде тривати війна – місяць чи рік (ро-

ки), і ніхто не був до неї готовий.  

Коли зараз йдеться про евакуацію вищих навчальних закладів 

Донбасу на підконтрольну Україні територію, то з цього процесу випа-

дає певний порядок дій. Але саме він став свідченням громадської зріло-

сті, відповідальності, в решті решт, патріотизму частини науково-

педагогічної інтелігенції Донбасу. Загальновідомо, що конфліктна реа-

льність актуалізує задоволення «первинних» життєвих і соціальних 

потреб, формує відповідну ієрархію цінностей, визначену соціальним 

контекстом. Дійсно, велика кількість жителів Донбасу виїхала під час 

активних бойових дій з причин безпеки, але багато представників твор-

чої, науково-педагогічної інтелігенції, громадські активісти вимушені 

були залишити свої домівки через ідеологічні переконання, як зараз 

кажуть «за списками». Підтвердити це кількісними даними досить про-

блематично з відомих причин, та й у майбутньому практика «рахування 

патріотів», на наш погляд, буде мати певний деструктивний контекст. 

Але при цьому слід зауважити, що при загальному домінуванні віталь-

них цінностей, цінності, які трактуються як ліберальні – самоповага, 

гідність, самореалізація, набуття та збереження знань – та вважаються в 

екстремальній ситуації другорядними, виявились випереджаючими 

соціальну практику. Прикладом цього стала евакуація вищих навчаль-

них закладів «знизу». Формальною мовою за ініціативою колективів 

вишів окупованих територій Донецької та Луганської областей вони 

були перенесені (евакуйовані) на підконтрольні Україні території, збері-

гши за собою ліцензію на надання освітніх послуг в структурі Міносвіти 

України відповідно до його наказів. Фактично ж працівники вишів з 

власної ініціативи писали заяви про звільнення з університетів 

«ДНР/ЛНР», забирали (в деяких випадках майже викрадали) свої трудо-

ві книжки (щоб без запису), вивозили документи, матеріальні цінності 

(що в тій складній ситуації дорівнювалось подвигу), копіювали інфор-

мацію тощо. Першим перенесеним/евакуйованим (адже першим захоп-

леним), став Донецький національний університет, долю якого фактично 

вирішили активісти під стінами Міністерства освіти, яке на той час не 

було готовим рішуче діяти в цій, м’яко кажучи, нестандартній ситуації: 

«переведення вишів з зони бойових дій до інших регіонів України роз-

почалося вже тоді, коли настало усвідомлення факту окупації, озброєні 
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бойовики почали захоплювати університетські приміщення, призначати 

керівників освітніх закладів, вимагаючи від них підпорядкування «уря-

дам» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», – зазначалось в ЗМІ [3]. 

Активний запит на самозбереження вищої освіти Донбасу призвів 

до того, що Міносвіти почало опрацьовувати механізми змінення юри-

дичної адреси та план переїзду. Згодом було створено спеціальну робочу 

групу, до якої увійшли міністр освіти і науки України Сергій Квіт, голо-

ви обласних державних адміністрацій, представники ВНЗ. У результаті 

на 1 червня 2015 р. за даними МОН України з зони військового конфлік-

ту було виведено 16 вищих навчальних закладів і 10 наукових установ 

[4]. Разом з ВНЗ переїхало близько 36 тис. студентів та біля 3 тис. ви-

кладачів. 80% переїхали до своїх філій (в межах Донбасу), 20% – до 

взагалі не облаштованих приміщень (Вінниця, Кривий Ріг) [5]. Узагалі 

на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської області 

станом на червень 2015 р. перебувала наступна кількість навчальних 

закладів: дошкільних 47,9% (841 з 1757), загальноосвітніх закладів 

48,7% (888 з 1824), ПТУ – 39,7 (75 з 189), ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 

65% (52 з 80), ВНЗ ІІІ–IV рівнів акредитації 45,2% (14 з 31) [6]. Отже, 

більше половини навчальних закладів, зокрема й вищих, залишилось на 

окупованій території. Ми не маємо статистики про кількість науково-

педагогічних кадрів, що в них працюють, тим більше, скільки з них 

вимушених «залишенців», а скільки «ідейних». Навряд чи це можна 

дізнатися і у майбутньому, особливо за зміни політичної кон’юнктури. 

Проблема в іншому. Минулий 2014, а особливо вступна кампанія 2015 

р. показали, що сформувався ще один фронт – «війна за випускників», 

яка відбувається в умовах жорсткої конкуренції та низки внутрішніх 

проблем. Політика держави окупанта та підконтрольних «республік» 

спрямована на максимальне охоплення молоді вищою освітою: прийом 

до вишів без іспитів, збільшення «бюджетних» місць (виплата стипен-

дій), обіцянки пільг при вступі до вишів РФ видачи дипломів російських 

вишів тощо. Зважаючи на відсутність пасажирського сполучення між 

окупованими та контрольованими Україною територіями, низький рі-

вень доходів населення, особливо тих, хто проживає у зоні, де відбува-

лись бойові дії, Україна втратила велику частину випускників із неконт-

рольованої нею території. Так, за офіційними даними у 2015 році студе-

нтами вищих навчальних закладів материкової України стали понад 9,7 

тисяч мешканців Луганської області (у 2014 – понад 9 тисяч), майже 

21,7 тис. мешканців Донецької області (у 2014 – 24,2 тис.) [7]. Студен-

тами вишів так званої «ДНР» у 2015 р. стали 16 тис. 839 студентів [8]. 

Аналогічних даних по «ЛНР» знайти не вдалось.  

Частіше за усе випускники шкіл зі східних областей обирали для 

навчання свої регіональні виші. Більшість абітурієнтів з Донецька пос-

тупило до Донбаської машинобудівної академії, Маріупольського дер-

жавного університету і Приазовського технічного університету. Абітурі-



 

~ 73 ~ 

єнти з Луганської області віддали перевагу місцевим вишам (евакуйова-

ним) – Луганському національному університету ім. Тараса Шевченка, 

Східноукраїнському національному університету ім. В.Даля і Донбась-

кому державному технічному університету [9]. Приклад ДонНУ 

(м. Вінниця) – «віддаленого» перенесеного вишу – демонструє іншу 

картину. За словами ректора Р.Ф. Гринюка у 2015 р. значна частина 

вступників – це жителі Вінницької, Хмельницької і Житомирської обла-

стей. Приблизно 25% отриманих заяв від абітурієнтів надійшло від 

представників Донеччини [10]. Але при цьому слід зазначити, що спе-

цифіка прийому до ВНЗ у 2015 р. обумовлювала значні розходження 

між кількістю поданих заяв і реальними абітурієнтами, адже вступник 

міг подавати документи до одного вишу на три будь-які напрями підго-

товки і обирати одразу п’ять ВНЗ. Отже, велика відстань, брак місць в 

гуртожитках, часто-густо небажання та фінансова неспроможність бать-

ків відпускати так далеко дітей, аж ніяк не сприяла залученню до Дон-

НУ (м. Вінниця) абітурієнтів з Донбасу. А це у майбутньому також мо-

же привести до скорочення контингенту вишу в регіоні зі значно мен-

шими демографічними характеристиками, ніж в Донбасі.  

Отже, об’єктивно мешканці окупованих територій суттєво обме-

жені у можливості після закінчення загальноосвітніх закладів, розташо-

ваних у зоні окупації, вступити до українських вишів. Відсутність нале-

жних умов для вступу випускників шкіл на вільній території України 

вимушує навіть патріотично налаштовану частину населення залиша-

тись на окупованій території. Це активно використовується ворожою 

пропагандою для формування у молодих українців від початку їх дорос-

лого життя думки про те, що Україна не турбується належним чином 

про своїх громадян [6]. І ця ситуація з кожним роком буде ускладнюва-

тися, адже буде домінувати переконання у недоцільності продовження 

навчання в українських ВНЗ через збільшення розриву знань. Отже мова 

йде вже про втрату цілого молодого покоління.  

Проблема скорочення абітурієнтів призведе до автоматичного 

скорочення навантаження, а через це – і кадрового потенціалу перенесе-

них вишів, більшість яких сьогодні тримається переважно за рахунок 

ентузіазму науково-педагогічних працівників (катастрофічне знеціню-

вання заробітної платні через інфляцію, відсутність житла, оплати від-

ряджень, постійний ріст комунальних оплат та ще й в умовах необхідно-

сті орендувати житло і багато іншого). Влаштування в інших вишах 

України за умов економічної кризи стає майже неможливим. Виникає 

серйозна загроза розмивання науково-педагогічної інтелігенції Донбасу, 

яка зробила свідомий вибір на користь України. Отже, перспектива у 

недалекому майбутнього інтелектуального гетто на території Донбасу 

вже не здається гіпотетичною абстракцією.  

На сьогоднішній день проблемами перенесених вишів, їх контин-

генту та кадрового складу так чи інакше опікується багато державних 
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структур (Міністерство освіти і науки, Міністерство соціальної політи-

ки, Кабінет Міністрів України, Комітет ВРУ з питань науки і освіти, 

обласні державні адміністрації) та громадських організацій («Новий 

Донбас», «Восток SOS», «Громадське телебачення Донбасу», «Донбас 

український», «Координаційний центр переміщених вишів», «Деокупа-

ція. Поверення. Освіта» та інші). У січні 2015 р. Міносвіти створило 

Раду ректорів вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених із 

зони проведення АТО [11]. Але проблеми в галузі вищої освіти Донбасу 

поки що тільки нагромаджуються. За півтори роки, що минули з початку 

російської агресії, українська влада ще не має чіткої стратегії щодо оку-

пованих територій, зокрема в освітянській галузі. Однією з таких нага-

льних проблем, яка поки що існує тільки в плані її постановки та обго-

ворення – проблема повернення. Який вихід? Як зазначає Олена Стяж-

кіна, професор історії, активний громадський діяч, засновниця та волон-

тер Громадського Руху «Деокупація. Повернення. Освіта»: «вихід там, 

де і вхід» [12]. Мається на увазі, що поновлення та трансформація закла-

дів освіти України на визволених територіях Донецької та Луганської 

областей буде здійснюватися за такою ж самою схемою, за якою відбу-

валось їх рятування – з ініціативи (а досвід і практика вже доводять – це 

буде не тільки ініціатива, а вирішення переважної більшості пов’язаних 

з цим проблем) перенесених вишів, волонтерів, громадськості, активіс-

тів. А нагальним завданням на сьогодні є вироблення механізмів подо-

лання штучної гуманітарної блокади окупованих територій.  

Література 
1. Лист Міністерства освіти України «Про збереження місця роботи педагогічних праців-

ників». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.ua/legislation/other/42744/. 
2. «Роз’яснення МОН щодо оплати праці в установах та закладах освіти, які знаходяться 

в зоні АТО». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://old.mon.gov.ua/ua/news/36996-rozyasnennya-mon-schodo-oplati-pratsi-v-ustanovah-
ta-zakladah-osviti,-yaki-znahodyatsya-v-zoni-ato)/ 

3. Суржик Л. Виші на колесах / Л.Суржик, О.Онищенко. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/vishi-na-kolesah-_.html. 
4. Сищук О. Операція «Евакуація» / О.Сищук // Віче. – 2015. – № 15. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/4833/. 

5. Переміщені університети Донбасу: час готуватися до повернення. – – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-

hvylya/peremishcheni-universytety-donbasu-chas-gotuvatysya-do-povernennya; Міносвіти 

заявляє про евакуацію 16 ВНЗ Донбасу на підконтрольні Україні території. – [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.112.ua/golovni-novyni/minosvity-zaiavliaie-

pro-evakuatsiiu-16-vyshiv-donbasu-na-pidkontrolni-terytorii-ukraini-246493.html/ 

6. Діти війни: дослідження проблем дитинства в Україні за умов військової агресії / 
Український Інститут дослідження екстремізму. – 2015. – 10 червня. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://uire.org.ua/doslidzhennya/1738/.  

7. Щодо підсумків вступної кампанії 2015 року та завдань ВНЗ на 2016 рік. – [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/11/30/shhodo-

pidsumkiv-vstupnoyi-kampaniyi-2015-roku-ta/). 

8. На заседании коллегии МОН ДНР обсудили прошедшую вступительную кампанию и 



 

~ 75 ~ 

другие актуальные вопросы. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://mondnr.ru/?p=37136. 

9. В украинские вузы из Донбасса и Крыма поступили не все, кто хотел. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://dw.com/p/1GIDb. 
10. Ректор ДонНУ про вступну кампанію, студентів з «ДНР» та життя у Вінниці. – [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.0432.ua/article/920386. 

11. В Україні створили Раду ректорів ВНЗ, тимчасово переміщених із зони АТО. – [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1542231-v-ukrayini-

stvorili-radu-rektoriv-vnz-timchasovo-peremischenikh-iz-zoni-ato. 

12. Прокопенко М. Правила деокупації, Інтерв’ю з проф. О.В.Стяжкіною / М Прокопенко 
// День. – 2015. – 5 лютого. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/pravyla-deokupaciyi 

ГУЛАЙ В. В. 
 

ВІД РЕПРЕСІЙ ДО РЕПРЕСІЙ: РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНИЙ ВИМІР 

НАСАДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНИХ / НЕОТОТАЛІТАРНИХ ПОЛІТИЧНИХ 

РЕЖИМІВ В УКРАЇНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

Автор цілковито свідомий, що будь-яка аналогія в історико-

релігійній царині є умовною, але, одночасно, такий традуктивний умо-

вивід дозволяє виявити характерні (спільні та відмінні) риси недемокра-

тичних політичних режимів – сталінського, який в 1939–1941 рр. утвер-

джувався в Західній Україні та контрольованих неототалітарним режи-

мом президента Російської Федерації В. Путіна терористичних квазіде-

ржавних утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народ-

на республіка» в 2014–2016 рр. 

Так, важливе місце в політиці т. зв. радянізації західноукраїнсько-

го регіону посідав релігійний напрям. Використовуючи різноманітні 

інструменти, сталінський тоталітарний режим прагнув обмежити тради-

ційно високу роль релігії у житті мешканців Галичини та Волині. Хоча й 

орієнтуючись на ідеологічні постулати войовничого атеїзму, нова влада 

все ж таки не наважувалася на швидку та тотальну ліквідацію релігійних 

структур та ізоляцію духовенства, а прагнула обмежити їхній вплив, 

особливо позбавивши впливу на національно-культурні процеси, шля-

хом підпорядкування цих організацій одержавленим квазірелігійним 

структурам СРСР. 

Реалізація антирелігійного курсу ґрунтувалася не лише на ідеоло-

гічних принципах, але й випливала з очевидного меркантильного інте-

ресу нової влади – забрати в релігійних громад землю, споруди й інше 

майно та перерозподілити для власних адміністративних та господарсь-

ких потреб. Так, вже 27 жовтня 1939 р. Народні Збори Західної України 

схвалили резолюцію про ліквідацію монастирів та націоналізацію їхніх 
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земель. Тільки Львівська архієпархія Греко-Католицької Церкви втрати-

ла 36 тис. га землі [1, с. 95]. У сусідній Волинській області майже відра-

зу було націоналізовано близько 17,2 тис. га землі Православної церкви 

[2, с. 97]. У Тернопільській області у церков та монастирів радянська 

влада відібрала 184,3 тис. га землі, яку розподілили серед 100 тис. селя-

нських дворів [3, с. 65]. 

Так само основний удар радянських репресивно-каральних орга-

нів припав на Греко-Католицьку Церкву. Загалом лише у Львівській 

архієпархії ГКЦ у 1939–1941 рр. були вбиті 40 священиків, а 80 – були 

депортовані або пропали безвісти [4, с. 176]. 

Чільне місце у політиці сталінського режиму у Західній Україні 

зайняло підпорядкування православних парафій Московському патріар-

хату. Радянська влада вдалась до перерозподілу колишній парафій 

Польської Автокефальної Православної Церкви на приєднаних в 1939 р. 

територіях. Православні ієрархи Волині та Галичини змушені були при-

їхати до Москви та скласти там заяву про вірність Руській православній 

церкві. Не зробили цього лише архієпископ Поліський Олександр і єпи-

скоп Луцький Полікарп [2, с. 100]. Спеціальною постановою від 30 тра-

вня 1941 р. Московський Патріархат усунув першого від керівництва 

Поліською Єпархією і на його місце 15 червня був призначений архіма-

ндрит Почаївської Лаври Веніамін (Новицький). Проте в листі від 19 

червня 1941 р. місцеблюстителеві патріаршого престолу РПЦ митропо-

литові Сергієві (Старогородському) архієпископ Олексій заявив про 

відмову виконувати вказане розпорядження [3, с. 68].  

Релігійні громади, що відмовлялися переходити під владу Мос-

ковського патріархату, закривались у першу чергу. Лише за 1940 р. кіль-

кість парафій Волинської православної єпархії скоротилася на 90 [2, 

с. 99]. Можна припустити, що «результативність» такої роботи залежала 

насамперед від її підтримки НКВС, з управлінням якого у Волинській 

області, наприклад, ділив один будинок екзарх Московської патріархії 

на західних областях України та Білорусі М. Ярушевич. У 1939–1941 рр. 

чисельність ченців Почаївської Лаври, які ревно втілювали лінію Мос-

ковського патріархату, скоротилася з 300 до 80 осіб. Окрім того, була 

закрита Крем’янецька духовна семінарія [3, с. 66]. Національно свідомі 

українські православні священики Волині І. Концевич з двома синами, 

Ю. Скоп’юк, М. Тележинський та інші також стали жертвами масового 

вбивства у луцькій в’язниці НКВС у червні 1941 р. [2, с. 98–99].  

Радянське керівництво залучило новий клір Руської православної 

церкви до антиунійної акції.  

Військові дії на території Донбасу мають не тільки політичне та 

економічне, а й релігійне підґрунтя. Більшість представників терористи-

чних угрупувань зараховують себе до Української православної церкви 

Московського патріархат. Так, представники самопроголошеної «Доне-

цької народної республіки» у травні 2014 р. задекларували у власній 
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«конституції», що на захоплених ними територіях «первісною та паную-

чою вірою є Православна віра..., що сповідується Руською Православ-

ною Церквою (Московський Патріархат)» [5]. Не дивно, що на т.зв «іна-

вгурації» голови угруповання «ЛНР» І. Плотницького святительське 

благословення новому очільнику псевдореспубліки надав митрополит 

Луганської і Алчевської єпархій Іоаннікій, компанію йому склав настоя-

тель Ніколо-Преображенського собору протоієрей Богдан Федьків. Слід 

зазначити, що й О. Захарченко, керівник сусіднього угруповання «ДНР», 

під час власної інтронізації присягав на Біблії – сакралізація земної вла-

ди є важливим елементом у світогляді терористів, що продовжують 

безчинствувати на територіях Донецької і Луганської областей[6].  

Бойовики терористичних організацій ДНР та ЛНР продовжують 

викрадати, вбивати і погрожувати священикам та віруючим у контро-

льованих сепаратистами містах на Сході України. Так, 8 червня 2014 р. 

під час святкового богослужіння до Дня Трійці бойовики під команду-

ванням росіянина І. Гіркіна (Стрєлкова) викрали парафіян євангельської 

Церкви «Преображення Господнього» в охопленому боями місті 

Словʼянську Донецької області. Служителів катували і розстріляли вже 

наступного дня, 9 червня, а деяких з них – спалили у власній машині, 

щоб інсценувати їх смерть нібито від обстрілу української армії. Озбро-

єні люди погрожували розстрілом єпископу Луганському і Старобільсь-

кому УПЦ КП Афанасію (Яворському) та пізніше бойовики примусово 

видворили єпископа з Луганської області. 3 липня 2014 р. терористи 

«ДНР» у Донецьку захопили у полон греко-католицького священика 

Тихона (Сергія) Кульбаку. Перед цим до нього неодноразово надходили 

погрози, зокрема написами з фашистською символікою був пошкодже-

ний його автомобіль. Після майже тижня полону його було звільнено. 8 

липня терористи викрали в Донецьку священика УПЦ Київського патрі-

архату протоієрея Юрія Іванова. Раніше сепаратисти приїжджали до 

цього священика і вимагали, щоб він від свого імені викликав до себе 

додому під приводом термінової необхідності архієпископа Донецького 

УПЦ КП Сергія (Горобцова) – очевидно з метою подальшого викраден-

ня. 15 липня був затриманий католицький священик Віктор Вонсович, 

настоятель парафії Пресвятого Серця Ісуса Христа у Горлівці на Донеч-

чині, донецький декан Римо-Католицької Церкви. Він утримувався у 

захопленій будівлі СБУ та був звільнений з полону лише 25 липня. Бо-

йовики попередили священика: якщо він повернеться у Горлівку, буде 

розстріляний [5].  

Як відомо, в ніч із 26 на 27 січня 2016 р. невідомі намагалися пі-

дірвати пам’ятник Леніну в центрі Донецька. На наступний день, 28 

січня, стало відомо, що в заручники взято місцевого релігієзнавця, пре-

зидента Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних 

відносин І. Козловського. Він перебував у Донецьку через проблеми зі 

здоров’ям його родича, займав завжди проукраїнську позицію, але не 
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виступав публічно. Представники угруповання «ДНР» увірвались в його 

помешкання та вивезли в невідомому напрямку. 29 січня в Донецьку 

біля будинку Храму Покрови святої Богородиці Української греко-

католицької церкви на проспекті Васнєцова прихильники угруповання 

«ДНР» провели мітинг під гаслом «Проти сект». На окупованій частині 

Донеччини угруповання «ДНР» затримало кількох осіб і проводить 

обшуки у членів українських громадських об’єднань [7].  

Отже, на основі попереднього аналізу вже зараз можемо тверди-

ти, що попри певні відмінності ідеологічного характеру (наприклад, 

войовничий атеїзм як характерна риса сталінізму та «сакралізація право-

слав’я» на окупованих терористичними угрупуваннями ДНР та ЛНР 

територіях Донбасу) очевидною є спільна репресивно-каральна практи-

ка вказаних режимів у насадженні власних пріоритетів духовного життя 

підконтрольних територій, першими жертвами якої стають представни-

ки релігійної інтелігенції тих конфесій, які розглядаються окупаційною 

владою як ворожі. 
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ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ ЯК ІДЕОЛОГІЯ МОРАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

Питання етичного виміру інтелігенції та її роль у історичних та 

соціокультурних проектах досліджувалася з найдавніших часів і зали-

шається актуальною і у сучасних умовах глобальних соціокультурних 

трансформацій. Адже саме інтелігенція, найчастіше виступає своєрід-

ним «лакмусовим» індикатором на зміни у суспільстві, бо вони, як пра-

вило, й забезпечують його збалансований розвиток (майже в усіх сферах 

життя). 

Саме поняття «інтелігенція» від латинського intelligence виступає 

як характеристика вищого вияву культури розуміння та свідомості лю-

дини. Проте, усі спроби раціоналістично-наукового дослідження фено-

мену інтелігентності, нажаль, не дали очікуваного результату, адже до 

сьогодні не існує єдиного та чітко сформованого визначення поняття 

«інтелігенція». Це і не дивно, адже у самих якостях інтелігента, які ви-

значали різні дослідники як науковці так і самі представники інтеліген-

ції – соціального прошарку представники якої переважно займаються 

творчою інтелектуальною працею, серед яких виділяються видатні пи-

сьменники, художники та поети, дуже багато внутрішніх протиріч, які 

одночасно можуть виступати як рисами характеру та поведінки, так і 

засобом їх мислення, тобто осмислення ними соціальної дійсності.  

Однак наявність освіти та загальна освіченість, та заняття «інте-

лектуальною» працею не робить автоматично цю людиною інтеліген-

том, про це зауважував й, зокрема, видатний письменник Ф.М. Достоєв-

ського який стверджував, що інтелігентом можна тільки «виділятися» 

шляхом постійної та цілеспрямованої праці над собою шляхом самоос-

віти і самовиховання. Цю думку, про особливість приналежності до 

«касти» інтелігентів Ф.М. Достоєвського та наукові здобутки О.Ф. Ло-

сєва, які викладені у концепції «ідеології інтелігентності» ми візьмемо у 

підґрунтя нашої розвідки [4]. Безумовно ми також будимо спиратися і на 

інші наукові розвідки, якими ми можемо обґрунтувати тезу про те що, 

інтелігент це «індивідуальний продукт», який безумовно пов’язаний з 

його рівнем освіти і освіченості, проте стає ним (інтелігентом) шляхом 

формування власної особистості у персональному творчому інтелектуа-

льному зростанні на підґрунті самоосвіти та самовиховання у дусі мора-

льно-етичного, екологічного та естетичного самовдосконалення.  

Інтелігенція виявляється у єдності проявів етичного, естетичного 

та інтелектуального начал у людині. Реалізації інтелігентності пов’язана 

із свідомим вибором мотивів які зумовлюють існування сукупності його 

якостей-еталонів: у межах яких етичний аспект формує уявлення про 

шляхи творчого самоздійснення особистості; етичний – еталони моде-
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лей поведінки у більшості життєвих ситуацій; науковий – принципами 

пізнання etc [3 с. 75].  

Формування інтелігентності у окремого студента вишу виступає 

як його психологічний процес «переживання» та «проживання» й тому 

вона завжди є опосередкованою та персоніфікована індивідуальними 

особливостями.  

О.Ф. Лосєв стверджує що справжній інтелігент не може залиша-

тися байдужим до недосконалості життя, зокрема він стверджував, що 

… «у інтелігента рука сама собою тягнеться вирвати бур’ян у прекрас-

ному саду людського життя. Культура інтелігенції, як того вимагає саме 

значення терміну «культура», включає перетворення дійсності з метою 

досягнення та втілення заповідної та таємної мрії кожного інтелігента 

працювати заради досягнення загальнолюдського благоденства»[4 

с. 317]. 

Аналіз опрацьованої літератури дозволяє нам зробити ряд висно-

вків, які мають для нас принципове значення у формуванні у студента 

особистісних рис притаманних інтелігенту, визначимо деякі з них:  

І. Ми провинні констатувати факт посилення ролі інтелігенції у 

трансформації українського суспільства у громадянське суспільство (на 

цьому наголошує значна кількість науковців, громадських та політичних 

діячів), ефективності цього процесу залежить від сформованості у сту-

дентів вишів та молодих фахівців (як особливо активного та значущого 

прошарку суспільства) тих особливих моральних рис, сукупність яких 

відображається поняттям «інтелігентність». 

ІІ. У сучасних наукових розвідках існує тенденція розмежування 

понять «інтелігенція» і «інтелігентність». Сьогодні інтелігенція розгля-

дається як соціальний шар, який характеризується особливими умовами 

праці та місцем у суспільному виробництві, рівнем спеціальної освіти, 

професіоналізмом, яких можна охарактеризувати як «фахівці», або як 

«освічений прошарок» суспільства. Тоді як інтелігентність виступає як 

оціночна категорія, яка характеризує певні якісні особливості особис-

тості, тип мислення і поведінки, тобто особливий соціально-моральний 

феномен. Тобто за с своєю сутністю, інтелігенція – це своєрідний мозаї-

чний синтез спеціальностей, ядром якого виступає світогляд. При цьому 

варто відзначити, що носієм таких якостей виступають окремі індивіди – 

інтелігенти. 

ІІІ. Інтелігентність рядом науковців розглядається як особливий 

ідеал, який можна порівнювати з «ідеалом освіченого класу» інших 

країн, які є носіями не тільки власними інтересами і цілями, а й власни-

ми ідеалами і прагненнями, до яких належать особистісна пріоритет-

ність у виборі власних ціннісних життєвих орієнтирів, які відповідають 

вимогам громадянського суспільства, переконаність у незаперечному 

праві на свободу особистої творчості, сприйняття своєї професійної 

діяльності як суспільно значущою і безумовно корисною.  
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IV. Інтелігенція як живий суспільний організм, пройшла всі етапи 

людської цивілізації, а тому у межах кожної епохи характеризується не 

тільки загальними характерними ознаками, а також мають і власні спе-

цифічні риси, адже інтелігентність це складне багатошарове явища. 

V. У осмисленні проблеми інтелігентності та інтелігенції наміти-

вся відхід від сформованого у радянські часи її стереотипу її розуміння, 

або як духовно-моральної еліти суспільства, або як масову соціально-

професійну групу (прошарок) суспільства, яка має певний і чіткий соці-

альний статус. Проте варто зазначити, що у сучасному визначенні інте-

лігентності, незважаючи на зміну аргументації, спостерігається найбі-

льший розкид думок, який відображає суб’єктивні відчуття авторів. При 

цьому ми припадаємо до думки, що розробка цих категорій необхідна не 

для того, щоб ввести додатковий вимір для зарахування до «ордену» 

інтелігенції, а для того, щоб переосмислити життєву стратегію людини з 

позицій самодіяльної особистості, яка створює свій культурний простір і 

реалізує себе виключно на принципах гуманізму, що особливо актуаль-

но сьогодні у епоху сучасної антропологічної кризи. При цьому виявля-

ється ряд проблем – протиріч як теоретичного, так і методологічного 

характеру. 

Аналізуючи теоретичні протиріччя, слід зазначити наступне: 1) 

Інтелігентність була виділена і як вираз сутнісного змісту інтелігенції, і 

як якісний критерій приналежності до неї; 2) Інтелігенція – це «соціаль-

на група, члени якої функціонально зайняті складною розумовою пра-

цею і володіють загальновизнаними розвиненими культурно-моральни-

ми якостями», сукупність яких виражається поняттям «інтелігентність»; 

3) «Інтелігентність» як і раніше вживається у значеннях буденної свідо-

мості «як синонім ввічливості, порядності, шляхетності, тактовності, 

витриманості, щирості та ін.; 4) У деяких випадках поняття «інтелігент» 

може вживатися і як негативна особистісна якість, але з позитивною 

моральною оцінкою і означати «соціально безпорадний», «непристосо-

ваний», тобто, інтелігентний той, хто не може постояти за себе та інших, 

хто довірливий і простодушний, не здатний до рішучих дій». 

Подібне широке поле значень, де кожен дає свою характеристику 

свідчить про те, що саме для нього означає інтелігентний людина, не 

даючи чітких пояснень чи критеріїв оцінки, не тільки значно ускладнює 

можливість діалогу між дослідниками, які закликають бачити в інтеліге-

нції людей які володіють «загальновизнаними розвиненими культурно-

моральними якостями», проте не пояснюючих, якими саме, робить інте-

лігентність практично невловимою для її наукового визначення. Крім 

того, існують і протиріччя між загальнолюдськими цінностями, які заяв-

лені у якості основоположних параметрів інтелігентності і цінностями, 

які реально включені у цю якість.  

Інтелігентність, як і будь-яка людська якість, містить у собі не 

пряме відображення дійсності, а є результатом численних розумових 
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актів, спрямованих на сприйняття й осмислення цієї самої дійсності, а 

тому змістовний відтінок цієї якості залежить не тільки від розстановки 

сил, різних соціальних, дискурсивних та історичних практиках, а й у 

світоглядних установках самого дослідника, який опосередковано конс-

труює його смислове теоретичне значення, що спочатку зумовлює умо-

гляду теоретичну побудову і самої якості «інтелігентності». 

Підбиваючи підсумок, варто зазначити, що у межах вітчизняної 

філософської дискусії інтелігентність традиційно осмислювалася як 

родове поняття соціального шару – носіїв інтелігентності. А оскільки 

межі інтелігенції варіювалися залежно від згортання або розгортання її 

соціально-політичного розуміння (від визначення інтелігенції як класу 

до соціального шару і прошарку, у ленінському і сталінському варіантах 

марксизму), остільки і в залежності від політичної кон’юнктури зміню-

вався і обсяг поняття «інтелігентність», та його середньостатистичний 

зміст. 

Разом з тим, починаючи з Р. В. Іванова-Розумника, О. Ф. Лосєва, 

М. О. Бердяєва, у філософській думці намітилася тенденція розгляду 

інтелігентності як особливої моральної суті, яка притаманна не усьому 

соціальному прошарку інтелігенції, а тільки її окремим представникам. 

Ця тенденція активно розвивається, зокрема, Л. А. Келеман і сьогодні: 

«інтелігенція» як соціальний шар, що відрізняється характером праці, 

місцем у суспільному виробництві, рівнем спеціальної освіти, професіо-

налізмом, і «інтелігентність» як оцінна категорія, яка характеризує якіс-

ні особливості особистості, певний тип мислення і поведінки. 
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ФЕНОМЕН ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ЕЛІТИ 

Під інтелігенцією у вітчизняній традиції зазвичай розуміють со-

ціальну групу людей, котра професійно займається розумовою працею, 

розвитком та розповсюдженням культури; у деяких концепціях (зокрема 
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це стосується російської філософської думки) таких людей вважають 

моральними взірцями. Зважаючи на те, що головним критерієм прина-

лежності до інтелігенції є інтелектуальна діяльність, то варто саме цю 

ознаку вважати визначальною, а моральний чинник розглядати, як один 

із атрибутів впливу на маси, оскільки представники інтелігенції можуть 

бути авторитетами для більшості не лише в тій галузі знань, якою вони 

займаються, але й у моральній царині також. Водночас такий вплив не є 

безумовною ознакою чи беззаперечним атрибутом інтелігенції як суспі-

льного прошарку. 

Якісне функціонування суспільства забезпечується взаємодією та 

співпрацею різних його елементів. Еліта як певна категорія людей, що 

має можливість приймати важливі рішення, котрі впливають на розви-

ток тих сфер, які знаходяться в межах її компетенції, є особливо важли-

вим чинником соціокультурного розвитку будь-якого суспільного утво-

рення. «В періоди швидких змін, – пише К. Мангейм, – саме невеликі 

групи виявляють нові культурні можливості, експериментуючи замість 

інших. Таким чином вони створюють нові типи досвіду, які згодом мо-

жуть стати загальним еталоном» [1, с. 190]. 

Попри те, що тема еліт є надзвичайно актуальною, і навіть розро-

блена теорія еліт, ця тема ще мало досліджена в філософсько-

культурологічній літературі. Здебільшого предметом дослідження є 

політична еліта, зокрема їй присвячені праці В. Парето, Г. Моски, 

Р. Міхельса, Ч. Р. Мілса, Р. Мілібанда, Дж. Скотта, Дж. Перрі, Д. Белла 

та інших. Натомість звернення до культурних еліт у наукових дослі-

дженнях лише розпочинається. Осмислення ролі культурної еліти як 

страти, яка об’єднана не економічними, політичними чи владними інте-

ресами, а насамперед ідейними принципами, духовними цінностями, 

соціокультурними нормами є надзвичайно важливим, як для філософсь-

кої думки загалом, так і для України зокрема. При особливостях розвит-

ку української держави в сьогоденні можемо говорити про появу псев-

доеліт або видозмінення традиційних функцій, притаманних елітам. Це, 

своєю чергою, впливає на специфіку суспільного життя, вимагаючи 

наукового осмислення. 

В сучасному філософсько-культурологічному дискурсі можна 

виокремити кілька підходів до розуміння соціокультурної природи фе-

номену еліти. По-перше, еліту розглядають як певний прошарок суспі-

льства, який наділений якостями, що дають можливість її представни-

кам виділятися серед загальної маси людей, впливати на прийняття по-

літичних рішень та здійснювати керівництво суспільними справами 

(Г. Моска, Р. Міхелс). По-друге, до еліт зараховують найбільш здібних 

людей у своїх професійних сферах, які наділені відповідними особистіс-

ними характеристиками, якостями, котрі вважаються пошановуваними у 

даному суспільстві та впливають на ціннісні орієнтири загальної маси 

населення (В. Парето). Також варто відзначити підхід до розуміння елі-
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ти, виходячи виключно із індивідуальних, моральних, етичних, естетич-

них якостей окремих її представників (Х. Ортега-і-Гасет, Н. Бердяєв).  

Аналізуючи ці підходи, можна дійти висновку, що мова йде про 

різні види еліт – політичну, економічну та культурну. Раніше їхні функ-

ції виконувала одна панівна група – аристократія – вищий стан в тради-

ційному суспільстві, котрий мав виняткові права, переваги та можливос-

ті порівняно з іншими соціальними групами, верствами, прошарками; 

найчастіше успадкований від предків або набутий за особливі заслуги 

перед спільнотою чи державцем. Згодом, через розширення процесу 

стратифікації та збільшення кількості й ролі соціальних організацій, 

відбувся поділ панівної групи, відповідно до сфер впливу в політиці, 

економіці, культурі.  

Водночас в суспільстві відбувається поступова заміна однієї еліти 

іншою, коли в силу певних зовнішніх причин чи специфіки внутрішньо-

го становлення суспільства починає домінувати одна із зазначених груп, 

визначаючи напрям соціокультурного розвитку, відповідно до власного 

сутнісного наповнення. Станом на сьогодні в багатьох соціальних утво-

реннях між цими групами не лише немає порозуміння, але часто навіть 

відсутня міжгрупова комунікація. Іноді трансльовані ними цінності 

можуть суперечити одні одним, що зумовлює напругу та неспокій в 

суспільстві, зміну вектору соціальних процесів, залежно від того, яка з 

еліт домінуватиме на суспільній арені в той чи інший час. «Домінуючі 

фракції панівного класу (клерки чи «інтелектуали» і «художники», в 

залежності від епохи) завжди прагнуть помістити на вершину ієрархії 

принципів той специфічний капітал, володіння яким забезпечує їхню 

позицію» – зазначав П. Бурдье [2, c. 92]. 

При цьому культурна еліта відповідальна не лише за культуру, 

але й має функцію творення ідеологічних та світоглядних конструкцій. 

Для неї визначальними є і високий професійний, фаховий рівень, і певне 

новаторство – творення культурного продукту, а також вплив на суспі-

льні процеси. З іншого боку, політична складова в контексті культурної 

еліти відходить на другий план, проте, зважаючи на високий рівень 

відповідальності лише в певних випадках (коли мова стосується глоба-

льних планетарних проблем та творення відповідних цінностей) вона 

все ж залишається визначальною. Розуміння своєї ролі в суспільстві та 

можливих наслідків для інтелектуала як того, хто не лише творить та 

розвиває ідеї, але й визначає норми та культурні цінності для інших, є 

дуже важливим. «Шукаючи поліпшень, люди мусять робити це з макси-

мальною обережністю і делікатністю, крок за кроком, завше найбільше 

уваги приділяючи тим наслідкам, які тягне за собою кожна зміна», – 

писав В. Гавел [3]. 

Тому під поняттям «культурна еліта» варто насамперед розуміти 

невелику частину соціуму, яка характеризується вищим інтелектуаль-

ним, духовним, естетичним рівнем розвитку, володіє високим професій-
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ним, фаховим рівнем підготовки, є творцем та носієм духовних ціннос-

тей та ідейних принципів, що задають систему високих вимог та етало-

нів в культурі та суспільстві. Ф. Фукуяма саме поняття культури описує 

через взаємозв’язок мас із культурною елітою. Він зазначає, що «куль-

тура – це щось, що художники, письменники та інші обдаровані багатою 

уявою люди створюють за підказкою внутрішнього голосу; для тих, хто 

менше схильний до творчості, це те, що вони вибирають для споживан-

ня в якості мистецтв, кулінарії чи видів розваг» [4, с. 30]. 

Досліджуючи проблему культурної еліти варто звернути увагу на 

особливості формування та становлення еліт в конкретних історичних 

соціокультурних умовах. П. Бурдьє у своїй концепції «культурного капі-

талу» наголошує на тому, що успішність людини в навчанні залежить 

від попередньо інвестованого родиною культурного капіталу. Культур-

ний капітал, в свою чергу, – це ті культурні якості та характеристики, що 

успадковуються людиною від попередніх поколінь [5]. Таким чином, 

передача культурного капіталу – це безперервний історичний процес, 

який в ширшому розумінні цілком можна застосувати і до глобальніших 

соціокультурних процесів, і до суспільства в цілому. В цьому розумінні 

сучасна культурна еліта – це продукт культурних напрацювань наших 

предків, а безперервність у формуванні культурної еліти є дуже важли-

вим чинником для її ефективного функціонування в спільноті.  

Таким чином, культурна еліта безперечно частково складається з 

представників інтелігенції, проте не може охоплювати увесь прошарок 

людей, котрі займаються розумовою працею. Скоріше за все її склада-

тимуть ті інтелектуали, котрі також можуть бути певними авторитетами, 

активно впливати на розвиток спільноти. За кращих прогнозів для укра-

їнського соціуму, при можливості становлення тут громадянського сус-

пільства, такою роллю можливо буде наділити усю інтелігенцію. 
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ДМИТРЕНКО В. І. 

 

В. ПІДМОГИЛЬНИЙ ЯК ФЕНОМЕНАЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ 

Серед митців 20–30-х рр. минулого століття, які потрапили під 

страшну машину терору, виділяється постать В. Підмогильного. Справ-

жній український інтелігент у всьому, що виявилось і в документах-

свідченнях найжахливішого періоду його життя. Найблагодатнішим 

матеріалом для дослідження творчої особистості є мемуари. «Найпрос-

тішою жанровою формою сучасної мемуаристики є лист. Лист, природ-

но, розповідає про події […]. У ньому виразно виявляється авторська 

позиція, автор листа прямо й відкрито виражає в ньому себе» [1, с. 21]. 

Листи, на думку Л. В. Ніжнікової, містять не лише змістово-функціо-

нальну, а й змістово-концептуальну інформацію [2, с. 5]. Тому можна 

говорити про те, що листи допомагають нашому глибшому пізнанню 

творчих рефлексій особистості митця. На думку В. Кузьменка, «... епі-

столу необхідно розглядати також і як факт літератури. У такому випад-

ку епістолярій постає в контексті двох взаємопроникаючих шарів: реа-

льної дійсності у суб’єктивному сприйнятті автора і створюваного на її 

основі художнього світу митця, його естетичної цілісності» [3, с. 57]. 

Мета статті: репрезентувати творчу особистість В. Підмогильно-

го, одного з представників нашої національної еліти, окреслену в його 

листах із заслання. 

Листи, писані на Соловках, зрозуміло, не можуть бути беззапере-

чним документом тієї доби, однак розширити амплітуду рецепції про 

Підмогильного-людину й Підмогильного-письменника можуть і досить 

суттєво. Сьогодні широкий загал має доступ до листів митця із Солове-

цького табору до дружини й сина, а також до матері й сестри. Вони були 

збережені його дружиною Катериною Червінською, а після її смерті 

другом сім’ї Підмогильних Т. Коваленко, яка передала їх до Державного 

архіву-музею України. Уціліло 25 листів. До їхнього аналізу звертались 

Р. Мовчан, В. Мельник, М. Тарнавський, В. Шевчук та інші науковці. 

Новизну нашого дослідження вбачаємо у спробі подати інтелектуальний 

портрет Підмогильного-митця, що проступає зі скупих рядків листів, 

написаних за найжахливіших умов. 

М. Тарнавський щодо листів В. Підмогильного із Соловків зазна-

чив: «Звичайно передовсім це документи глибоко особистого характеру, 

що виражають занепокоєння політв’язня фізичним, матеріальним та 

емоційним станом його родини; але водночас це й роздуми творчої осо-

бистості, митця. Вони надають рідкісну можливість відчути душу лю-

дини, котра вважалася найбільш інтелектуальною й інтелігентною серед 

українських письменників 20-х років» [4, с. 33–34].  

Для зручності тюремних цензорів листи писалися російською мо-

вою. Дозволяли писати не більше двох листів на місяць, але вони були 
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єдиною ланкою, яка пов’язувала з волею і з минулим. Варто наголосити, 

що один з перших листів містить бібліографічний перелік всіх опубліко-

ваних оригінальних і перекладених ним творів з проханням до дружини 

зібрати їх і зберегти. Це його своєрідний заповіт, свідчення усвідомлен-

ня себе як митця, спроба окреслення свого місця в історії української 

літератури. Вражаючим є список перекладених письменником творів. 

Він засвідчує надзвичайну працездатність митця й високий рівень інте-

лектуального розвитку. Листи документально підтверджують постійну 

роботу письменника над вдосконаленням своєї французької, а також про 

вивчення ним, за тих жахливих умов, англійської. В ув’язненні він пере-

кладає свій улюблений твір О. Вайльда «Портрет Доріана Грея», а також 

«Генріха VІ» В. Шекспіра, що знайшовся в табірній бібліотеці. Перекла-

дає Шекспіра при тому, що ніколи не писав поезій. Оцінюючи свою 

роботу констатує: «Я переклав дві дії і переконався, що, не зважаючи ні 

на що, я можу перекладати Шекспіра пристойно» [5, с. 102]. 

У листах В. Підмогильний пише про доволі пристойну бібліотеку 

в ув’язнені, а також про ті твори, які він обирає для читання. «З великим 

задоволенням прочитав тут, на жаль, один тільки том «Життєпису Плу-

тарха» (в англійському перекладі). Разом з Лікургом, Солоном, Нумою 

Помпілієм так ясно згадалося дитинство, училище, третій або четвертий 

клас» [6, с. 186]. У вересні 1935 року, тобто за неповних дев’ять місяців 

ув’язнення, він пише, що прочитав близько 90 книжок. Цифра для таких 

умов майже фантастична, особливо, коли відомо, що він іще й сам пише 

й перекладає, та ще й має проблеми із зором. Зрозуміло, що письменник 

повністю занурюється в інтелектуальну роботу, щоб пережити муки 

ув’язнення. 

Найбільше уваги привертають рядки, в яких В. Підмогильний по-

відомляє про свої творчі задуми, розповідає про твори, які вже написав, 

пише, або має намір написати. «Очевидно, вольове начало вже вкотре 

перемогло у В. Підмогильного і він змусив себе працювати наскільки 

лиш дозволяли умови заслання» [7, с. 296]. У листі від 12 квітня 1936 

року читаємо: «Я писав тобі ще на стару адресу, що 1935 р. Я написав 

повість, яку надіслав до Києва. Це невелика річ, яка складається з 20 

розділів під назвою «Будинок № 32-а». Це життя будинку в різних розрі-

зах, з багатьма дійовими особами, але, врешті-решт, це повість про себе. 

Мені здається, що з літературного боку я написав її цікаво, але особли-

вого значення вона не має, бо пов’язана більше з моїм минулим і деякою 

мірою підсумовує його» [5, с. 101]. З інших листів з’ясовуємо про робо-

ту над романом «Наташа і Маша», а також над романом про колективі-

зацію «Осінь 1929». За свідченням самого В. Підмогильного, перший 

роман не вийшов, написавши п’ять розділів «кинув без усяких сумнівів, 

а другий не одразу, але почав досить швидко просуватись: «Написав два 

розділи і далі готовий матеріал. Не знаю, що вийде, чи вдасться щасливо 

добратися до кінця, це покаже майбутнє. Зараз ця річ уявляється мені 
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«повнометражним» романом з 32 розділів з 15 дійовими особами. Я 

хочу написати його дуже просто, але при цьому уникнути літературних 

шаблонів. У ньому буде кілька основних ліній, весь час наростаючих, – 

як людей, так і зіткнень їхніх переконань, почуттів і характерів, я нама-

гатимусь подати якнайчіткіше, не спрощуючи їх. Моє завдання – якнай-

менше розповісти про себе, щоб по можливості усе, навіть деталі, ви-

пливали з самої дії, зовнішньої і внутрішньої» [5, с. 102].  

На думку М. Тарнавського, масштаб В. Підмогильного як пись-

менника й мислителя розкривається в листі до рідних від 7 березня 1936 

року, де він прохає сестру знайти твори Спінози, при цьому не лише 

цитуючи, а й орієнтовно визначаючи сторінку на якій це написано, про-

хає уточнити правильність свого цитування латинською мовою, з’ясува-

ти першу фразу з розмови Цицерона проти Катиліни, цитуючи її початок 

латиною. Уже цей неповний перелік вражає знанням В. Підмогильним 

античної філософії, постійною роботою над вдосконаленням себе. 

У листі до дружини від 1.05.1936 В. Підмогильний основні, на 

його думку критерії оцінки роботи письменника: «В літературній праці 

два основні моменти: перший – самому все зрозуміти, відчути, уявити, 

що ти хочеш написати, остаточно освоїтись з людьми, про яких пишеш 

[…]; другий – все це передати словами, а це найважче і для читача най-

головніше, бо хоч якби змістовно не була задумана річ, якщо вона напи-

сано погано, то це річ пропаща».  

Творча праця в неволі складна, майже неможлива. Письменник 

пише повільно, важко, зазначає в одному з листів, що «сили нема». Ос-

новною своєю проблемою вважає: «З літературною роботою питання 

виявилося складнішим, ніж мені здавалося відразу. Річ у тому, що я 

надто був відірваний від життя, і тепер у своїх планах весь час нашто-

вхуюсь на цей ганебний ґандж. Мені потрібні люди, люди!» [5, с. 96]. А 

у пізніших листах читаємо: «Я зовсім не знаю людей, життя». Або: «Я 

дуже відчуваю зараз одну із вад мого минулого – незнання реального 

життя». Чи таке: «До цього часу я писав більше про себе». З творів пи-

сьменник перед нами дійсно чітко проступає портрет В. Підмогильного 

творця. Валерій Шевчук зазначав: «...Валер’ян Підмогильний був мора-

ліст, але не той, хто лізе кожному в очі зі своїм повчанням, а той, хто 

хоче збагнути людину. Основна турбота письменника, щоб люди збере-

гли в собі людське, а література, яка піддавалася страхітливим деформа-

ціям у його час, зберегла серйозність і гуманістичну суть. Він цілком міг 

сказати, як пізніше А. Камю: «Без відчаю у житті немає і любові до жит-

тя» [8, с. 5]. 

Отже, листи В. Підмогильним, написані в умовах заслання, ре-

презентують феноменальну особистість нашої культури, людину-

інтелектуала з високим рівнем розвитку, яка, на жаль, була знищена 

страшною машиною радянського терору.  
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ДМИТРИК І. О. 
 

ВЗАЄМОДІЯ ТА ОПІР У ВІДНОСИНАХ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ  

ТА ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В ПЕРІОД НЕПУ 

Протягом радянського періоду історії не тільки фактичне стано-

вище, але й позиціонування в офіційних джерелах статусу окремих 

верств суспільства було диференційованим. Окремої уваги заслуговує 

взаємодія влади та інтелігенції, яку можна охарактеризувати як перма-

нентний тиск/співробітництво/змагання. Введення нової економічної 

політики у 1921 р., яка вимагала зміни ідеологічної концепції розвитку 

країни, не додавало визначеності цим стосункам. На відміну від чітко 

окресленого місця та ролі в структурі держави робітників та нужденних 

селян представникам інтелігенції, що до того мали цілком ворожий 

статус, ніби пропонували об’єднати зусилля з владою, проте не гаранту-

вали безпечного та тривалого співробітництва.  

Зважаючи на нагальну потребу мирного будівництва у зруйнова-

ній та ізольованій країні, що неможливо було здійснити без широкого 

залучення фахівців з різних галузей знань, влада змушена була зняти з 

людей інтелектуальної праці тавро «шкідливих елементів». З весни 

1921 р. у більшовицькому керівництві взяла гору так звана «м’яка» лінія 

стосовно інтелігенції. Вона передбачала обмеження цензури, надання 

можливості працівникам розумової сфери публічно висловлювати свої 

погляди, намір боротися зі «спецеїдством» тощо [1, с. 167]. 
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В офіційних документах наводилась аргументація на користь ло-

яльного або позитивного ставлення до представників інтелігенції. Так, 

магістральні думки стосовно рівня довіри нової влади до вчительства 

відображені в листі ЦК РКП(б) від 18 вересня 1921 р. до всіх комітетів 

партії «Про роботу серед працівників освіти». В межах нового політич-

ного курсу місцеві партійні організації мали «відмовитися від свого 

традиційного до цього часу ставлення до робітників освіти, як до сабо-

тажників, якими вони давно перестали бути, якщо навіть колись і були. 

Ми повинні зрозуміти, що таке ставлення в сучасний момент є великою 

помилкою, яка серйозно шкодить справі радянського будівництва. Робі-

тники освіти, в більшості декласовані інтелігенти, лише поглядами та 

культурними звичками пов’язані з капіталістичним режимом, соціально 

зовсім не зацікавлені в його поверненні, і ми повинні зробити все мож-

ливе для того, щоб цю дуже корисну суспільну групу втягнути в інтере-

си та творчу роботу Радянської держави, всебічно допомагаючи їй оста-

точно та якомога швидше позбутися того нерозуміння значення та сенсу 

подій, які відбуваються, історичної епохи, яке безпосередньо після Жов-

тневої революції кинуло її частину до табору ворогів Радянської вла-

ди»[2, с. 444]. 

Матеріальне становище вчителів визнавалося авторами цього до-

кументу як «виключно скрутне». Конкретних засобів його полегшення 

наведено не було, оскільки головна увага в листі приділялася корекції 

суспільно-політичної свідомості освітян в сенсі їх «перетягування» на 

бік більшовиків. 

Раптове переосмислення відносин з цією професійною категорією 

можна пояснити тим, що в досить складний для влади час голоду та 

невпевненості у підтримці населення профспілка працівників освіти 

була єдиною організацією, осередки якої досить щільно охоплювали не 

тільки міську, але й сільську частини республіки. Тож, інтерес до педа-

гогів був обумовлений тим, що вони могли і мали стати агентами і про-

відниками певних соціальних програм в першу чергу на селі. По-перше, 

їх думку поважали, по-друге, селяни сприймали освітян як своїх, а до 

приїжджих лекторів та агітаторів ставилися з недовірою. 

Саме тому з 1924 р., коли у партійних постановах почали 

з’являтися не тільки завдання втягнення вчителів в громадську та куль-

турну діяльність, але й турбота, хоча б декларативного характеру, про 

підвищення рівня життя названої соціальної групи, її об’єктами частіше 

ставали сільські педагоги. Так, в постанові ЦК РКП(б) від 4 березня 

1924 р. «Про роботу серед сільського вчительства» зазначалося, що 

парторганізації мають приділяти увагу матеріальним потребам сільських 

освітян, тому що «подальше поліпшення матеріального становища … є 

необхідною передумовою успіху як політико-освітньої роботи серед 

самого вчительства, так і його громадсько-культурної роботи на селі» [2, 

с. 446]. Згідно з цією постановою парторганізації мали підтримувати 
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відділи народної освіти та органи спілки в галузі підвищення заробітної 

плати сільського педагога, своєчасної її виплати, забезпечення паливом, 

освітленням і т. ін. 

В резолюції ХІІІ з’їзду РКП(б) «Про роботу на селі» від 23–31 

травня 1924 р. також фігурує положення про необхідність збільшення 

заробітної плати сільського вчителя [2, с. 446]. Крім того, ХІІІ з’їзд 

РКП(б) підтвердив курс на наближення основної маси вчительства до 

радянського будівництва. 

Не дивлячись на артикульоване визнання владою необхідності 

позитивної взаємодії з різними групами інтелігенції, обумовлене не-

спроможністю без такої взаємодії вирішувати економічні та політичні 

проблеми, внутрішній конфлікт не вирішився. Репресивна складова 

стосунків зі спеціалістами з різних галузей знань повністю не зникла 

(яскравим прикладом була депортація відомих представників інтеліген-

ції у 1922 р.). Обидві сторони не мали причин довіряти одна одній. 

Більшовики відверто заявляли про завдання створення нової інте-

лігенції з «вірним» соціальним походженням та світоглядом. Вона мала 

з’явитися завдяки навчанню й виховання молоді в радянських професій-

них навчальних закладах, «комуністичному перевихованню» старої 

генерації нерадянської інтелігенції та упровадженню інституту «вису-

ванства» [3, с. 13].  

Період 1923–1925 рр. у стосунках влади та інтелігенції можна 

умовно назвати періодом дискусій. В цей час влада активно прагнула 

налагодження діалогу з буржуазними фахівцями. Він здійснювався у 

формі літературно-публіцистичної і наукової полеміки на сторінках 

партійної, радянської та незалежної преси, а також в диспутах між пред-

ставниками влади та інтелігенції. В УСРР ці дискусії про роль інтеліген-

ції тривали у контексті розв’язання завдань партійного курсу коренізації 

[1, с. 170–171]. 

Слід враховувати, що не тільки влада ситуативно встановлювала 

характер своїх відносин з цією соціальною верствою. Інтелігенція за 

визначенням не може мати уніфікованого погляду на суспільні процеси. 

В період значних суспільно-політичних трансформацій діапазон думок 

та поведінкових моделей стає величезним. В період НЕПу дехто проти-

діяв чи сперечався з представниками влади та партії, дехто емігрував, 

дехто розділяв та активно підтримував позицію керівництва країни, 

дехто просто продовжував працювати в своїй галузі, намагаючись дис-

танціюватися від політичних перетворень.  

Як зазначив М. М. Кузьменко, значна частина науково-педаго-

гічної інтелігенції дотримувалася політичного нейтралітету, не полиша-

ючи наукової та викладацької діяльності. Серед ініціатив більшовиків 

були такі, що швидко завойовували симпатії інтелігенції. Політика укра-

їнізації сколихнула патріотичні почуття українських освітян, дослідни-

ків, творців, а лібералізація економічного життя та відносна суспільна 
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стабілізація стримала так звану старорежимну професуру від еміграції. 

Дві третини професорсько-викладацького складу реорганізованих ІНО 

становили представники дореволюційної генерації, серед яких були 

відомі вчені [4,с. 21]. 

Суперечливим в період НЕПу було становище спеціалістів. З од-

ного боку, влада декларувала підкреслено позитивне відношення до них. 

В.І. Ленін, створюючи в січні 1922 р. «Проект тез про роль та завдання 

профспілок в умовах нової економічної політики», проголосив чіткий 

намір надати спецам, яких визначав як особливий соціальний прошарок, 

умови, за яких вони б почувалися в соціалістичній державі краще, ніж в 

капіталістичній у відношенні матеріальному, правовому, ідейному та т. 

ін. [5, с. 350]. Зрозуміло, що наведена оцінка віддзеркалює не стільки 

повагу до дослідників та представників інженерно-технічного складу 

підприємств, скільки нагальну потребу у відбудові та налагоджені ефек-

тивної роботи промисловості. 

З іншого боку, за даними дослідниці О. К. Міхеєвої на місцях (на 

рудниках Уралу та Донбасу) із введенням нового курсу поширилися 

випадки вбивств інженерів робітниками. Такі факти зазвичай отримува-

ли широкий розголос і підтримку в робітничому середовищі та супрово-

джувалися вимогами звільнити убивць [6, с. 98]. До класової ненависті з 

боку робітників призводило помітне зростання рівня життя технічних 

фахівців на фоні сформованого у попередній період ставлення до них, як 

до ворогів радянської влади.  

У партійному середовищі також не було єдиної думки стосовно 

доречності забезпечення інженерам майже дореволюційного матеріаль-

ного становища: лунали пропозиції компенсувати економічні поступки 

«старим» спеціалістам посиленням над ними політичного контролю. 

Архівні документи свідчать, що на місцевому рівні партійними 

органами було винайдено цікавий механізм взаємодії з технічною інте-

лігенцією: створення умов для розколу та протистояння різних її груп 

одна одній. Розраховували на роздмухування внутрішніх суперечок в 

середовищі технічних спеціалістів, певні категорії якої повинні були 

заблокувати діяльність «старих», реакційно налаштованих фахівців [6, 

с. 100].  

Отже, взаємини радянської влади та інтелігенції в 1921–1928 рр. 

не були сталими та однозначними. Постійний характер мало намагання 

використати інтелектуальний потенціал, науковий або творчий досвід 

фахівців з різних галузей знань в розбудові країни та соціалістичного 

суспільства. Цього можна було досягти різними засобами (від заохочен-

ня та створення умов для співробітництва до примусу), весь спектр яких 

залучався. Ще однією виразною тенденцією було паралельне формуван-

ня «своєї» ідеологічно відданої інтелектуальної еліти. З боку інтелігенції 

реакція на нові історичні умови діяльності була різною.  
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ДОЙЧИК М. В. 
 

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ У ВИХОВАННІ ГІДНОГО ГРОМАДЯНИНА:  

ДОСВІД АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ 

Як виховати повагу до закону? Як допомогти людині зрозуміти 

свою роль в суспільстві як громадянина? Як прищепити їй почуття віль-

ності від будь-кого особисто? Саме це складне завдання лягає на плечі 

педагогічної спільноти. Педагогічна наука завжди виступає проти егоїз-

му. Але саме здоровий егоїзм у ліберальному сенсі зараз потрібен ново-

му поколінню, і полягає він у сильному бажанні не залежати ні від кого 

особисто і бути самодостатнім у межах «правил гри», які визначає закон 

[1, с. 175]. 

Система освіти є одним з найбільш важливих чинників зміни сві-

домості сучасної української людини. З огляду на це, від світоглядного 

змісту та якості освіти залежить те, яким чином будуть формуватися 

суспільні відносини, на яких цінностях, принципах, ідеях. 

Роль університету у вихованні поваги до закону і віри у власні 

можливості є визначальною. Саме тут зростає нове покоління націона-

льної еліти, яке через декілька років буде приймати основні рішення. 

Саме від неї буде залежати те, які відносини будуть складатися в еконо-

міці, бізнесі та соціальній сфері. Якщо ми маємо за мету створити пра-

вове суспільство на зразок європейських та північноамериканських кра-

їн – наші молоді фахівці повинні вчитися не тільки професійним навич-
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кам, але й суворо дотримуватися законів, що існують. Досвід академіч-

ної нечесності, який часто отримують студенти в наших університетах, – 

це тренування на подальше порушення законів [1]. 

Актуалізація питання запровадження академічної чесності в сис-

темі освіти України засвідчує те, що у нашому суспільстві є серйозні 

проблеми з етикою, ціннісними настановами, з культурою мислення і 

поведінки. І ці проблеми виявляють себе практично на усіх рівнях, в 

усіх сферах суспільного життя [1]. 

Чесність не може вижити в атмосфері, в якій нечесність не тільки 

толерується, але й вітається. Те, що нечесність нагло витісняє чесність, 

має силу і в академічному середовищі. Навіть найкращі й інтелектуаль-

но незалежні студенти можуть бути дезорієнтованими і страждати, роз-

чарувавшись у деморалізованому оточенні, коли бачать, що нагород і 

всіляких благ легше досягти шляхом брехні, ніж чесною працею. Це ж 

стосується і дослідницької практики. Якщо, наприклад, плагіат (привла-

снення чужих ідей, чужої інтелектуальної власності) приймається як 

належне, якщо вітається рабська відданість зашкарублій та пихатій ор-

тодоксії, тоді інтелектуальний прогрес уповільнюється і навіть зупиня-

ється. Відповідно, академічна чесність має принципово важливе значен-

ня для будь-якого відкритого і демократичного суспільства. Вона вима-

гає, щоб і студент, і викладач, і дослідник почували себе абсолютно 

вільними від руйнівного впливу академічного консерватизму та коруп-

ції. Слід підтримувати прагнення бути чесними та відкритими у вислов-

люванні своїх думок. Тільки в атмосфері, де вчений почуває себе віль-

ним у висловленні своєї думки, поводиться відкрито і чесно, можна 

досягти реального інтелектуального і матеріального прогресу. Проте, 

академічна чесність передбачає не тільки академічну свободу, але й 

відповідальність за кожне висловлене судження, оцінку, будь-який здій-

снений людиною вчинок [2, с. 9]. 

Академічна чесність веде до зміцнення основ демократичного 

університету, що дає якісні знання і є, свого роду, міні-суспільством 

відкритого типу, що суттєво впливає на макро-світ. Інтелектуальний і 

моральний вплив на світ, що оточує університетський простір – це ще 

один важливий аспект існування будь-якого університету [2, с. 10]. 

З кінця ХХ ст. університети відіграють вирішальну роль у пере-

дачі та розповсюдженні культурного та соціального капіталу. Зростання 

впливу знань на розвиток суспільства призвело до розмивання межі між 

політикою, економікою, наукою і культурою. 

До обговорення проблеми подолання проявів академічної нечес-

ності нас також спонукає усвідомлення низького показника довіри до 

українських інститутів освіти та скепсису щодо їхньої якості на міжна-

родному рівні. Це зумовлено широкою практикою корупційних стосун-

ків в академічному середовищі та знеціненням питомої ваги сувереннос-

ті університету [3, с. 94]. Таке обговорення з необхідністю веде до ви-
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сновку, що протидія академічній нечесності – це те, що під силу кожній 

людині; це те, що залежить від рівня її самосвідомості, від її власних 

морально-вольових якостей. 

Оскільки ціннісні системи як у світі, так і в суспільстві в цілому 

нестабільні, це призводить до поширення етичної взаємодії між суспіль-

ством та освітою. Етичні цінності все активніше входять у сфери, які 

раніше вважалися суто спеціальними [1, с. 178]. У наш час похитнулося 

багато уявлень про морально-етичні аспекти вищої освіти та науки, які 

раніше вважалися непохитними. Прогрес несе із собою загрозу, підри-

ваючи здатність підтримки високих стандартів, а головне те, що новітні 

досягнення техніки полегшують плагіат і запозичення. Розроблені про-

грами боротьби з плагіатом поки недостатньо ефективні. Тому потрібно 

доповнювати законодавство нормами, виробленими академічними або 

університетськими органами. Проте, слід завжди пам`ятати, що наука 

підкоряється власній логіці, і дії, що продиктовані чисто науковими 

цілями, можуть порушити фундаментальні права людини [1, с. 178]. 

Проблема осучаснення, модернізації освіти в Україні, зумовлює 

потребу ретельного переосмислення та відбудову тієї унікальної реаль-

ності, якою є навчальний заклад (університет). Коли ми ведемо мову про 

навчальний заклад, ми маємо на увазі, перш за все, велику академічну 

спільноту, діяльність якої може бути ефективною тільки в тому випадку, 

якщо вона спирається на певний комплекс цінностей, які об`єднають 

дуже різних осіб в одну команду і нададуть сенсу їхній спільній діяльно-

сті [3, с. 94]. Так виникає такий інститут як академічна чесність, що 

зумовлює спільні для цієї спільноти підходи до способу організації пра-

ці, визначення рівня посадової компетенції та довіри, процедури прий-

няття рішень, сприйняття та розв`язання конфліктів тощо. Університет, 

артикулюючи через своїх вихованців етичні та раціональні критерії 

облаштування людських справ і проектів, покликаний вносити розум-

ність та моральність у людське життя [3, с. 95]. 

Академічна чесність є суттєвою противагою процесам монетиза-

ції освіти, спричиненої наданням навчальним закладам повноти автоно-

мії, самостійності у прийнятті управлінських рішень. З позиції прагма-

тично-оголеного, бізнесового підходу, низькорентабельні або неприбут-

кові спеціальності, які зорієнтовані на людину, на розвиток людської 

особистості, доцільно було б закрити в університеті, як власне і мінімі-

зувати саму гуманітарну складову в підготовці фахівців усіх спеціально-

стей. Подібна логіка суперечить самій традиції становлення та функціо-

нування університету як академічної установи, яка первинно, ще з пла-

тонівських часів, була покликана виховувати гідного громадянина. 

Основними причинами академічної нечесності у вітчизняній ви-

щій школі є те, що українські студенти не мають стандарту академічної 

поведінки, не має також і межі неприйнятної академічної поведінки; 

студенти не вибирають курси та викладачів і, відповідно, не відчувають 
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відповідальності за свій власний вибір, а відчувають себе вівцями, яких 

проганяють через проблемний курс. Тому не дивно, що вони намага-

ються пройти цю перешкоду з мінімальними зусиллями. Це утворює 

систему академічних паразитів. Слабкі і ледачі студенти не відвідують 

заняття, списують, користуються допомогою хороших студентів під час 

іспитів. Найгірше те, що й розумні студенти підпадають під вплив гру-

пи, стають байдужими до навчання. Замість позитивних, їм нав`язують 

негативні приклади поведінки. Читання лекцій та муштрування не зао-

хочує до активного мислення, вирішення проблем і робить нецікавим 

сам процес навчання. Все побудовано на запам`ятовуванні, без будь-якої 

відповідальності чи навіть можливості мислити як особистість. Право 

двічі перездавати іспит знімає з викладача відповідальність за академіч-

не оцінювання знань слабких студентів, і виробляє практику не ставити 

їм поганих оцінок, щоб не витрачати на них свій час [1]. 

Академічна чесність в навчальному закладі призначена служити 

збереженню та популяризації справжніх цінностей у світі мінливих 

інтересів. Культивування у молодої людини поваги до інтелектуальної 

власності, до авторських прав є важливою гуманітарною складовою 

здійснення успішних реформ, вмотивованого та ефективного їх прове-

дення в українському суспільстві. Від неухильного та послідовного 

дотримання академічної чесності у навчальному закладі залежить те, чи 

стане він для своїх випускників рідним, чи відчуватимуть вони після 

завершення навчання відповідальність за його долю під час подальшої 

своєї життєвої та професійної кар`єри. 

В умовах сучасного стану університетської освіти України прин-

ципи академічної чесності або сприймаються як щось абстрактне, мод-

не, про що часто згадують на словах, але не використовують на ділі, або, 

у кращому випадку, як підстава заборонити студентам і викладачам 

безконтрольно і безвідповідально використовувати чужі думки, видаю-

чи їх за свої, і визначити порядок покарання за плагіат і списування. У 

цьому розумінні академічна чесність зводиться до правил роботи з ін-

формацією. На наш погляд, таке розуміння проблеми занадто вузьке, 

оскільки суть її розв`язання полягає, насамперед, у світоглядно-цінніс-

ній площині. 

Запровадження принципів академічної чесності виявляється саме 

у вихованні фундаментальних цінностей і вкоріненні їх у поведінці мо-

лодої людини. Такий підхід закладає базу відповідальної поведінки 

студентів і після закінчення вузу, а засвоєння і дотримання кодексу честі 

позитивно впливає і визначає установки, цінності студента і поза межа-

ми навчального закладу [4, с. 9], що є вкрай важливим в умовах нестабі-

льності суспільства, котре розвивається.  

Вища школа – це своєрідна модель суспільства. На час навчання 

у вузі припадає період становлення і формування цінностей, установок і 

моделі поведінки, котрі визначатимуть місце людини у дорослому жит-
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ті, її точку опори. Тому академічна чесність покликана внести позитивні 

глобальні зміни в життя суспільства, починаючи з конкретних змін у 

житті вищого навчального закладу. Утвердження принципів академічної 

чесності в освітніх закладах слугує передумовою розбудови сильнішої 

громадянської культури в суспільстві в цілому» [4]. 

Література 

1. Ромакін В.В. Академічна етика як передумова верховенства права / В.В. Ромакін // 
Наукові праці. Педагогіка. – 2006. – Т. 46. – Вип. 33. – С.174-179. 

2. Шаршекеева К.Д. Принцип академической честности как основа деятельности совре-
менного универстета [Електронний ресурс] / К.Д. Шаршекеева. – Режим доступа : 
http://www.readera.org/article/pryncyp-akademycheskoj-chestnosty-kak-osnova-
dejatelnosty-sovremennogo-10338162.html  

3. Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління 
сучасним університетом в умовах автономії / Тарас Добко // Університетська автоно-

мія. – Київ : Дух і Літера, 2008. – С. 93-102 
4. The Fundamental Values of Academic Integrity; [2-nd edition]; [ed. by T.Fishman]. – 

Clemson University, 2004. – 34 p. – Access: 
http://www.academicintegrity.org/icai/assets/Revised_FV_2014.pdf 

ЄЛЯКІНА О. С. 
 

ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ  

НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ) 

Проблема розвитку групи ніколи не ставилася з метою з’ясувати 

різні рівні цього розвитку, і, далі, розкрити специфіку різних параметрів 

групової діяльності на кожному з цих рівнів. Разом з тим без такого 

підходу картина розвитку групи не може бути повною. Цілісне уявлення 

про розвиток групи по характеристиці групових процесів допускає і 

більш детальний аналіз, в якому окремо досліджується розвиток групо-

вих норм і цінностей, система міжособистісних відносин тощо. З точки 

зору соціальної психології дослідження характеристик великих соціаль-

них груп наштовхується на цілий ряд труднощів. Багатство методик 

вивчення різних процесів в малих групах часто контрастує з відсутністю 

подібних методик для дослідження, наприклад, психологічного образу 

класів, націй і інших груп такого роду. Звідси іноді народжується пере-

конання, що спільність психології великих груп не піддається науково-

му аналізу. Відсутність традиції в такому дослідженні ще більш зміцнює 

такі погляди. Разом з тим, соціальна психологія в точному значенні 

цього слова, без розділу про психологію великих соціальних груп, вза-

галі не може претендувати на успіх. 
Різниця між індивідами є основним двигуном розвитку їх взаємо-

дій і їх самих як особистостей. Протилежності (але не крайності) поро-
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джують розвиток системи, в даному випадку – групи людей. Навіть 
мовчазне присутність групи людей змінює психічну діяльність людини, 
змушуючи вести себе інакше. 

Таким чином, в регуляції ефективності колективістської діяльно-
сті беруть участь самі різні системи факторів: 

1) позагрупові (фізичні і соціальні); 
2) внутрішньогрупові (норми, міжособистісні відносини); 
3) позаособові (однорідність – різнорідність за індивідуально-

психологічними параметрами); 
4) внутрішньоособистісні (індивідуально-психологічні особливо-

сті членів групи, їхній стан, вихідні думки, оцінки). 
Фактором, який пов’язує всі перераховані системи й пронизує їх, 

є фактор суспільної значимості, спільної діяльності групи людей. Він є 
ключовим й оптимально поєднує особистісно значимі і суспільно цінні 
орієнтації групи. 

Розвиток колективу проходить через ряд етапів: номінальна гру-
па, група-асоціація, група-кооперація. 

Від кооперації до колективу група проходить рівень автономіза-
ції, для якого характерно досить висока внутрішня єдність з усіма зага-
льними якостями, крім інтергрупової активності. Саме на цьому рівні 
члени групи ідентифікують себе з нею (моя група). Однак група-
автономія може розвиватися осторонь від колективу. Можливий розви-
ток групи в негативному напрямку, коли цей розвиток приводить її до 
положення замкнутої, але відрізняється внутрішньогруповою антипаті-
єю, міжособистісним егоцентризмом і егоїзмом, агресивністю. 

Соціальна колективність полягає в тому, що, об’єднуючи людей 
загальними соціальними і виробничими інтересами, вона ставить вищою 
своєю метою створення умов для розкриття індивідуальності кожного 
члена суспільства і відповідає за реалізацію повноцінного розвитку осо-
бистості. Термін «Соціальна психологія» у Л. С. Вигодського звучить 
так: «Психологія досліджує соціальну обумовленість психіки окремої 
людини». «Колективна» психологія в його понятті, збігається з тради-
ційним «Все в нас соціально, але це не означає, що всі властивості пси-
хіки окремої людини притаманні всім іншим членам даної групи». Тіль-
ки деяка частина особистої психології може вважатися приналежністю 
даної людини, і ось цю частину особистої психології в умовах її колек-
тивного прояву і вивчає колективна психологія (наприклад психологія 
війни). В результаті розвитку своїх членів розвивається і сам колектив: 
чим яскравіше і багатше індивідуальність, вище рівень розвитку кожно-
го члена колективу, тим більше дієздатним, людяним у суспільних своїй 
якостях є і колектив в цілому. Суть соціального колективізму не зво-
диться до спільної діяльності для досягнення спільної мети. І навіть не 
зводиться до вміння жити спільно, разом вирішуючи всі питання. Стан і 
зрілість соціальної колективності визначається тим, наскільки соціальне, 
суспільне перейнялося особистим, індивідуальним інтересом. 
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Будь-яка взаємодія людей, навіть при мінімальній їх кількості, 

починається з розподілу функцій. Без цього не можливе існування групи 

як єдиного цілого. Група може бути зрозуміла через особистість, так як 

людська особистість є головним матеріалом для її створення. А. В. Пет-

ровський вважає, що при класифікації груп слід визначати ступінь їх 

розвитку, з огляду на характер міжособистісних відносин, який форму-

ються в залежності від ціннісно-орієнтаційної єдності групи (оптималь-

ний збіг цілей, що зв’язують особистість, групу, суспільство). 

Ієрархія реальних контактних груп може бути представлена на-

ступним чином: 

1. Дифузна група – у ній взаємини опосередковуються не змістом 

групової діяльності, а тільки симпатіями і антипатіями. 

2. Асоціація – група, в якій взаємини опосередковуються тільки 

особистісно значущими цілями. 

3. Корпорація – взаємини опосередковуються особистісно значу-

щим, але асоціальним за своїми настановами змістом групової діяльності. 

4. Колектив – взаємодії опосередковуються особистою значиміс-

тю і суспільно цінним змістом групової діяльності (бригада, екіпаж, 

розрахунок). У них оптимально можуть поєднуватися особисті, колек-

тивні і суспільні цілі і цінності. 

До сьогодні ми виходили з того, що група в цілому ставить своїм 

завданням досягнення максимального зближення в поглядах і виборах, 

прагнучі виробити спільну позицію. Однак нам відомо, що це припу-

щення вірне лише частково. Насправді, при безлічі різних обставин і 

особливо якщо потрібна зміна, відбувається зворотне: переважає напру-

гу і розбіжність у думках. Значне число соціальних установок людини 

мають відношення до однієї або декількох соціальних груп або пов’язані 

з ними. Характер зв’язку з цим не є простим, ясним. З одного боку – 

установки людини пов’язані з соціальними установками, зазвичай про-

являються в групах, до яких вони належить. З іншого боку – зміна впли-

ву престижу, лідерства думок, відсторонення від членських груп тих, 

хто посідає в них низький статус, а також вплив зовнішніх груп на рі-

вень намагань показати, що соціальні установки часто бувають пов’язані 

з нечленськими групами. 

Помічено закономірність: чим ближче за рівнем свого розвитку 

група знаходиться до колективу, тим більш сприятливі умови вона ство-

рює для прояву кращих сторін особистості і гальмуванні негативних 

проявів. І навпаки, чим далі група за рівнем свого розвитку знаходиться 

від колективу, (а ближче до корпорації), тим більші можливості вона 

представляє для прояву в системі взаємин негативних сторін особистості 

з одночасним гальмуванням кращих прагнень. 
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ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  

В КОНТЕКСТІ МОЖЛИВОГО І ДІЙСНОГО 

Тематика, що пов’язана з вивченням феномена інтелігенції та 

сполучених з нею проблем еліти й елітарності, озвучена як у працях 

багатьох західних дослідників (Р. Гвардіні, Ж. Делез, Є. Канетті, 

В. Краус, Ж. Ліповецьки, Ортега-і-Гасет, Р. Ленг, Р. Рорті та ін.), так і в 

роботах українських філософів (Г. Аляєв, І. Бичко, А. Горак, Є. Гуцало, 

А. Єрмоленко, В. Ільїн, В. Лях, С. Кримський, І. Маноха, М. Попович, 

Т. Суходуб, Н. Хамітов та ін.). Простежуючи тернистий шлях українсь-

кої інтелігенції, вітчизняні дослідники осмислюють проблеми персона-

лізації в умовах мобільного суспільства, наслідки скорочення ієрархіч-

них сходів між творчою меншістю та пасивною більшістю, розміркову-

ють про відповідальність людини за долі буття. У всіх роботах, присвя-

чених інтелігенції, піднімаються проблеми духовності, небезпеки тота-

льної массовизації й т. п. Сьогодні виникає питання щодо завдань і мо-

жливостей інтелігенції, в тому числі української, в умовах глобальних 

трансформацій. 

Для багатьох західних дослідників людина маси являє собою вті-

лення моральної та політичної тупості, що є наслідком замкнутості душі 

й неможливості вийти за свої межі. Людину еліти, навпаки, відрізняє 

сувора самодисципліна, напружена творчість і шляхетні устремління. 

Обраний, пише Ортега-і-Гасет, відчуває глибоку внутрішню потребу 

звернутися до якоїсь норми поза собою, вищої за себе, а пересічна лю-

дина захоплена собою і нічого від себе не вимагає [1, c. 50]. Також 

Р. Гвардіні, вивчаючи сутність так званої «людини-маси», вказує на 

неможливість її справжньої самоактуалізації, бо їй не властиві прагнен-

ня до ствердження своєї унікальності й бажання жити за власною ініціа-

тивою. Тому вона або стає простим носієм функцій певної системи, або 

зосереджується на своєму внутрішньому ядрі й намагається врятувати 

«хоча б найсуттєвіше» [2, с. 145]. Очевидно, найсуттєвіше полягає у 

внутрішній цілісності, яка забезпечується відповідним рівнем духовнос-

ті; але саме цього «людині-масі» не вистачає. 

У свій час В. Даль дав визначення інтелігенції як мудрої, освіче-

ної, розумово розвиненої частини жителів [3, с. 46]. Саме цей шар людей 

завжди вважався духовною елітою суспільства, покликаної давати наро-
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ду ціннісні орієнтири. Інтелігенція є соціальною спільністю, в якій соці-

альність виростає із глибини особистості. Володіючи розвиненим почут-

тям індивідуальності, вона віднаходить внутрішню силу самовизначення 

й прагне заповнити порожнечу культурних смислів. Інтелігенція – це 

духовно-аристократична меншість, яка повинна розташовуватися в осо-

бливій соціальній ніші й парити над інститутом влади. 

Керівна роль української інтелігенції як активної меншості стосо-

вно пасивної більшості, у першу чергу, полягає у виробленні для суспі-

льства оптимальних дороговказних орієнтирів в умовах сучасної полі-

тичної та соціальної кризи. Вона повинна мати реальну можливість 

формувати ідеологію, впливати на суспільну думку й домагатися карди-

нальних змін у всіх сферах життя. Відновити загублений суспільством 

інтелектуальний і моральний потенціал зможуть тільки люди, що несуть 

у собі творчу культуру думки, слова й дії. Їх призначення – підняти 

масову людину до ціннісного покликання й надихнути її на плідну твор-

чу діяльність. 

Відомим українським мислителям, у тому числі й талановитим 

майстрам слова, що належали до творчої меншості, завжди була прита-

манна філософська рефлексія. Їх твори містили філософські роздуми 

про призначення України, яке, за О. Кульчицьким, визначається її межо-

вим розташуванням між європейським Заходом та азійським Сходом. 

Тому і роль української людини у подоланні кризи сучасної культури 

вбачалась у тому, що вона має оминути помилки Заходу та поєднати 

активні засади окцидентальної духовості з азіатською настановою на 

внутрішню самість людини [4, с. 161–162]. Зазначимо, що це завдання не 

під силу пересічній особі; здійснити його може лише творча інтелігенція. 

Світогляд освічених діячів України, котрий формувався на базі 

власної культурної традиції та збагачувався європейськими новаціями, 

ґрунтувався на принципі толерантності та плюралістичної духовної 

щедрості. Проте це не означало поверхневого підходу до вирішення 

метафізичних і життєво насущних проблем буття. Драматизм людського 

існування викликав екзистенційну тривогу й турботу про смисложиттєві 

фактори людського існування. 

Так, І. Вишенський і Г. Сковорода покладали надію на «внутріш-

ню» людину, яка духовним просвітлінням повинна перебороти відпоча-

ткову подвійність своєї натури, що спонукує і до святості, і до гріховно-

сті. На відміну від зовнішнього, тілесного розуму, духовний розум озна-

чав для них самовладну силу, що дозволяє інтуїтивно пізнати божест-

венну мудрість. У М. Гоголя подвійність людського світу знайшла інфе-

рнальну спрямованість. Західна цивілізація уявлялася йому нескінченно 

далекою, її розкіш – незначною і марною, а громадськість – підозрілою. 

У листі-відповіді В. Бєлінському він із гіркотою зазначав, що на Заході 

всі носять такі руйнівні начала, що тріпотить у Європі всяка мисляча 

голова і запитує мимоволі: де наша цивілізація? [5, c. 360]. 
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Надалі Леся Українка доходить висновку про самотність обраних, 

але категорично відкидає страждальну позицію, засновану на скаргах і 

сумовитих голосіннях: «Чи геніям духу і думки скаржитися на те, що їх 

не вміє підтримати «безглузде, темне і бездушне» людство?» [6, c. 115]. 

Звертаючись до проблеми месіанської ролі геніїв, що протистоять юрбі 

як темній стихії, – ідеї Нового часу, – вона підкреслює прагнення ново-

романтизму звільнити особистість в юрбі, дати їй шанс піднімати до 

свого рівня інших, а не принижуватися самій до їх рівня, не бути в аль-

тернативі вічної моральної самотності або моральної казарми [7, c. 237]. 

Також І. Франко відкидає ідеї прихильників «простого хлопсько-

го розуму», які намагаються міркувати про межі можливого й неможли-

вого. Сприймаючи історію цивілізації як систематичне віддалення меж 

неможливого, він оголошує війну неуцтву й повстає проти пасивно-

вичікувальної позиції, яка мотивується непереборністю меж Неможли-

вого. Виступаючи проти духовної спустошеності інтелігенції, І. Франко 

проголошує: «Я син народу, що вгору йде, хоч був запертий в льох» [8, 

c. 163]. Шлях до правди прокладається ним завдяки сильній волі, яка 

одна може вивести з песимізму й декадансу. 

О. Кобилянська теж прийшла до переконання, що самоповага 

можлива лише для людини, яка не втрачає волю духу та готова до три-

валої духовної праці . Коли її героя Юліяна мучить питання про пошук 

тієї глибини, де він міг би пірнути до самозабуття і, випливши з неї, дати 

своєму народові щось нове та реальне, він отримує мудру відповідь отця 

Захарія: «Киньте «глибінь», а просвіщайте його, почавши від тілесної 

культури аж до високого розвою його духовості. «Глибінь» прийде сама, 

бо вона не «геній», як сказав Ґете, лиш природа» [9, c. 49]. 

Проблема призначення інтелігенції, синхронізації моральності 

особистості з технічними досягненнями цивілізації загострювалася у 

творчості таких письменників, як М. Хвильовий, В. Підмогильний, 

В. Винниченко. В орієнтації М. Хвильового на Європу був заклик до 

створення героїчної, конструктивістські ясної психіки, в той час як 

В. Підмогильний скептично оцінював здобутки технічного розуму. Він 

відчував відразу до безглуздого натовпу, збитого в анонімну масу; проте 

мрія про вищих людей затьмарювалась у нього усвідомленням історич-

ної пасивності інтелігенції. Трагедія інтелігенції, на думку В. Підмо-

гильного, полягає в тому, що воля її зв’язана, і, замість діяти, вона мір-

кує: «В інтелігента розум покинутий сам на себе, а такий розум є вічний 

сумнів, що точить ідею, як шашіль стільці. Це він є справжній творець 

песимізму і світових туг» [10, с. 671]. Однак і сам письменник належав 

до інтелігенції, яка мучилася сумнівом і болем за той самий народ, що 

викликав її обурення. Громадянську війну він розцінював як величезний 

масовий рух, де одиниці були непомітні часточки, зрівнені в цілому й 

безумовно йому підпорядковані, де люди знеособились у вищій волі, що 

відібрала їм особисте життя і разом з ним всі ілюзії незалежності. 
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Також і В. Винниченко асоціював широту благородної душі не з 

насильством і політичною фразеологією, а з готовністю віддати життя за 

справжню свободу й суспільну гармонію. Він був супротивником ульт-

рарадикальних ідеї, що насаджують ненависть, розлад і руйнування. 

Висунувши девіз «чесність з собою», В. Винниченко наполягав на необ-

хідності вольового зусилля, завдяки якому індивід виявляє себе здатним 

на рішучі дії. Вустами свого героя він пропонував здійснити екзистен-

ційний вибір: або довести темний потяг до думки й визнати його пріо-

ритет, або думку про неможливість цього довести до почуття й вбити 

темний потяг: «Не придушуйте себе, але зробіть так, щоб це стало не-

можливим, просто неможливим…» [11, c. 93]. 

Традиції української інтелігенції розвивали та продовжують роз-

вивати філософи-шістдесятники та їх учні. Маршрут ідеї людської 

спроможності, підкреслює В. Табачковський, пролягає нині не через 

оптимістичну самовпевненість на кшталт того, що людина має чітко 

визначене «місце у світі» та надійні способи самоздійснення; вона му-

сить шукати і знайти як оте місце, яке щоразу проблематизується, так і 

способи, які себе дискредитують [12, c. 291]. 

Найголовніші державні завдання вирішуються у процесі демок-

ратизації життя, але ця демократизація повинна не виключати пієтет 

перед духовним аристократизмом, а, навпаки, зміцнювати його. Не мо-

жна допустити, щоби натиск юрби, що змітає всяку дистанцію, зруйну-

вав тонкий і малозахищений прошарок інтелігенції, котра несе в собі 

духовне ядро. Епохальне завдання створення нових цінностей в умовах 

зовнішніх і внутрішніх глобальних трансформацій можливе лише за 

умов самодостатньості нашої інтелігенції, об’єднання й загальних зу-

силь тих груп, на які вона зараз розколота. У свою чергу, це можливо 

при зміні соціально-економічного статусу інтелігенції, тому що самопо-

вага особистості не в останню чергу визначається її матеріальним і сус-

пільним становищем. Урізування державних кошт на розвиток вищої 

школи, усічене вивчення студентською молоддю філософських дисцип-

лін ведуть до вироблення такого ж усіченого світогляду. Щоби перебо-

роти фальшиві принципи глобальної масовизації та подолати інтелекту-

альну рутину, треба відродити той досвід якості, котрий дає ясне усві-

домлення особистісних прав і обов’язків, а також формує повагу до тих, 

хто її заслуговує. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР  

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Г. С. СКОВОРОДЫ 

В настоящий момент четко прослеживается тенденция к новому 

оцениванию наследия прошлого и обозначения его места в современно-

сти. Интеллигенция всегда направляла и управляла устремлениями зна-

ния, в особенности, гуманитарного. Национальная философия, социоло-

гия, богословие, теология, психология, литература и поэзия – все это 

становится достоянием народа, а самые яркие представители гумани-

тарных наук – проводниками его мысли. 

Данные исследования мыслителей и деятелей прошлого обуслов-

лены не только интересом со стороны историков. Для успешного про-

гнозирования путей дальнейшего развития гуманитарных наук необы-

чайно важно дать правильный анализ уже имеющемуся опыту, выявить 

поворотные моменты во всей истории становления науки, а также как 

можно более полно исследовать наработки всех персоналий, причисля-

емых к украинской интеллигенции [1]. 

Вниманию и активному анализу национальных философов, бого-

словов, теологов и историков подверглись практически все области 

гуманитарных наук и знаний, однако эсхатология, с ее специфической 
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проблематикой, получила наиболее полное рассмотрение со стороны 

выдающегося представителя украинской интеллигенции Г. С. Сковороды.  

Именно Г. С. Сковорода с его сочетанием экзистенциальной 

устремленности и пантеизма с глубочайшим символизмом выполняет 

наисложнейшее синтезирование идей и мотивов «народных» в про-

странстве христианства, в частности – православия [2, с. 66]. Отсюда и 

берет начало его эсхатология, которая, однако, лишена всякой пессими-

стичности или присущей экзистенциализму «тоски». И, не смотря на то, 

что эсхатологические мотивы в творчестве Г. С. Сковороды изучены и 

акцентированы далеко не всеми исследователями, данная тенденция, 

можно сказать, во многом ложится в основу взглядов философа [3, 

с. 46]. 

В первую очередь в контексте данного исследования требуется 

отметить, что Богопознание – это ключевой момент всей философской 

системы Г. С. Сковороды. Человеческая экзистенция протекает в своем 

русле через Бога и именно так существование, бытие человека обретает 

свой смысл – в Богопознании, вместе с тем вбирая в себя духовность и 

эсхатологическое «постижение» [3, с. 50]. Но познание Бога у Сковоро-

ды далеко от традиционного понимания религиозного опыта. Сквозь 

призму философских взглядов украинского мыслителя сам религиозный 

опыт и акт прикосновения, стремления к познанию Божественного ле-

жат за границами эмпирического. И в силу данного обстоятельства мы 

не найдем у Г. С. Сковороды конкретных описаний того, что и составля-

ет Божественную суть или пути ее постижения и переживания [4, с. 78]. 

Бога и Божественную благодать, являющуюся человеку путем по-

знания Бога, украинский философ описывает аллегорически, однако 

смысловая прослойка каждого его образа является ступенчатой, наде-

ленной множественным символизмом, что и делает затруднительным 

распутывание этого «клубка» смыслов, заложенных Г. С. Сковородой в 

свою эсхатологическую концепцию. Последствия соприкосновения с 

Богом философ описывает как состояние покоя, что характеризуется 

умиротворением, однако не тем инертным успокоением, характерным 

для смерти – это недвижимость Божественная, что настает, когда чело-

век возвышается над любым тленом, над всем материальным (от тела до 

устремлений), и обретает мир самый полный, который только способен 

вообразить [3, с. 51; 5]. 

Бог в таком переживании является своеобразным источником, 

вечным, спокойным, полным любви. И именно эта любовь Бога питает 

человека с его бытностью своим спокойствием и нерушимостью, разжи-

гая ту самую страсть, ту вдохновленность, что призывает человека жить 

с Богом, в мире и в воцарившейся внутри человеческой души гармонии 

[5]. После получения данного опыта человек подводится к познанию 

своего конца, временности, т.е. происходит эсхатологическое «постиже-

ние», о котором говорилось выше [3, с. 62]. 
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На первый взгляд данный отказ от материального есть не что 

иное, как смерт. [4, c. 140]. В данном контексте Г. С. Сковорода открыто 

говорит об индивидуальной эсхатологии, где смерть становится почти 

что желанной и является апогеем экзистенциального мотива философии 

украинского ученого. Однако не стоит понимать смерть буквально, ее 

можно заменить понятием конца, но не конца жизни, а скорее конца 

странствия, пути к гармонии и к Богу [6, с. 207]. Таким образом, конец 

пути, так называемая «смерть» является в философии Сковороды пере-

ломным моментом, во время которого и постигается тот религиозный 

опыт, что переживается человеком в Богопознании [7, с. 487]. 

Со стороны присущего Г. С. Сковороде пантеизма Бог является 

той частью мира, что обладает свойствами Божественного, т.е. вечно, 

мудро, постоянно и исполнено любви. И если все тварное, материаль-

ное, непостоянное, телесное – это только одна часть мира, то все Боже-

ственное – это его вторая часть, которую и следует стремиться постичь. 

Душа человека также является частью Божественного; она представляет 

собой как бы «частицу Бога», его воплощение в каждом человеке. Боже-

ственное не может быть конечным, а, следовательно, не может и уме-

реть. Смерти подвержено только материальное, например, человеческое 

тело – оболочка [8]. 

В своем стремлении переступить порог смерти и достичь оконча-

ния пути Г. С. Сковорода высказывает мысль, что истинное существо-

вание человека возможно только рука об руку с Христом. Что произой-

дет, когда земная и «скотская» оболочка будет сброшена и покинута 

ради достижения полного единения с Богом, что живет в Царстве 

Небесном, в то время как в мире земном мы можем видеть лишь его 

частицы, такие, как душа [9, с. 12]. Объединившись таким образом с 

Богом, человек освобождается от всякой смерти в прямом ее смысле, 

достигая вечности в своем Богопознании. 

До того, как достичь гармонии с Божественным, согласно 

Г. С. Сковороде, человек находится в вечном конфликте между множе-

ством вопросов о своем бытии. С постижением и несколько мистиче-

ским переживанием описанного выше религиозного опыта все парадок-

сы существования снимаются, и в силу этого человек освобождается. В 

данном контексте уместно заметить, что разум человека не менее ценен, 

чем его душа [12, с. 95]. Обе эти категории требуют своего развития и 

прохождения такого пути, что заканчивается смертью тварного и нанос-

ного через Богопознание [3, с. 70]. 

Подытоживая тезисы, можно сделать уверенный вывод, что вся 

эсхатологическая парадигма Г. С. Сковороды имеет глубокое экзистен-

циальное осмысление, сочетая в себе пантеистические установки и взя-

тое за основной вектор Священное Писание. В ходе осмысления обре-

тенного опыта, украинский философ выстраивает свою этическую ли-

нию, являющуюся своеобразным предписанием к пути по достижению 
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кульминационного момента Богопознания и подготовления своего ра-

зума и души к данному моменту. По итогу достижения которого человек 

минует стадию тленного своего существования и приблизится к Богу. 
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КАБАНЕЦЬ М. М. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з ва-

жливими науковими та практичними завданнями. Глобалізація та 

інформатизація докорінно змінили картину світу та її сутнісні характе-

ристики. На сучасному етапі розвитку суспільства знання та інформація 

відіграють визначальну роль в інтелектуальному розвитку людини. По-

няття «інформація» набуло самостійного філософського статусу, вико-

нує важливі світоглядну та методологічну функції. 

Процес розвитку інформаційних технологій суттєво змінив інже-

нерну діяльність, яка набуває все більшого значення в сучасному суспі-

льстві. У той же час ціна інженерних рішень, їх соціальних та екологіч-

них наслідків стає все більш високою, що висуває нові вимоги до про-

фесійних та особистісних якостей інженера, які стосуються цілей та 

ідеалів, заради яких приймаються ті чи інші рішення. Сучасний інженер 

має не тільки задовольняти споживчим вимогам найближчого майбут-

нього, а й враховувати віддалені перспективи розвитку соціуму. 

Процес інформатизації суспільства об’єктивно піднімає питання 

інформаційної культури особистості. Якість та безпека інженерних рі-
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шень та продуктів залежить від рівня інформаційної культури інженера, 

яка є невід’ємною складовою професійної культури. В умовах вільного 

доступу до численних інформаційних ресурсів, безперервного обміну 

інформацією між членами суспільства процес формування інформацій-

ної культури майбутніх інженерів має відбуватися під час професійної 

підготовки у вищих технічних навчальних закладах.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема форму-

вання інформаційної культури фахівців, визначення її сутності та скла-

дових широко розглядається у працях таких учених, як: О. Антоненко, 

В. Беспалько, М. Буланова-Топоркова, Р. Вільямс, Б. Гершунський, 

В. Копилов, Ю. Рамський, Е. Тоффлер, А. Урсул та ін. Проблеми фор-

мування інформаційної культури у професійній освіті досліджувалися 

С. Бєлкіною, Л. Зеленовою, М. Колядою, Е. Ластовкою, Л. Овчинніко-

вою, Т. Поляковою, Н. Ходяковою та ін. Проте питання формування 

інформаційної культури майбутніх інженерів у процесі професійної 

підготовки недостатньо висвітлені в наукових публікаціях.  

Метою статті визначення теоретичних засад формування інфор-

маційної культури майбутніх інженерів у процесі професійної підготов-

ки у вищих технічних навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційна куль-

тура є складним багатоаспектним утворенням, яке, на нашу думку, пот-

ребує урахування як соціальних та особистісних, так і аксіологічних 

складових. Ми розділяємо точку зору І. Хангельдієвої, яка вважає, що 

інформаційна культура – це якісна характеристика життєдіяльності лю-

дини в галузі отримання, передачі, збереження та використання інфор-

мації, де пріоритетними є загальнолюдські моральні цінності 5. 

На нашу думку, інформаційна культура включає: грамотність і 

компетентність у розумінні природи інформаційних процесів і відносин; 

гуманістично орієнтовану інформаційну ціннісно-смислову сферу (пра-

гнення, інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації); розвинену інформацій-

ну рефлексію, а також творчість в інформаційній поведінці і соціально-

інформаційній активності. Гуманізація суспільства передбачає форму-

вання у майбутніх інженерів гуманістично орієнтованої інформаційної 

культури, що включає в себе формування наступних цінностей: перевага 

целеполагання перед доцільністю; усвідомлення шкоди догматичних і 

конформістських рішень; формування у майбутніх фахівців потреби 

здійснювати свою професійну діяльність в інтересах людини. 

Основними методологічними підходами до формування у майбу-

тніх інженерів інформаційної культури, на нашу думку, мають бути 

системний, особистісний, діяльнісний, інтегративний, культорологіч-

ний, аксіологічний та рефлексивний підходи. 

Системний підхід у педагогіці визначається як метод, який за-

стосовується до аналізу об’єктів, що мають певну кількість взаємо-

пов’язаних елементів, поєднаних спільними функціями та метою, єдніс-
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тю управління та функціонування. Система – це сукупність взаємо-

пов’язаних елементів, які утворюють певну цілісність та взаємодіють 

між собою. При чому взаємодія складових системи набуває характеру 

взаємосприяння компонентів, які спрямовані на отримання кінцевого 

результату. Системний підхід, з позицій якого процес формування інфо-

рмаційної культури майбутнього інженера розглядається як цілісна сис-

тема складових багаторівневих компонентів у розмаїтості їх зв’язків та 

взаємовідносин, вимагає врахування суттєвих зв’язків між усіма елемен-

тами педагогічної системи.  

Вплинути на процес формування інформаційної культури особи-

стості у вищому технічному навчальному закладі можна тільки в тому 

випадку, коли в центрі уваги педагогів буде кожна особистість із прита-

манними лише їй якостями, здібностями та можливостями. Це вимагає 

опори на особистісний підхід в якості найважливішого принципу побу-

дови педагогічного процесу. Він передбачає орієнтацію на особистість 

як головну цінність, мету, суб’єкт, результат та головний критерій ефек-

тивності педагогічного процесу. Особистісний підхід вимагає визнання 

унікальності особистості, її моральної та інтелектуальної свободи, права 

на повагу, що потребує опори на природний процес творчого самороз-

витку студента. 

За словами В. Андрущенка [2], головним покликанням вищої 

освіти ХХІ століття є забезпечення духовного розвитку людини до ро-

зуміння сенсу і сутності її життя, що передбачає розширення і поглиб-

лення можливостей реалізації здібностей і задатків особистості. Схожу 

думку висловлює і С. Подмазін [4], стверджуючи, що метою особистіс-

но орієнтованої освіти є не формування і навіть не виховання, а 

знаходження, підтримка, розвиток людини в людині, розвиток ме-

ханізмів самореалізації, саморозвитку, самовиховання та інших 

механізмів, необхідних для становлення самобутнього особистісно-

го образу. 

Діяльнісний підхід в педагогіці передбачає розуміння діяльності 

того, хто навчається, як основи, засобу та умови розвитку особистості. 

Оскільки діяльність – це перетворення людиною навколишнього сере-

довища, вона є творчим процесом. Перетворюючи навколишній світ, 

особистість перетворює і себе, розвиваючись та самореалізуючись. 

Обов’язковою умовою формування інформаційної культури особистості 

є активність в різних видах діяльності з опорою на власні сили людини, 

на внутрішню логіку її розвитку, в результаті чого формується особис-

тість, здатна обирати, оцінювати, планувати та виконувати різні види 

діяльності. Саме в процесі діяльності, взаємодії з навколишнім світом 

відбувається процес інтеріорізації – перехід форм зовнішньої діяльності 

у внутрішній план. 
Оскільки інформаційна культура особистості є складним особис-

тісно-соціальним утворенням, сформувати її у майбутніх інженерів в 
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процесі професійної освіти можна лише на засадах інтегративного 

підходу, який передбачає розуміння освітньої системи як сукупності, яка 
органічно включає процесуальні та результативні складові, надаючи 
можливість, таким чином, керувати ними. Внутрішньоособистісна інте-
грація ґрунтується на ідеях інтегративної природи та цілісності людини. 

Згідно з Б. Ананьєвим 1, внутрішньоособистісна інтеграція можлива та 
необхідна завдяки різноманітному, багатоплановому та суперечливому 
динамічному існуванню у людини якостей та ознаків відкритої та закри-
тої систем, коли її свідомість є одночасно субʼєктивним відображенням 
обʼєктивної дійсності та внутрішнім світом особистості. Саме у внутрі-
шньому світі формуються цінності, життєві плани та перспективи, осо-
бистісні переживання, оцінки та самооцінки, які обʼєктивуються в прак-
тичній діяльності людини. Результатом внутрішньої інтеграції стає інте-
грація професійного знання. Цей результат досягається завдяки поєд-
нанню внутрішніх зусиль особистості студента та зовнішнього впливу 
цілеспрямованого освітнього процесу, що повʼязано з усвідомленням 
студентом відповідальності за результат своєї освіти та готовністю осо-
бистості до самоосвіти та саморозвитку. 

Сутність інформаційної культури майбутнього інженера значною 
мірою визначається таким фундаментальним поняттям як «культура», 
тому культорологічний підхід має забезпечити формування інформа-
ційної культури згідно з закономірностями розвитку загальнолюдської 
культури. Культурологічний підхід є сукупністю методологічних при-
йомів, які забезпечують аналіз будь-якої сфери соціального, професій-
ного та особистісного життя крізь призму системоутворюючих культо-
рологічних понять. В логіці цього підходу різні аспекти сутності люди-
ни як суб’єкта культури (свідомість, самосвідомість, духовність, мора-
льність, творчість) розуміються як грані цілісної культурної людини. 
Культорологічний підхід дозволяє трактувати засвоєння культури людс-
тва як процес особистісного відкриття, створення світу культури в собі, 
участі в діалозі культур, під час якого відбувається індивідуально-
особистісна актуалізація закладених в неї смислів. 

З культорологічним підходом пов’язаний аксіологічний підхід, 
який органічно притаманний гуманістичній педагогіці, оскільки людина 
в ній є найвищою цінністю суспільства та самоціль суспільного розвит-
ку. Під аксіологічним розуміють системно-ціннісний підхід, який ґрун-
тується на традиційних та нових системах цінностей освіти. Вища техні-
чна освіта традиційно в якості домінанти виділяє зовнішню, інформати-
вну функцію. Але послаблення уваги до формування духовно-мораль-
них цінностей може мати непередбачувані катастрофічні наслідки для 
людства, оскільки інженерні рішення стосуються майже всіх сфер життя 
суспільства, і повинні прийматися фахівцями виважено з урахуванням 
близьких перспектив та віддалених наслідків для людини, суспільства та 
планети. Важливо розуміти, що світ цінностей є об’єктивним; цінності 
життя стають частиною змісту освіти. 
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Незважаючи на труднощі сучасного етапу модернізації вищої 
школи, ключовим елементом професійної освіти має залишатися плано-
мірний розвиток професійної свідомості та самосвідомості студентів. 
Педагогічний вплив повинен бути спрямованим в першу чергу на фор-
мування узагальнених стратегій вирішення професійних завдань і одно-
часно забезпечувати майбутньому фахівцю уміння узагальнювати влас-
ну практику, з’ясовувати необхідність і послідовність дій щодо зміни 
власної особистості. Тому акценти у розвитку особистості студента і 
його професійної позиції необхідно ставити на процесах саморозвитку, 
самопроектування, саморегулювання. Конкретизація освітніх завдань в 
цьому випадку може стосуватися становлення професійного мислення 
майбутніх фахівців у контексті його насичення рефлексивним змістом. 
Рефлексивний підхід, у відповідності з яким студент як активний 
суб’єкт процесу навчання та виховання включається в оцінювання якос-
ті освіти з метою формування своєї теоретичної та практичної готовнос-
ті до професійної, інтелектуально-творчої та самоосвітньої діяльності. 

Сукупна реалізація визначених підходів є методологічною осно-
вою реалізації формування у майбутніх інженерів інформаційної куль-
тури в процесі професійної підготовки. 

Формування інформаційної культури майбутніх інженерів перед-
бачає розробку та включення у зміст фахової підготовки системи знань, 
що забезпечать усвідомлення студентами сутності та функцій інформа-
ційної культури як ноосферного явища та як особистісної якісної харак-
теристики сучасного інженера. Відповідні теми мають бути включені як 
у зміст дисциплін циклу професійної підготовки, так і у зміст дисциплін 
соціально-гуманітарного циклу. 

Висновки за результатами дослідження, перспективи пода-
льших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи, зазначимо, що 
інформаційна культура особистості – це багатоаспектна, інтегральна, 
динамічна властивість особистості, що характеризує професійну цін-
ність майбутнього фахівця. Оволодіння майбутнім інженером інформа-
ційною культурою створить міцний фундамент для структурування його 
знань, надасть засоби і методи для розвитку здатності до орієнтації у 
швидко мінливому світі, дозволить успішно та впевнено освоювати нові 
галузі діяльності, розів’є здатність до широкого погляду на питання 
своєї професійної діяльності та її наслідків для людства. Процес форму-
вання інформаційної культури майбутнього інженера в процесі профе-
сійної підготовки має відбуватися з урахуванням зазначених методоло-
гічних підходів, що забезпечить його ефективність. Подальшої розробки 
потребують принципи формування інформаційної культури майбутньо-
го інженера та механізми їх реалізації в педагогічному процесі вищого 
технічного навчального закладу.  
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОВОРОТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 

Право на філософію не є даністю, природним атрибутом суспіль-

ного буття. Багатоманітні історичні фактори мають утворити унікальну 

констеляцію для того. Щоб у суспільстві відбувся момент філософії – 

момент відповідального та чітко артикульованого світоглядного зсуву, 

який порушує існуючий ідеологічний порядок (doxa). Сьогодні україн-

ське суспільство переживає фазу докорінних змін умов, змісту і струк-

тури власного існування. Задекларувавши власну суверенність, наше 

суспільство відкрило можливість власного здійснення і творення у від-

повідних до внутрішніх потреб і зовнішніх викликів формах. Задекларо-

вана емансипація української культури передбачає ідентифікацію філо-

софської парадигми у загальній системі цивілізаційного процесу україн-

ського суспільства. 

Нажаль декларативна теза «Українській філософії – бути!» не є 

достатньою підставою для стихійного автопойєзису відповідної філосо-

фії. Хоча досить часто складається враження, що досить численні прибі-

чники етно-національного романтизму вірять, що «українська філосо-

фія» є певною надісторичною сутністю іманентно властива українській 

культурі і як така вона не потребує системної розробки і взагалі фунда-

ментального наукового обґрунтування. Втрачаючи прямий зв’язок з 

точними науками, філософія вироджується у форму позірної культуро-

логії та есеїстики, живлячись потужним рухом реставрації релігійної 

свідомості, характерним для сучасного етапу глобалізації і особливо 

гостро відчутним на пострадянському просторі. В основі цього «приро-

дного» тяжіння до так званих «проблем духовності» лежить константна 

для свідомості українського суспільства риса – проблематизація власної 

антропологічної ідентичності. 
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Перші двадцять років незалежності української держави охарак-

теризувалися нав’язливими спробами конституювання власної історії, 

викликаними синдромом деградації історизму як домінантного принци-

пу радянського мислення. За пошуками загальних знаменників для іден-

тифікації з Іншим, українське суспільство забуло поставити пряме пи-

тання про власну сучасність, про конкретність самої події, в наслідок 

якої воно отримало право на розбудову власної державності. Можливо, 

саме зараз, коли криза постала перманентним атрибутом нашого соціа-

льного буття, прийшов час відпустити звичку до ревізіоністської міфо-

творчості рухатися за власною інерцією і поставити питання про історію 

і зокрема історію філософії у новий спосіб. Спосіб, заснований на пи-

танні про можливість української філософії (читай – культури, світогля-

ду) онтологічно орієнтованої не на минуле, а на сучасність з її плинніс-

тю і динамікою, з ентузіазмом до майбутнього. Стратегічне завдання 

історії філософії, на нашу думку, полягає у віднаходженні та позитивній 

експлікації концептуальних моделей, конгеніальних до продуктивних 

сил української культури у загальносвітовому контексті, таких, що від-

повідають структурно-семантичному диспозитиву можливості українсь-

кої філософії. Цей диспозитив ми розуміємо як питання про філософсь-

ко-антропологічний смисл існування людини. Туга за втраченою гармо-

нійною єдністю з власною землею, трагедія деградації родинних 

зв’язків, складнощі пристосування до цивілізаційних зрушень визнача-

ють лейтмотиви української культури, до сих пір зачарованої героїкою 

становлення романтичного суб’єкта та трагедією його загибелі. Нашому 

світогляду складно «зняти» цю діалектику. Горизонт подолання роман-

тичного суб’єкта – аналітика історично конституйованих моделей філо-

софської концептуалізації проблеми суб’єкта у досвіді світової філосо-

фії. Отже, тема суб’єкта постає для нас такою, що є конститутивною 

стосовно утвердження можливості української філософії. 

Нам треба пережити етапні події світового філософського проце-

су заново, у певному режимі прискореної терапії. Такі об’єктивні викли-

ки не можуть не викривити звичні координати наукової діяльності. Зок-

рема велике навантаження переноситься на «слабкі», пропедевтичні 

елементи наукової праці: огляд літератури та розробку методології. 

Оскільки саме цей вимір нашої сукупної філософської свідомості, її 

граматика та фразеологія потребують оновлення. 

За традицією з історіографією асоціюється попередній етап нау-

кового дослідження, пов’язаний із опрацюванням існуючої літератури з 

проблеми. Народжена в умовах «Ґуттенберґового всесвіту» норма нау-

кової роботи наразі складає реальну проблему вимірності та масштабу 

того, за модним лінгвістичним виразом, корпусу текстів, що утворюють 

тіло існуючої літератури майже з будь-якої теми. Це літературне тіло 

має характерну для інформаційних утворень нинішньої цивілізації схи-

льність до постійного зростання, що ставить під загрозу клішовані стру-
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ктурно-змістові характеристики наукової праці, як от: актуальність те-

ми, ступінь наукової розробки питання тощо. Глобалізоване інформа-

ційне середовище робить традиційні кліше абсурдними і відносними, 

але ніяк не спрощує саму логіку наукового дослідження. Навпаки, істо-

ріографія за таких умов набуває конститутивного значення не так про-

педевтики, як ідентифікації концептуальних координат дослідження у 

загальносвітовому філософському процесі. 

Актуальні наразі тренди інтелектуально історії та соціології знань 

змушують пострадянську гуманітаристику по-новому поглянути на 

необхідність засобів дослідження перехідних ланок між «персональним 

світом» мислителя до середовища, у якому цей світ народжується. Оскі-

льки за окремими персоналіями стоять школи, смаки, інтелектуальна 

мода тощо. Усе поле інтелектуального виробництва, за формулюванням 

Бурдьє, не можна редукувати до «інтересів класу», але не можна й ніве-

лювати впливи середовища на особистість. 

Тут ми потрапляємо в топологічну пастку, де лінії історіографії та 

історії зливаються, оскільки саме цей перехід від індивідуального буття 

до буття колективного постав пробним каменем для усіх напрямків 

сучасної філософії. 

Дивно, що поняття ідіолекту залишилося майже не розвинутим 

філософською алхімією Постмодерну. Адже воно дозволяє індивідуалі-

зувати обтяжене об’ємом поняття дискурсу. Корпуси текстів це жорст-

кий референт, матеріальний продукт процесу творчості, який схоплю-

ється поняттям дискурсу як виробництво тексту, що виконується від 

автора, тобто постає як текстове відтворення особистості автора. Із су-

купності текстів можна абстрагувати «мовну персону», індивідуальну 

мову, ідіолект, іманентно притаманний цим текстам. 

КАСЬЯНОВА М. М. 
 

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНСЬКИХ МІГРАНТІВ  

ДО КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Міграції завжди були в історії цивілізацій, проте переміщення 

людей ще ніколи раніше так не впливало на соціальне та політичне жит-

тя країн призначення та походження міграції. Мобільність є неодмінною 

рисою сучасного світу. Інтегровані міжнародні ринки, поява транснаці-

ональних мереж і швидкий розвиток комунікаційних технологій поси-

люють переміщення високо та низькокваліфікованих працівників, сту-

дентів, стажистів, сімей та туристів. Незважаючи на наслідки глобальної 

економічної кризи, загальна кількість мігрантів за останні роки не зме-
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ншилась [1, с. 49]. Сьогодні у світі значно більше міжнародних мігран-

тів, ніж будь-коли: за даними Департаменту з економічних і соціальних 

питань ООН їхня кількість протягом останніх років швидко зросла зі 191 

млн. у 2005 р. до 214 у 2009 р. [2, с. 3] 

В умовах глобалізації міграційні процеси посилюють рівень 

впливу на соціально-політичний, економічний та інноваційний розвиток 

держав. Змінюється і зміст поняття «міграції». Громадяни України все 

частіше розглядають виїзд за кордон, як один із засобів професійної, 

соціальної, та психологічної самореалізації та удосконалення. Тут і ви-

никає двояке твердження щодо наслідків міграційних процесів в соціа-

льно-політичному житті суспільства.  

Понад 30% усіх українців живуть за межами України як закор-

донні українці, які є громадянами інших держав і глибоко інтегровані в 

їх суспільства. А українські мігранти становлять близько 20% громадян 

України (понад 7 млн.) і понад 10% від загальної кількості мігрантів у 

світі. Серед країн-донорів пострадянського простору Україна продукує 

найбільше мігрантів. Цей показник особливо тривожний на тлі депопу-

ляції українського етносу – низької народжуваності й високої смертності. 

Кількісні показники українських мігрантів є приблизними, оскі-

льки офіційна статистика не збігається з спеціальними дослідженнями 

та експертними оцінками і зазвичай офіційна державна статистика при-

меншує реальну кількість мігрантів [3, с. 39]. 

Наприклад, за даними Уповноваженого з прав людини Верховної 

Ради України Ніни Карпачової на 2002 р. за межами України перебувало 

5 млн. українців, а за даними експертів «Ділового тижня» на кінець 

2002 р. було 7 млн. українських емігрантів. 

Ускладнює виявлення кількісних показників міграції і внутрішня 

статистика окремих державних інститутів, данні яких зазвичай так само 

суттєво різняться. Так, Міністерство праці та соціальної політики у 2007 

р. оприлюднило дані, згідно з якими кількість українських громадян, 

котрі офіційно працювали за кордоном, становила 73 тис. чол. [4] Мініс-

терство ж внутрішніх справ, у 2008 р. стверджувало, що близько 231 

тис. українців узаконили своє перебування в країнах призначення [5]. Чи 

могла так різко збільшитись за такий малий час кількість українців за 

кордоном? Навряд. 

Справа у тому, що в оцінках масштабів явища новітньої трудової 

міграції серед політиків, науковців та представників засобів масової 

інформації ніколи не було навіть умовної одностайності. Протягом 

1990-х – початку 2000-х рр. фіксувалися цифри – два, півтори, п’ять і 

навіть сім млн. українців, котрі постійно працюють за кордоном. Остан-

ня цифра (7 млн.) була названа спеціальним уповноваженим Верховної 

Ради України з прав людини Ніною Карпачовою у квітні 2003 р. і бага-

торазово повторювалася як у ЗМІ, так і в спеціальних наукових дослі-

дженнях. Цікаво, що пані Карпачова говорить про не менш, ніж два млн. 
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трудових мігрантів, посилаючись на дані МЗС України, і зазначає при 

цьому, що, відповідно до щорічних моніторингів її відомства, ці цифри є 

заниженими і є підстави говорити про не менш як 5 млн. громадян Укра-

їни, які щороку, залежно від сезону перебувають за межами України на 

заробітках. Враховуючи те, що в Україні проживає приблизно 28 млн. 

громадян працездатного віку, Н. Карпачова зробила висновок, що «на 

заробітках за кордоном сьогодні перебуває, як мінімум, кожен п`ятий 

економічно активний українець». 

Український центр соціальних реформ стверджує, що протягом 

2005–2008 рp. за кордоном працювало 1,5 млн. мешканців України [6]. 

За підрахунками окремих українських експертів, за межами країни пра-

цюють від 3 до 7 млн. чоловік. А. Гайдуцький говорить про 4,93 млн. 

чоловік у 2007 р., з яких 2 млн. перебувають у Росії, 1 млн. у Польщі, 

500 тис. в Італії, 350 тис. у Греції, 200 тис. у Португалії, 130 тис. в Іспанії 

та ін. [7, с. 11] Звичайно, постає питання про ймовірність таких масшта-

бів, адже відношення трудових мігрантів до загальної кількості в Украї-

ні коливається в межах 11–12 %. Рівень цього показника стає очевидним 

у порівнянні з іншими країнами, особливо СНД. У Молдові частка тру-

дових мігрантів сягає 27 % населення самої країни [8, с. 11]. Незважаю-

чи на відсутність єдиних цифр, статистика все ж таки дозволяє конста-

тувати щорічне зростання міграційних потоків: у 1996 р. вони становили 

12 тис., у 1998 р. – 24 тис., а в 2002 р. – 41 тис. осіб [9, с. 1–7]. 

Досліджуючи кількісні показники мігрантів, нам не доводиться 

спиратися на дані Держприкордонслужби щодо перетинів державного 

кордону, оскільки вони: по-перше відображають не кількість осіб, а 

кількість перетинів кордону, тобто одна й та сама людина може бути 

зафіксована декілька разів; по-друге, не дають можливості виділити 

мігрантів, оскільки реальні цілі осіб часто відрізняються від декларова-

них. Що стосується статистики Міністерства внутрішніх справ України, 

то вона надає інформацію про кількість громадян України, яким видано 

дозвіл для виїзду на постійне місце проживання за кордон. 

Таким чином, зважаючи на відсутність спеціального дослідження 

на цю тему, можемо зробити обережний висновок, що: 1) попри безпре-

цедентну масштабність новітньої української трудової міграції, вона 

все-таки торкнулася не чверті населення працездатного віку, а приблиз-

но десятої частини. Свого піку ця міграційна хвиля сягнула наприкінці 

1990-х, і на цей момент немає підстав стверджувати, що з кожним роком 

на заробітки виїжджає дедалі більше українців; 2) з плином часу трудова 

міграція перестала бути відмітною рисою лише західних областей – у 

цей процес дедалі більше втягуються інші регіони країни. Однак остан-

ня тенденція призводить не так до збільшення абсолютних цифр, що 

характеризують показники виїзду українських громадян на роботу за 

кордон, як до певного вирівнювання в ньому диспропорцій умовного 

«представництва» від різних частин України. 
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Більш зваженими і, напевне, наближеними до реальності вида-

ються оцінки міжнародних та недержавних організацій. Так, за розраху-

нками Міжнародної організації з питань міграції, кількість трудових 

емігрантів з України у 2007 р. становила 2,1 млн. чол., тобто 5 % україн-

ського населення. 

Протягом 1991–1993 рр. з України, за офіційною статистикою, 

вибуло понад 704 тис. 545 чол. Найбільше емігрантів виїхало до РФ – 

563 тис. 90 осіб, до Білорусі – 40 тис. 35 осіб, Молдови – 35 тис. 308 осіб 

[10, с. 803]. У регіональному плані переважно мігрували з м. Києва (25 

%), Одеської (17 %), Харківської (7,5 %) і Дніпропетровської (6 %) обла-

стей, найменше – з аграрних регіонів.  

Дані про еміграцію з України в наступні роки свідчать про її кіль-

кісну стабілізацію, а також коливання залежно від політичної та еконо-

мічної ситуації. Саме з політичною та економічною кризою можна 

пов`язати високі показники виїзду в 1994 р. – 58,6 тис., та 1995 р. – 54,0 

тис. [11, с. 34]. 

Міграційний коридор «Україна – Росія» у світі посідає третє міс-

це після «Мексика – США» і «Росія –Україна». За досліджуваний період 

всього з нашої країни до Росії виїхало майже 3,6 млн. осіб, а у зворотно-

му напрямку – 3,7 млн. [12]  

Друге місце за привабливістю міграції серед громадян України до 

країн Східної Європи посідає Республіка Молдова. За даними Націона-

льного бюро статистики Республіки Молдова за переписом населення на 

2004 р. із України до країни прибуло 78 830 тис. з них до двох років 

перебування – 1 579 осіб, з двох до п’яти років – 3 258, з шести до 

дев’яти – 3 243 і терміном на десять років і більше – 70 330 [13].  

Наступне місто за кількістю міграцій посідає Республіка Біло-

русь. Найбільший обсяг міграційних потоків до цієї країни, як і у випад-

ку з Російською Федерацією, припадає на другу половину 1990-х – по-

чаток 2000-х років. Серед причин міграції, на відміну від РФ, домінують 

не економічні чинники, а особисті мотиви [14]. 

Таким чином, з моменту набуття Україною незалежності до 

2013 р. українці не припиняли мігрувати до країн Східної Європи. За 

привабливістю серед країн-рецепієнтів на першому місці перебуває 

Російська Федерація, а далі йдуть Республіки Молдова та Білорусь.  
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КАСЬЯНОВА Н. М. 
 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УРСР  

НА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (1940–1960-ТІ РР.) 

Міграції – складне багатофункціональне явище, що суттєво впли-

ває на хід економічних, соціальних, демографічних і етнічних процесів 

[1, с. 43]. Соціальна мобільність великою мірою вплинула на історію 

багатьох географічних районів, привівши до зміни загальної чисельності 

їх населення, його природного руху і структури за статтю і віком. У 

сучасному світі міграція населення за формою має здебільшого стихій-

ний характер або обумовлюється військовими та економічними причи-

нами. Із здобуттям незалежності та складнощами переходу до ринкових 

відносин перед Україною постала проблема «витоку мізків», коли висо-

кокваліфіковані спеціалісти не знаходили належного визнання і матеріа-

льного задоволення від своєї праці та від’їздили в пошуках кращої долі 

за кордон. В останні два роки держава зіткнулася з новою для неї хви-

лею міграцій, пов’язаних з війною. При соціалізмі ж, за умови ліквідації 

приватної власності на засоби виробництва, планової економіки, мігра-

ція переважно мала організований характер і була в руках держави засо-

бом планового територіального перерозподілу населення з метою най-

більш раціонального освоєння природних ресурсів. Саме тому на перше 
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місце висувалася проблема переселення колгоспників та одноосібних 

селян малоземельних регіонів до багатоземельних, а також здійснення 

перерозподілу трудових ресурсів по окремим постановам уряду. Обсяг, 

напрями, інтенсивність і форми міграцій значною мірою були обумов-

лені народногосподарськими планами. В цей час набуває поширення 

форма переселення за організаційними наборами робітників.  

Поряд з економічними важелями не менш важливе місце під час 

організації переселень надавалось політичним міркуванням. Якщо на 

південь та схід УРСР хвилі переселень організовувались задля забезпе-

чення підприємств та колгоспів регіонів робочою силою, то у західні 

області – переважно задля забезпечення демографічної нівеляції [2, 

с. 52]. Місцеве населення західних областей не відзначалось особливою 

підтримкою радянського режиму, що спонукало владу заохочувати ма-

сові переселення російського елементу на терени галицьких і волинсь-

ких областей республіки. Соціальною базою підтримки своєї влади пар-

тія вбачала інтелігенцію – партійних керівників, вчителів, медичних 

працівників тощо. Саме їх направляли для «керівної роботи» та прове-

дення лінії партії. 

Задля відповідного міжрегіонального перерозподілу населення 

практикувалось використання економічних важелів та звернення до 

патріотичних почуттів людей. Трудящі, які переселялися організовано, 

користувалися істотними пільгами. Значну частину витрат, пов’язаних з 

переселенням і влаштуванням їх на новому місці, держава брала на себе. 

У місцях вселення переселенцям гарантувалося працевлаштування за 

спеціальністю. 

Такому плановому регулюванню неодмінно повинно було пере-

дувати ретельне вивчення існуючих міграційних процесів, визначення 

потреб різних регіонів, областей і міст у трудових ресурсах. На жаль, 

вивченню цих питань в Радянській Україні, як і в цілому по Радянсько-

му Союзі, тривалий час не надавали належної уваги. В цей же час фак-

тично не забезпечувалося господарське влаштування населення, конт-

роль над дотриманням встановлених законом пільг по сільськогосподар-

ському переселенню, вивчення ефективності процесу з метою вирішен-

ня загальнодержавних завдань. Це призводило до існування великих за 

розмірами зворотних потоків. Їх ніхто не організовував та не стимулю-

вав, однак вони існували. Зазвичай вибуття населення з місць вселення 

було пов’язане з низьким рівнем адаптації переселенців, що не дозволя-

ло державі досягти головної мети – збільшити кількість працездатного 

населення в окремих регіонах, і суттєво зменшувало ефективність мате-

ріальних затрат, що виділялися нею для організації переселень в трудо-

дефіцитні райони. 

У досліджуваний період ми можемо спостерігати значне зростан-

ня чисельності переміщень з заходу на схід республіки. Так, на кожну із 

західних областей України припадало менше двох відсотків загальноре-
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спубліканського обсягу міграцій. В центральних та південних областях 

цей процент підвищувався до 2–6 і водночас різко зростав на сході рес-

публіки [3, c. 50]. Оскільки переселення було керованим з боку держави, 

однак здійснювалось на добровільних засадах, варто зупинитися на 

причинах міграцій. Найчастіше вони були пов’язані із сподіваннями на 

перспективу професійного зростання і вищого соціального статусу, 

надіями на покращення свого матеріального становища та умов прожи-

вання. Рідше в основі переселень були міжособистісні зв’язки мігрантів: 

заміжжя, переїзд з батьками або інші сімейні обставини. Важливою 

причиною переміщень була також різниця в життєвому рівні міського і 

сільського населення. У містах розміщувались майже всі існуючі проми-

слові підприємства і учбові заклади, розвинутою була сітка установ 

культурно-побутового обслуговування. Це сприяло поповненню насе-

лення міст за рахунок села. Але в той же час в сільські місцевості з не-

стачею трудових ресурсів прибували мігранти з сіл, де були вільні тру-

дові ресурси. Радянська влада здійснювала все задля заохочення такого 

переселення. 

Як зазначалося вище, переселенцям в місцях вселення надавалися 

пільги та підвищена заробітна платня. Однак, як свідчить практика, 

цього було зовсім недостатньо для міцного закріплення переселених на 

нових місцях. Райони вселення повинні були мати облаштований жит-

ловий фонд, розгалужену мережу культурно-побутових закладів, які б 

надавали можливість реалізовувати отримані гроші, а також достатню 

кількість вищих і середніх спеціальних учбових закладів, добре осна-

щенні бази відпочинку тощо. Все це, разом з заробітною платою, визна-

чає високий рівень життя населення, який у післявоєнній Радянській 

Україні, на жаль, залишався низьким. А отже, цим обумовлювалась 

слабка приживлюваність населення і значні зворотні потоки. 

Слід підкреслити, що потреби регіонів у зростанні чисельності 

працездатного населення нерідко вступали в суперечність з можливістю 

розміщення його в територіальних межах. Зазвичай житловий фонд або 

потребував капітального ремонту, або взагалі перебував на стадії будів-

ництва. Спостерігається нестача продукції харчової та легкої промисло-

вості, що значно ускладнювало процес адаптації переселенців на місцях 

та сприяло збільшенню кількості від’їздів з місць вселення. Загалом це 

підривало авторитет переселенської державної політики, а отже і галь-

мувало її. 

Поряд з матеріально-побутовими труднощами важливе місце по-

сідала взаємодія переселенців з місцевими мешканцями та їхня інтегра-

ція в середовище. А інколи, саме ці аспекти соціальної адаптації навіть 

ставились на перше місце, адже людина – істота соціальна. Мігранти, як 

відомо, відрізняються від основної маси населення підвищеним відсот-

ком людей молодого віку з переважанням чоловіків [4, с. 4], мають ку-

льтурні особливості та підвищенні вимоги до умов життя, які власне і 
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спонукали їх до переселення. З огляду на це частими були непорозумін-

ня між переселенцями та місцевими, зверхнє ставлення один до одного 

тощо. Тому не менш важливу роль держава відводила поширенню інфо-

рмації стосовно переселення і формуванню образу переселенця в засо-

бах масової інформації. Важелі соціально-психологічного впливу допо-

магали владі регулювати демографічні процеси у тому напрямку, який 

був вигідний державі. 

Отже, соціальна мобільність та повсякденність – два нерозривно 

пов’язані між собою явища, оскільки саме невдоволення матеріально-

побутовими умовами найчастіше штовхають людину до зміни місця 

мешкання. Тим паче, коли державна політика сприяє цьому переселен-

ню та активно заохочує його голосними обіцянками про пільги та пере-

ваги. Практика переселень в Радянській Україні демонструє, що кожна з 

сторін цього процесу переслідувала свої цілі. Переселенці розраховува-

ли на побутові блага та гідну винагороду за свою працю. Державна вла-

да зі свого боку допускала нехтування бажаннями людей задля досяг-

нення економічних та політичних цілей. Ефективними засобами балан-

сування між цими диспропорціями виступали пропаганда та гра на пат-

ріотичних почуттях населення. 
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КАШУБА М. В. 
 

ДОСЯГНЕННЯ ІСТОРИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ЧАСІВ «ЗАСТОЮ» 

Мені пощастило навчатись в аспірантурі Інституту філософії АН 

України, коли ще відчувалися певні віяння «хрущовської відлиги». То-

гочасний керівник Інституту філософії академік Павло Васильович Коп-

нін як неординарна постать в науковому світі, організатор унікальної на 

теренах СРСР школи логіки наукового пізнання (т.зв. «червоного пози-

тивізму»), не оминув увагою й суто українську історію філософії. Під 

його егідою розгорнулися дослідження філософських ідей «досковоро-

динського» періоду – насамперед латиномовної спадщини професорів 

Києво-Могилянської академії, діячів братського руху й письменників-
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полемістів. Згодом під керівництвом Вілена Горського розпочалися 

дослідження філософської спадщини Княжої доби, до яких прилучилися 

молоді вчені – аспіранти В. Горського. До речі, нині маємо виховану 

ним цілу плеяду фахівців з історії духовної культури найранішого пері-

оду української філософії, які проводять щорічні читання пам’яті свого 

учителя і активно публікують свої творчі здобутки. Усі ми – і дослідни-

ки спадщини КМА, і фахівці з вивчення спадщини Княжої доби – тісно 

контактували з істориками, філологами й мистецтвознавцями відповід-

них періодів, збагачуючись надбаннями один одного на щорічних нау-

кових конференціях і симпозіумах. Долучилися до нас і близькі сусіди – 

учені з Білорусії, Молдови, Росії, Польщі та Німеччини. Першою «ласті-

вкою» став збірник статей «Від Вишенського до Сковороди», опубліко-

ваний 1972 р., де читачі знайшли невідомі досі імена діячів української 

духовної культури – Йосифа Кононовича-Горбацького, Інокентія Гізеля, 

Стефана Яворського, Георгія Кониського та ін., автори статей поставили 

питання про особливості схоластики, Відродження, Просвітництва як 

етапів історико-філософського розвитку в Україні. 

Журнал «Філософська й соціологічна думка», започаткований 

1969 р. як професійний друкований орган українських філософів, періо-

дично публікував матеріали наших досліджень, уривки перекладених з 

латиномовних рукописних філософських курсів, які засвідчували наяв-

ність в Україні вже у ХVII ст. професійної філософської школи. Навколо 

відділу історії філософії на Україні об’єдналися знавці латинської мови з 

багатьох вузів України і запланували великий проект – опублікувати 

перекладену українською мовою спадщину професорів філософії Києво-

Могилянської академії. Першим був обраний філософський курс Теофа-

на Прокоповича – чи не найвідомішої постаті в історії духовної культу-

ри, натхненника реформ Петра 1 і творця «вченої дружини» у Петербур-

зі на початку ХVIII ст. 

Колективними зусиллями був перекладений у досить стислі стро-

ки повний філософський курс цього професора, який він викладав спу-

деям КМА у 1707–1709 рр. Запис курсу зберігся в рукописному варіанті 

тогочасним скорописом – майже стенограмою, тому його переклад пот-

ребував попереднього розшифрування. Усі ці труднощі були подолані, і 

вони виявилися меншими, ніж стереотипи радянської цензури. Видання 

було включене, як і належить, у робочі плани академічного видавництва 

«Наукова думка», але там знайшлися редактори, які відмовилися випус-

кати до друку працю, де часто зустрічалося без належної у ті часи кри-

тики слово «Бог». Так готовий рукопис пролежав «під сукном» майже 

десять довгих років, адже почалися переслідування інтелігенції за «за-

милування старовиною», «вип’ячування національного» і інші подібні 

гріхи. Дослідники української філософії відчули ці переслідування ще й 

як заборону публікувати спадщину стародавніх мислителів, адже, як 

висловився один із членів Вченої ради Інститут при обговоренні реко-
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мендованої відділом до друку монографії про філософський курс Геор-

гія Кониського, вона не варта трати паперу, бо «повитягували (праці) 

попів, пострушували з них пилюку, і видають за наукові твори». Той 

факт, що це були перші свідчення зацікавленості в Україні аристотеле-

вою філософією, античною вченістю взагалі, щільного контакту з євро-

пейською наукою – не переконував у доцільності таких публікацій. 

Монографію, як і інші праці на тему української філософії вилучено з 

видавничого плану, натомість через кілька років можна вже було публі-

кувати подібні праці, але тільки в плані боротьби проти ворожих ідеоло-

гічних впливів. Тому нехай читачі не дивуються, що дослідники спад-

щини полемістів, професорів КМА у назви опублікованих у той час 

монографій, чи статей неодмінно включали слово «боротьба» і часто 

штучно шукали мотивів боротьби чи то проти католицизму, чи томізму 

як його філософії. 

Наступали часи «застою», коли в моду увійшли проблеми інтер-

націоналізму, «розвинутого соціалізму», «розквіту соціалістичного буді-

вництва» тощо. В Інституті навіть були створені відділи пролетарського 

інтернаціоналізму, історичного матеріалізму тощо. Мудрий філософ, 

тогочасний директор Інституту Володимир Шинкарук намагався таким 

чином завуалювати наші дослідження спадщини професорів КМА, і це 

дало свої плоди. Ми таки підготували до друку «Історію філософії на 

Україні», і перший том із запланованого трьохтомника вміщував цілком 

нові матеріали про період ХІ–ХVIII ст. 

При дослідженні спадщини КМА, зокрема курсів поетики й рито-

рики, розкрилися в усій повноті й красі особливості культури українсь-

кого бароко, але це поняття вважалося «буржуазною вигадкою», інсину-

аціями «націоналістичних відщепенців» типу Д. Чижевського, М. Гру-

шевського, праці яких були заборонені читати й цитувати, а їхні імена 

не можна було навіть згадувати. Ювілейна конференція до 250-річчя від 

дня народження Григорія Сковороди у 1972 р. проходила у Харкові з 

виїздом у село, де філософ знайшов вічний спочинок. Влада подбала про 

оновлення головної вулиці села, збудувала нову школу зі спортзалом і 

басейном, проте не дозволила вписати філософа в контекст культури 

бароко. Іван Іваньо, який багато років досліджував спадщину мислителя 

і написав монографію «Дивний світ Григорія Сковороди» (вона так і не 

опублікована завдяки «старанням» ретроградів від науки), підготував 

доповідь про бароковий характер мислення Сковороди, однак цензор від 

ЦК, який «курував» конференцію, викреслив цю доповідь з програми 

вже у Харкові, і звелів писати протягом ночі виступ на тему «Сковорода 

і російська культура», оскільки такого в програмі ніхто не заявив. 

Не могли писати про бароко і літературознавці, які досліджували 

спадщину того періоду. Наприклад, Володимир Крекотень, опублікува-

вши ґрунтовну монографію «Оповідання Антонія Радивиловського» у 

1983 р. навіть тоді ще не міг відверто визнати (бо йому не пропустила би 
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цензура), що цей письменник є яскравим взірцем барокового стилю 

мислення, адже в його повчальних промовах зі сюжетами про християн-

ських святих широко використані анекдоти, байки, легенди і притчі зі 

світської західноєвропейської літератури, що є своєрідним «поєднанням 

непоєднуваного». Подібне можна сказати про опублікований переклад 

курсу «Поетики» Митрофана Довгалевського. Його здійснив філолог-

класик із Львівського університету Віталій Маслюк, майстерно перекла-

вши не тільки всі «грядки» і «квітки» із «Саду поетичного», як назвав 

свій курс професор поетики, а й усі приклади – відцентрові вірші, вірші-

лабіринти, ребуси, піфагорійські, градаційні, числові, анафоричні вірші 

тощо, проілюструвавши це все відтвореними малюнками і перекладени-

ми зразками.. Маємо шедевр, який дає повне уявлення про багатство 

барокового віршування, але про це лише натяками скромно сказано у 

передмові, адже «на дворі» був 1973 рік. Теперішнє покоління дослідни-

ків навіть не уявляє, що такі перепони могли існувати в наукових колах, 

коли, крім наукової допитливості й старання, треба було ще мати муж-

ність заявити про своє бачення. А ще долати цензуру, яка була спеціаль-

но «натренована» не пропускати жодних «вольностей». 

Іноді доходило до курйозів. Пригадую з власного досвіду процес 

підготовки до ювілею Григорія Сковороди нового видання повного 

зібрання його творів. Туди повинні були включити і новознайдені праці, 

це було так зване «академічне» видання, тобто мала бути максимальна 

точність у відтворенні рукописів мислителя. В одному з новознайдених 

діалогів («Бесіда 2-ая, наречення Observatorium Specula (еврейски – Сі-

он)» Сковорода обігрує слово «котик, котишок» – тобто кульку, яку він 

називає і «шарик» і «клубок». Пильний редактор відразу помітив це і 

зажадав виправити на одне слово. Так само його не задовольняли слова 

Сковороди «Бездна бездну призывает…», він зажадав уточнити – «ку-

да?». Я пояснила, що не можу це зробити без дозволу самого автора – 

Сковороди, і тільки цей аргумент заспокоїв його пильність. 

Наводжу ці спогади з метою продемонструвати, як непросто було 

нам починати нові дослідження спадщини української духовної культу-

ри в період так званих «приморозків» часів «застою», ба навіть – продо-

вжувати вже розпочаті. Але завдяки мудрості й відповідальності автори-

тетних людей – таких як Павло Копнін та Володимир Шинкарук, маємо 

нині і «Історію філософії на Україні», і серію видань «Пам’ятки філо-

софської думки українського народу», і численні матеріали конферен-

цій, колективні та індивідуальні монографії. Підготовлені й захищені 

кільканадцять кандидатських і докторських дисертацій, матеріали пере-

кладів латиномовних рукописних курсів професорів Києво-Могилянсь-

кої академії стали хрестоматійними, над ними працює нове покоління 

дослідників. Сподіватись треба на краще і робити все можливе, щоб ті 

часи не повторилися. 



 

~ 125 ~ 

КІПКО О. Е., СУРЖЕНКО В. М. 
 

ФОРМИ УЧАСТІ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ВОЛОНТЕРСЬКОМУ РУСІ  

ПІД ЧАС ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

В найтяжчі періоди української історії інтелігенція виконувала 

роль духовного провідника, була не тільки розумом, але й совістю та 

душею суспільства. На жаль, в переломні моменти тривожних подій та 

кардинальних змін у представників інтелектуальної еліти, як правило, не 

вистачало сил ефективно протидіяти хибній системі, досягаючи успіш-

них результатів для долі цілої країни. Спротив часто обертався не колек-

тивними надбаннями, а трагічними індивідуальними наслідками. 

Ніхто не може заперечити того факту, що в будь-яких умовах, на-

віть під загрозою переслідування, інтелігенція завжди виконувала функ-

цію аналітики суспільно – політичного розвитку та культурно-освітню 

функцію. Перша допомагала мислячій частині суспільства осягнути та 

сприйняти історичну ситуацію, побачити перспективу чи альтернативні 

шляхи розвитку. Друга була спрямована на зміну життя конкретних 

людей через просвітництво, залучення до культурних ініціатив тощо. І 

це дискусійне питання: легше змінити світ, чи вплинути на окрему лю-

дину таким чином, щоб її життя кардинально змінилося на краще. 

Сьогодні новітня історія України вимагає від представників інте-

лігенції застосування максимуму інтелектуальних, душевних та фізич-

них сил. Країна втягнута у війну, частина української території разом з 

населенням анексована та окупована. Під час Євромайдану почав фор-

муватися потужний волонтерський рух, що не тільки не припинив своєї 

діяльності в умовах війни, але й зробив її більш розгалуженою та масш-

табною. Враховуючи обумовлену багатьма чинниками неспроможність 

державних органів влади швидко та ефективно реагувати на зовнішню 

агресію, волонтери взяли на себе колосальне завдання з матеріального 

забезпечення української армії, комплексної допомоги вимушеним пе-

реселенцям з Донецької і Луганської областей та Криму, медичного 

обслуговування та психологічної допомоги військовим та цивільним 

особам. Згадані ініціативи стали основою для формування громадянсь-

кого суспільства, яке на практиці демонструє важливість таких ціннос-

тей як єдність, альтруїзм, гуманізм, соціальна відповідальність. Названі 

цінності також є базовими для представників інтелігенції, тому не див-

но, що вони активно включилися у волонтерський рух.  

Можна припустити, що для інтелігенції (усіх її груп: від видатних 

письменників, художників чи науковців до вчителів та керівників дитя-

чих гуртків) волонтерство – це майже природній стан. У зв’язку з над-

звичайно кризовою ситуацією відбулась зміна форми участі ньому з 

індивідуальної на колективну (разом з представниками інших суспіль-

них верств). 
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Якщо розглядати форми участі інтелігенції у волонтерському ру-

сі, варто виокремити медичний, правозахисний, психологічний та куль-

турний напрямки. 

Волонтери-медики були задіяні під час збору медикаментів почи-

наючи з Революції Гідності. З початком зовнішньої агресії вони створю-

вали власні та входили до добровольчих батальйонів, надавали медичну 

допомогу у прифронтових лікарнях та забезпечували їх необхідним 

обладнанням. Волонтери-медики до налагодження стабільної роботи 

медичних служб під час бойових дій здійснювали їхні функції.  

Окрім небезпечних умов праці та перенавантаженого графіку, лі-

карі-добровольці стикалися з бюрократичними проблемами. Національ-

ний інститут стратегічних досліджень зауважив у 2015 р., що «лікарі 

вищих кваліфікаційних категорій для зачислення до штату підрозділів 

МВС вимушені були звільнятися з постійного місця роботи без збере-

ження гарантованого повернення. Неможливість працювати за суміщен-

ням посад й за власний рахунок, під час відпусток з основного місця 

роботи, виконувати волонтерську роботу у зоні проведення АТО приз-

вело до скорочення присутності там кваліфікованих медиків-

волонтерів» [1, с. 20]. 

«Обличчям» медичного волонтерства став Армен Нікогосян – 

досвідчений нейрохірург, який вже багато місяців рятує військових у 

найгарячіших точках фронту. Одним з подвигів лікаря є порятунок в 

липні 2014 року 1-го блокпосту. Він прорвався на своєму реанімобілі в 

саме серце бою та, завантаживши в машину 24 десантники, відвіз їх до 

Ізюмської лікарні. Отримав державний орден «За заслуги» [2]. 

Широко відома така ініціатива: з літа 2015 р в зоні АТО на волон-

терських засадах працює мобільна стоматологія, що надає фахову допо-

могу військовим на передовій та у тилу. Автором ідеї став запорізький 

стоматолог Ігор Ященко [3]. 

Правозахисний напрямок в діяльності волонтерів охоплює допо-

могу вимушеним переселенцям у оформленні документів, участь у пере-

говорних групах, які займаються звільненням заручників та пом’якшен-

ням умов їхнього утримання [1, с. 21]. 

Досить розгалуженим напрямком є психологічний. Організована 

на Євромайдані психологічна служба трансформувалася у Психологічну 

кризову службу. Її волонтери здійснюють психологічний супровід: пе-

реселенців із зони АТО та Криму (здійснюється в локаціях–поселеннях 

ВПО у всіх регіонах України); родин загиблих в зоні АТО, а також ро-

дин Небесної Сотні (первинний телефонний контакт з сім’єю загиблого, 

подальший психологічний телефонний супровід та передача на очне 

консультування та терапію в залежності від міста дислокації родини); 

поранених бійців із зони АТО у лікувально–профілактичних установах. 

Вони також приділяють увагу короткостроковій психологічній реабілі-

тації учасників АТО та їх родин (супровід військових підрозділів в зоні 
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проведення АТО; психологічне забезпечення періоду ротації військово-

службовців– учасників АТО в період тимчасового виведення підрозділів 

із зони бойових дій на відпочинок та ротацію; супровід військовослуж-

бовців та їх родин під час відпусток); суспільно-просвітницькій діяльно-

сті; проведенню семінарів, тренінгів для працівників соціальних служб 

та інших державних структур[4]. 

Слід зазначити, що психологічний напрямок волонтерського руху 

часто пов’язаний із культурним, в якому великий обсяг роботи викону-

ють представники творчої інтелігенції. Яскравим прикладом цього по-

єднання є відкриття навесні 2015 р. унікальної для України платформи 

документального театру під назвою «Театр переселенця». Авторами ідеї 

є німецький режисер Георг Жено, українські драматурги Наталія Во-

рожбіт та Максим Курочкін, військовий психолог Олексій Карачинсь-

кий. 

Одним із перших проектів театру стала вистава «Миколаївка» про 

учнів однієї миколаївської школи (з населеного пункту поблизу 

Слов’янська, який дуже постраждав під час воєнних дій). Замість акто-

рів діти розповідають про досвід пережитого: про загиблих родичів і 

друзів, про особисті проблеми. 

Згодом народився спектакль «Де Схід?», темою якого є історії 

переселенців. Це театр свідків. У виставі беруть участь звичайні люди, 

які виїхали з Луганської і Донецької області. З кожним учасником попе-

редньо працював професійний психотерапевт. Вперше чорновий варіант 

вистави презентували влітку 2015 р. на львівському форумі «Донкульт». 

Потім її побачив київський глядач. 

До участі у проекті долучився фольклорний ансамбль «Дивина», 

який переїхав до Києва з Донецька. Театр подорожує містами України, а 

також планує виступи у звільнених містах на сході та гастролі за кордо-

ном. Щомісяця в театрі створюються нові постановки [5]. 

Окрім «терапевтичних» для виконавців і глядачів вистав докуме-

нтального театру, поступово з’являються рефлексії на сучасні трагічні 

події в межах традиційного театру. Неординарним є той факт, що ро-

биться це на волонтерських засадах. Прикладом є вистава «R+J» 

львів’янина Сашка Брами, яка вже побувала на трьох престижних євро-

пейських фестивалях. «R+J» – це ініціали героїв Роми зі Львова та Юлії 

з Донецька. Режисер здійснив спробу розповісти про події 2014–2015 рр. 

Вистава є рок-концертом, вона створена на межі пошуків між театром, 

музикою та відео-артом. Це рімейк п’єси Вільяма Шекспіра «Ромео і 

Джульєтта». Давня війна родів Монтеккі й Капулетті трансформується у 

неприязнь Сходу і Заходу України. На волонтерських засадах у виставі 

грають актори львівського театру Леся Курбаса, студенти. За свідченням 

критиків, це один з прикладів, коли режисер та творчий колектив влас-

ним ентузіазмом може не тільки створити потрібний суспільству мисте-
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цький проект, але й гідно представити Україну на сценах театрів Європи 

[6]. 

Безперечно, визначні постаті сучасної культури на індивідуаль-

ному рівні займаються волонтерською діяльністю. Причому спектр 

їхньої участі є дуже широким. Наведемо лише окремі приклади: 

 відвідування зони АТО, виступи та бесіди з військовими та мі-

сцевим населенням (Сергій Притула, Анжеліка Рудницька, Святослав 

Вакарчук, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Андрій Макаревич та інші 

відомі музиканти, артисти, письменники); 

 збір коштів на лікування поранених в зоні АТО (12 серпня 

2014 року відбулася благодійна вистава – «Варшавська мелодія-2», за 

участі відомої української акторки театру та кіно Ади Роговцевої та 

трупи Національного академічного драматичного театру ім. І.Франка. 

Артисти своїм прикладом показали, який внесок може зробити мисте-

цтво, аби підтримати українських військових та переселенців. Постій-

ний ефективний збір коштів на допомогу військовим здійснює телеве-

дучій Сергій Притула); 

 діяльність благодійних фондів (фонд Святослава Вакарчука 

«Люди Майбутнього» тощо); 

 участь журналіста та телевідучого Олексія Мочанова та співа-

чки Руслани Лижичко у переговорах щодо звільнення військовополо-

нених. 

Отже, участь представників різних груп інтелігенції у волонтер-

ському русі засвідчує, з одного боку, традиційну, притаманну цій суспі-

льній верстві роль просвітника, громадського діяча, здатного віддавати 

багато інтелектуальних, моральних та фізичних сил та часу на користь 

поступу країни. З іншого – самовіддану громадянську позицію фахівців 

різних галузей знань (медиків, правозахисників, психологів, представ-

ників творчої еліти), яка у надскладних для країни умовах війни дозво-

ляє пліч о пліч з українським суспільством працювати на становлення 

цілісної, сильної, незалежної та квітучої України. 
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КОМАРОВСЬКА І. О. 
 

ТВОРЧА СПАДЩИНА ЯКОВА КАЧУРИ  

В КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРИ «ПОЛОНЕНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» 

Культурологи і мистецтвознавці переконливо доводять, що ста-

новлення соцреалізму з його принципами партійності, інтернаціоналіз-

му, народності оберталося трансформацією мистецтва на агітку, пропа-

ганду, а отже – перетворенням на кіч. У такого роду квазі-мистецтва теж 

існують свої закономірності, схеми, шаблони, моделі, які варто було б 

дослідити. 

Характеристика прози Я. Качури є однією з проблем сучасного 

літературознавства, актуальність якої викликана потребою цілісного 

портрету талановитого українського прозаїка, а також потребою погли-

бленого вивчення українського літературного процесу 20–30-х рр. Пер-

ша збірка оповідань Я. Качури «Історія одного колективу» побачила світ 

у 1925 р. Надалі вийшла друком повість «Зламана присяга» (1929), ро-

мани «Чад» і «Ольга» (1931), збірки оповідань «Люди і факти» (1934), 

«Щастя» (1940), «Перемога» (1941). Українському читачеві, і то поко-

ління 60–70-х рр., він відомий насамперед як автор історичної повісті 

«Іван Богун», хоч найбільшим художнім досягненням письменника є 

роман «Ольга». І все ж творчість Я. Качури може бути цікавою істори-

кові літератури з погляду однієї з форм вияву так званого «червоного» 

відродження або, мовлячи за Р. Корогодським, «полоненого» відро-

дження. Останнім часом з’явилось чимало публікацій, що стосуються 

видатних представників покоління «розстріляного» відродження, але 

для відтворення цілісної картини літературно-мистецького життя, на 

переконання літературознавців, варто говорити принаймні про три течії 

в межах українського відродження 20-30-х рр.: творчість репресованих 

письменників, тексти авторів, які погодилися співпрацювати з системою 

і залишились живими, інакше кажучи «пресоване» відродження 

(Л. Пізнюк), нарешті пролетарська література, тобто творчість тих, хто 

свідомо сповідував більшовицької ідеї, а саме: Я. Качура, Д. Бузько, 

О. Досвітній, О. Копиленко та інші. Я. Качура увійшов у літературу як 

учасник літературного гурту «Ланка»-МАРС, згодом став київським 

«плужанином». Дослідження творчості Я. Качури є актуальним на тлі 
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художнього відтворення культурно-історичних реалій та форм взаємодії 

літератури і влади, взаємодії світогляду і поетики автора з соціальними 

перетвореннями в державі. Творча спадщина Я. Качури в аспекті взає-

мин «червоного», «розстріляного» і «пресованого» відродження досі не 

розглядалася. 
Актуальним стає питання: так званий «пролетарський соцреа-

лізм» – це імітат-література, яка не продукує жодної художньої цінності, 
оскільки позбавлена естетичного критерію, проте здатна вправно копію-
вати художні зображально-виражальні засоби, чи своєрідна форма літе-
ратури-гри? Новий погляд на цю проблему запропонувала, зокрема, 
В. Хархун у монографії «Соцреалістичний канон в українській літерату-
рі: генеза, розвиток, модифікації» [1]. Жанрова модель роману в літера-
турі соціалістичного реалізму стала предметом теоретико-літературного 
дослідження Н. Бернадської [2]. Соціалістичний реалізм як особливий 
тип культури розглядає Н. Курінна, яка обрала матеріалом дослідження 
різні тексти цієї доби – поетичні та прозові твори, публіцистику, доку-
ментальні джерела, агітаційну продукцію, газетні та журнальні статті, 
спогади, пісні як форми вияву масової культури [3]. Загалом проекція 
соцреалістичного канону на західну модель популярної літератури ви-
значає рух думку в роботах багатьох українських дослідників, серед 
яких стаття Т. Гундорової «Соціалізм як масова культура» [4]. 

«… У прозі письменників «розстріляного» відродження, – пише 
О. Пашник, – переважно домінує універсалія смерті, мортальна семан-
тика експлікується в текстах цих авторів і при функціонуванні іммора-
льної, вітальної та генетивної категорій. У творчості прозаїків «червоно-
го» відродження нерідко артикулюється іммортальне й генетивне начала 
без превалювання мортальності» [5, с. 6]. Реалізація універсалії безсмер-
тя у Я. Качури пов’язана з відображенням соціальних перетворень, 
іммортальна категорія реалізується в усіх чотирьох, вказаних О. Пашник 
аспектах: результат відображення революційної ейфорії мас, заперечен-
ня універсалії смерті в межах героїчного міфу (оповідання «Безсмертя»), 
реалізація мрії про «комуністичний рай», ствердження «соціалістично-
го» будівництво. Універсалія дому стверджується у складі концепту 
«соціалістичного» будівництва як нова мораль, новий побут (оповідання 
«Хтодьова родина», «Колючою стежкою»). Категорія степу має у прозі 
Я. Качури іммортальне забарвлення завдяки розімкненому хронотопу 
(зв’язок з вічністю і безсмертям, однойменне оповідання). Категорія 
заліза, як у більшості представників «червоного» відродження має іммо-
ртальні риси, втілюється через дескриптори машини, заводу, залізниці, 
зброї тощо (роман «Ольга»). 

«Героєм його перших оповідань, – зазначає Б. Буряк, – виступає 
робітник, селянин, який зі зброєю в руках на фронтах революції та гро-
мадянської війни боровся проти старого світу, а в період відбудови на-
родного господарства стає активним учасником будівництва першого в 
історії соціалістичного суспільства» [6, с. 7].  
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Уже в експозиційній частині повісті «Зламана присяга» наміча-
ються основні чинники сюжетного конфлікту: внутрішні протиріччя 
реальністю, в якій опинився «днювальний, салдат першої чоти Дмитро 
Михальченко», і світом оніричних візій, контраст між юнацькими фан-
тазіями і дійсністю. «Марта казала, що з нього вийде непоганий офіцер. 
Наївна дівчина. Побачила мб вона тепер його в оцій забрьоханій шине-
лі… Хіба є так виготовляють офіцерів? – Ні. Тут фабрика живих консер-
вів: без душі, без волі й бажань. Ах, як хороше було б пройтися містом 
без цієї остогидлої гвинтівки» [7, с. 77]. Внутрішній конфлікт розгорта-
ється в думках і почуттях добровольця Дмитра, який на собі відчув по-
всякдення війни – зворотній бік показових маршів під бравурні військові 
оркестри: «…це життя на зворотному боці – ох, яке ж воно гидке, мару-
дне» [7, с. 77]. Непристосований до муштри, Дмитро випадково пору-
шив правила поводження зі зброєю, про що свідчить введений у струк-
туру першої частини текст рапорту, поданий російською мовою.  

Повість «Зламана присяга» і автобіографічні оповідання про Пе-

ршу світову війну, певною мірою, перегукуються з романом 

Е. Гемінгвея «Прощавай, зброє!». На відміну від типових героїв «втра-

ченого покоління», персонажі Я. Качури не зазнали тотальної зневіри. 

Вони вірять в більшовицьку ідею. 

Інтралітературні зміни, спричинені екстралітературним тиском, 

вимагали схематичних процесів моделювання світу, прийнятних для 

народних мас як «школи життя», «керівництва до дії». Саме це спонука-

ло письменників імітувати публіцистику і в художніх текстах, зосереди-

тися на зображенні актуальних «радісних буднів». Це питання стане 

предметом поглибленого дослідження в межах нашої дисертаційної 

праці, присвяченої творчості Якова Качури. 
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КОНОНЕНКО Т. В. 

 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

В современных гуманитарных исследованиях дискуссия по пово-

ду сущности и предназначения интеллигенции ведется по двум основ-

ным направлениям. Первое – понятийная неопределенность – являются 

ли тождественными понятия «интеллигенция», «интеллектуальное со-

общество», «элита» и так далее. Второе – линия эксклюзивности – явля-

ется ли интеллигенция исключительно славянским феноменом. Под 

интеллигенцией традиционно понимается определенный социальный 

слой, профессионально занимающийся умственной, творческой дея-

тельностью, развитием и распространением культуры. На Западе более 

распространенными являются понятия «интеллектуал», «интеллекту-

альное сообщество», «интеллектуальная элита». Отечественные же ис-

следователи придают данному понятию обязательный морально-

нравственный характер, определяют его как воплощение высокой нрав-

ственности, социальной и политической активности, общественного 

служения. 

Акцентируя проблему удела мыслителя в обществе, довольно ча-

сто остающегося в меньшинстве, непонятого, осмеянного, обвиненного 

в аморальности, предательстве или сумасшествии, современный укра-

инский исследователь Т. Д. Суходуб [1, с. 22–58] ведет речь о тяжести 

самостоятельной позиции, «стоятельности само». Вопреки всему и всем, 

данная категория идет путем поиска истины на основе критической 

мысли и стремления изменить, улучшить мир: от сомнения – к убежде-

нию. Общество же, напротив, теряет потребность в критической мысли, 

культуре проблемного мышления. Если под творчеством и культурой 

понимать совершенствование человеческой природы и воплощение 

идеальных ценностей (С. Л. Франк), то, как справедливо отмечает 

Т. Д. Суходуб, такому творчеству культуры соответствует лишь имею-

щая в себе духовную целостность и ценность человечности как нрав-

ственного начала бытия, то есть существующая в традиции практиче-

ского гуманизма личность. В таком понимании само творчество культу-

ры приобретает новое качество – утверждение монадности, индивиду-

альности, поиск и строительство личности. Подчеркиваем: интеллигент 

– предельно личностная фигура. Эта позиция нисколько не отрицает 

общественный фактор. Напротив, речь идет о понимании собственного 

«Я» как конкретного представителя Человека и Человечества, солидар-

ного с любым другим конкретным представителем Человека и Челове-

чества. 

Мы придерживаемся преобладающей в отечественной науке и 

публицистике точки зрения о необходимости разграничения понятий 

интеллигента и интеллектуала, интеллигента и представителя элиты. 
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Статус интеллигента включает в себя не только умственный труд как 

профессиональную сферу деятельности (интеллектуал) и не только по-

казатель места в определенной иерархии (представитель элиты). Дея-

тельность интеллектуала и представителя элиты завязана на интересе: 

более личном, чем общественном; политическом, экономическом и так 

далее, чем духовном, культурном. Интеллигентность же – это всегда 

ответственность за общество, привнесение нравственности и культуры. 

О. Д. Пиркова [1, с. 285–291] акцентирует, что ответственность – интел-

лектуальное и нравственное чувство – обязательно предполагает посто-

янное держание ответа перед лицом средоточия абсолютных ценностей 

– Богом. Поскольку основной чертой интеллигенции выступает духов-

ная, нравственная избыточность, то ее общественная функция заключа-

ется в индивидуально-личностном самостоянии. Подчеркиваем еще раз: 

интеллигенция предполагает не социальную, а личностную идентич-

ность. Как верно замечает С. В. Нефедов [1, с. 85–95], быть отечествен-

ным интеллигентом – значит иметь не только развитый интеллект и 

глубокие знания, но выявлять и развивать особенное состояние души, 

обязательными факторами которого выступают: совесть, справедли-

вость, милосердие, альтруизм.  

По мнению Т. Д. Суходуб, в отечественной истории явление ин-

теллигенции приобретает характер традиции, в отличие от западного 

общества, где имеют место отдельные случаи проявления такого типа 

самосознания – интеллигента вне феномена интеллигенции. Это поло-

жение оспаривает И. И. Кальной [1, с. 292–300]. Опираясь на ряд авто-

ритетных мнений, ученый делает следующие выводы. Во-первых, ин-

теллигенция не является целостным образованием. Каждая социальная 

группа формирует собственную интеллигенцию, что лишь подчеркивает 

фактор экономического, политического, этнического или конфессио-

нального многообразия современного общества. Во-вторых, интелли-

генция является неотъемлемым элементом любого ориентированного на 

развитие общества. В-третьих, имеет место безусловная национальная 

специфика, однако интеллигенция не выступает исключительно отече-

ственным феноменом. В-четвертых, необходимо различать интеллиген-

та и интеллектуала. Последний – часть общественного производства, 

носитель информации. Наконец, в-пятых, интеллигенция не имеет пря-

мого отношения к собственности на средства производства. С одной 

стороны, она представляет интересы всего общества, является духовным 

наставником, с другой – нередко теряет свободу слова, становится анга-

жированной. На наш взгляд, спорным является первое положение, по-

скольку существуют определенные показатели идентификации. Их вы-

деляет и сам И. И. Кальной, определяя интеллигенцию как специфиче-

ское социальное явление с ориентиром на рефлексию, честность, поря-

дочность, диалог, толерантность, соучастие и самоотдачу.  
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С нашей точки зрения, понятие интеллигенции тесным образом 
связано с понятием маргинальной личности. В отечественной истории 
интеллигенция постоянно находится «на грани», «в зазоре». Ее функция 
обусловливается строительством не только и не столько культуры, 
сколько гражданского общества и правового государства. Общество и 
государство – одна из ведущих тем. И. И. Кальной справедливо опреде-
ляет интеллигенцию как претензию на эталон. Здесь можно провести 
параллель с миссией философа в жизни полиса. В работе «Происхожде-
ние древнегреческой мысли» Ж. П. Вернан по этому поводу пишет, что 
полис обращается за помощью к философу именно потому, что воспри-
нимает его как исключительного, святого человека. Философ же устно 
или письменно обращается к полису для того, чтобы сообщить истину, 
которая нисходит свыше. С самого рождения философия оказывается в 
двусмысленном положении: колеблется между присущим секте духом 
тайны и характерным для политической деятельности духом публичных 
дебатов. «Греческий философ не перестанет колебаться между двумя 
противоположными искушениями. То, объявив себя одного способным 
управлять государством и приближенным к богам, от имени своего 
«знания», возвышающего его над другими, он будет претендовать на 
преобразование всей жизни общества и суверенное управление городом-
государством. То, удаляясь от мира, замкнувшись в собственной мудро-
сти и полностью посвятив себя поискам истины и созерцанию, он собе-
рет вокруг себя учеников и пожелает основать вне полиса некий другой 
город» [2, с. 79–80]. Как и древнегреческий философ, отечественный 
интеллигент находится «в зазоре» между «мистерией» и «публично-
стью». С одной стороны, он претендует на особый статус, возвышается 
над обществом и государством, постигает скрытую от непосвященного 
истину. С другой стороны, желая способствовать изменению, улучше-
нию внешней и внутренней жизни каждого человека, он делает свою 
персону и знания публичными. 

Интересный момент. Исследуя типы грешников и, соответствен-
но, выделяя среди них тип интеллигента, архимандрит Киприан [3] от-
мечает, что тип человека высокой интеллектуальности свойственен 
всякому народу и всякой культуре, однако интеллигент – это продукт 
отечественной истории и культуры, который по своему отношению к 
церкви и греху несет что-то очень непростое, болезненное и тягостное. 
Киприан выделяет ряд особенностей интеллигента: 

 повышенная рассудочность, как следствие, привычка говорить 
от книжных авторитетов; 

 недисциплинированность мысли, отсутствие того, что так от-
личает людей романской культуры: уравновешенности, ясности мыс-
лей и формулировок;  

 традиционная оппозиционность всякой власти и иерархии, 
будь то государственная или церковная, здесь же – страстная увлечен-
ность политикой;  
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 характерная безбытность, боязнь всякой устроенности: семьи, 

сословия, церковного общества;  

 склонность к нигилизму, который не ограничивается класси-

ческим примером Евгения Базарова или Марка Волхова, а сохраняется 

и в духовной жизни;  

 влияние всяких острых течений, вроде декадентства, модер-

низма, проявляющееся в душевной изломанности и изуродованности. 

В своем подходе к покаянию этот тип очень труден и для самого 

себя, и для священника. Как правило, это человек с высоким уровнем 

морали, но плененный настроениями и переживаниями, излишними 

мудрованиями. Его исповедь носит рассудочный характер, он любит 

задавать замысловатые философские и богословские вопросы, вступать 

в спор и оставаться при особом мнении. В духе Ивана Карамазова он 

акцентирует вопрос о страданиях людей. Постоянное сомнение и мало-

верие отличает данный тип. 

Акцентируем основные положения. Мы связываем понятие ин-

теллигенции с понятием маргинальной личности. Безусловно, интелли-

генция не является исключительно славянским образованием. Однако 

уже изначально отечественная интеллигенция имеет свою специфику. 

Она формируется под воздействием внешнего (непрерывное давление 

политического режима) и внутреннего (приоритет нравственного нача-

ла) факторов, символизирует не столько социально-экономическую или 

профессионально-интеллектуальную, сколько морально-этическую 

общность. Отечественный интеллигент – представитель определенного 

образа жизни, для которого важным является не только причастие к 

интеллектуальной и творческой деятельности, но и понимание смысла 

данного причастия как служения обществу. Он постоянно пребывает «в 

зазоре» между обществом и государством, что соответствует сущности 

маргинальной личности.  
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КОНОНОВ И. Ф. 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЭВАКУИРОВАННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ ДОНБАССА: 

ВОЙНА И МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР 

Судьба профессорско-преподавательского состава университетов 

Донбасса является экстремальным случаем общей тенденции, характер-

ной для изменения положения интеллигенции в современном обществе. 

Постулирование этого положения предполагает, что общей рамкой рас-

смотрения указанной темы будет теория Второго модерна [1]. Общества 

этого типа являются машинами по производству рисков. Интеллигенция 

является одним из главных действующих лиц этого процесса, ибо боль-

шинство рисковых циклов производятся и воспроизводятся с помощью 

науки. Как прозорливо писал П. Копнин, «наука стала силой, которая в 

современном мире вызывает противоречивые чувства – надежду и 

страх» [2, с. 287]. 

Естественные науки включены в производство экологических 

рисков [3]. Общественные и гуманитарные науки используются правя-

щими классами современного мира для манипуляций общественным 

сознанием, создания разнообразных подрывных технологий. Вполне 

оправданно говорить, что современные гибридные войны ведутся не 

только политиками и военными, но и социологами, психологами и линг-

вистами [4]. 

Нужно откровенно признать, что многие ожидания повышения 

социального статуса интеллигенции в обществе, спровоцированные 

кризисом индустриализма и ожиданием прихода постиндустриального 

общества, оказались несбыточными. С одной стороны, как и предвидел 

Д. Белл, выросла роль университетов в обществах Второго модерна [5]. 

Однако, произошла глубокая коммерциализация их деятельности. Они 

начали работать под лозунгом академического капитализма [6]. Сотруд-

ников с университетами связывает только временный контракт. 

Изменение положения университетских преподавателей можно 

понять только в общем социальном контексте обществ Второго модер-

на. Их социальная структура имеет явно неклассический характер. Это – 

общества одного класса, которому противостоит атомизированная масса 

людей наемного труда. При этом ответственность за личный успех или 

личный проигрыш в жизненной гонке возлагается на индивида. Из-под 

моральной оценки выводятся все новые и новые сферы общественной 

жизни [7]. Они рассматриваются лишь как зоны технологий, которые 

нужно рассматривать лишь с точки зрения степени эффективности. 

Всё это резко меняет сам общественный контекст бытия интелли-

генции и университетских преподавателей, как одного их её отрядов. 

Украинский кризис 2013–2014 гг. и последовавшие события в 

Донбассе, вылившиеся в непрекращающуюся войну, являются преце-
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дентными событиями для оценки изменившейся роли интеллигенции в 

современном обществе. Подчеркну: в обществе, где стерлась грань меж-

ду войной и миром, между подлостью и героизмом, между истиной и 

ложью, между пропагандой и научным поиском, где подверглись си-

стемному разрушению социальные институты, обеспечивающие необ-

ходимыми средствами различения обозначенных состояний. 

Далее я буду опираться на эмпирические данные, полученные в 

результате двух фокусированных групповых интервью (ФГИ) с препо-

давателями Луганского национального университета имени Тараса 

Шевченко, который в августе 2014 г. был эвакуирован в г. Старобельск. 

При проведении обоих ФГИ я выступал модератором. Данные я буду 

подавать в виде цитат, снабжая их инициалами респондентов, указанием 

их пола, ученой степени и звания, даты и места проведения ФГИ. 

В условиях военных действий, когда Луганск подвергался об-

стрелам, университетские преподаватели были поставлены в ситуацию 

индивидуального морального выбора. Именно он предопределил, кто 

пошел на сотрудничество с самопровозглашенными «республиками», а 

кто, порой с риском для жизни, выехал на свободную территорию Укра-

ины. В результате проведения ФГИ не было обнаружено существенного 

влияния на моральный выбор такого фактора как этническая принад-

лежность человека. 

Вспоминая пороговые экзистенциальные ситуации, люди подчер-

кивают именно самостоятельность своего выбора. «Честно говорю, 

летом я приняла решение, что я вообще никуда не уеду. Вот, что есть, 

то и есть. Летают тут себе над головой – пусть летают дальше, а я 

вот буду смотреть, во что оно все выльется. Но 2 сентября попала под 

очень сильный обстрел и пришлось выехать, выехать под Луганск к 

бабушке с дедушкой. Там, как ни странно, наверное, самым для меня 

шокирующим было встретить родственников, близких людей, которые 

находятся идеологически на другой стороне. И когда попала в абсо-

лютно недружественную моим взглядам среду, я решила, что тут я 

жить не смогу. Вот! Вообще не смогу. Это первое было у меня реше-

ние, когда я захотела уехать даже не от снарядов, а от того, что меня 

окружает» (О.З., жен., к. н., доц., 21.10.2015 г., Старобельск). «Я не 

принимал ни с кем решения согласованного о том, чтобы выехать и о 

своих дальнейших действиях. Я принимал решения сам» (В.К., муж., д.н., 

проф., 21.10.2015 г., Старобельск). «…Изначально все было понятно, 

что я буду переезжать. Почему? Потому, что я занимал всегда актив-

ную жизненную позицию, участвовал в политических процессах, я все-

гда был за Украину и часто был на митингах за Украину» (Н.С., муж, 

к.н, доц., 21.10.2015 г., Старобельск). 

Респонденты вспоминают о помощи, которую им оказывали кол-

леги из других университетов. «Сразу же полное понимание встретил 

со стороны руководства. Разрешили, как говориться, жить столько, 
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сколько нужно для нас в этом отеле, который принадлежит Львовско-

му университету. Причем бесплатно, без всякой платы, хоть ясно, что 

там плата за жилье довольно высокая, особенно в таком престижном 

районе. Там это центр города» (В.К., муж., д.н., проф., 21.10.2015 г., 

Старобельск). В кризисной ситуации действенными оказались именно 

горизонтальные связи, которые в обычных условиях являются слабыми. 

Именно благодаря этим связям началась самосборка коллектива универ-

ситета из тех, кто выехал. Люди созванивались и принимали решения. 

«…Потом я с радостью узнал о том, что наш университет возобнов-

ляет работу. Я собственно позвонил, дела на кафедре обстояли слож-

но, мои услуги были необходимы. И через несколько дней я лично прие-

хал, чтобы оценить ситуацию на месте» (А.Н. муж, к.н, доц, 

21.10.2015 г., Старобельск). 

Работа университета на новом месте восстанавливалась коллек-

тивной работой энтузиастов. В тех условиях возникли особые отноше-

ния товарищества не только между преподавателями, но и между по-

следними и руководством университета [8]. 

Корпоративному духу способствовала постоянная необходимость 

отстаивать свои права в отношениях с Министерством образования и 

науки. Университет добивается права принимать абитуриентов с окку-

пированных территорий, для чего необходимы изменения в правилах 

приема. «Вуз, должен определять возможности для абитуриента, 

соответственно, те, которые находятся на оккупированной террито-

рии. В любой форме они могут сдавать, как, на мой взгляд, вступи-

тельные экзамены. Почему, мы не можем осуществлять подготовку 

военнослужащих, которые сейчас проходят срочную службу? Почему, 

они не могут сдать вступительные экзамены, и учится в высшем учеб-

ном заведении? Получается определенная дискриминация, только ЗНО и 

только по тем параметрам, которые определяются» (В.Д, муж, к.н, 

доц., 11.12.2015 г., Старобельск). 

У преподавателей эвакуированных университетов сформирова-

лось чувство несправедливости ситуации. «Мы четко следовали Мини-

стерству образования, определили сертификаты, а оказалось то, что в 

момент окончания вступительной компании в некоторых ВУЗах: 

Львовских, Киевских и других, оказались по выбору сертификаты и 

естественно эти ВУЗы оказались в более благоприятных условиях» 

(Н.М., жен., к.н., доц, 11.12.2015 г., Старобельск). 

Университетских преподавателей беспокоит не просто личная си-

туация, а ситуация высшего образования в целом. Один из участников 

фокус-группы её определил термином «хроническая усталость» от бес-

системных реформ. «У человека начинают просто болеть все органы, 

сначала желчный, потом печень, потом почки, потом суставы болят и, 

в конце концов, человек близится, к сожалению, к завершению. Вот 

точно так и здесь – болит ВСЕ! Куда не кинься! Начиная от финансов, 
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заканчивая бумагами, вопросами, как о присвоении званий и так далее» 

(В.Д, муж, к.н, доц., 11.12.2015 г., Старобельск). Они хотят от государ-

ства не патерналистской помощи, а определенности. Определенности с 

реформами в их отрасли. Определенности с ситуацией в стране. «Я не 

могу представиться моя жизнь, а уже прошел второй год, как я не 

могу представить. Вот это, наверное, моя основная проблема» (О.З. 

жен., к.н., доц., 21.10.2015 г., Старобельск). 

Таким образом, главным регулятором в деятельности универси-

тетских преподавателей в экстремальных условиях войны стали мораль-

ные ориентиры. В экстремальных условиях слабые горизонтальные 

связи с коллегами играли роль важного ресурса взаимопомощи и выра-

ботки решений. Благодаря этим связям произошла самосборка коллек-

тива эвакуированного университета. 
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КОРАБЛЬОВА Н. С. 
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ТЕКСТАХ І КОНТЕКСТАХ 

(ПЕРЕОЦІНКА ЦІННОСТЕЙ, НЕ ПО НІЦШЕ) 

Філософія як ідеологія («возвышенный объект», за С. Жижеком) 
втрачає свою дієвість, стає кон’юнктурою. На кон’юнктурність академі-
зму та ідеологізму вказує і У. Бек, відповідаючи на питання, «що таке 

http://www.isras.ru/publ.html?id=2794
http://www.ostrovok.lg.ua/statti/agrozona/universitet-v-izgnanii-vidit-li-ukraina-svoy-samyy-vostochnyy-forpost-vysshego-obrazovaniya
http://www.ostrovok.lg.ua/statti/agrozona/universitet-v-izgnanii-vidit-li-ukraina-svoy-samyy-vostochnyy-forpost-vysshego-obrazovaniya
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глобалізація?». Трансформується і філософія, повертаючись як техноло-
гія здатна змінити життя людей, якщо використовувати її як «колектив-
ний бюджет розумності» (П. Слотердайк). Намагаючись відмовитися від 
тих академічних деформацій, на які вказували ще А. Шопенгауер, 
Ф. Ніцше, вважаючи їх найлютішими ворогами первісного концепту 
філософського життя, філософія знову перетворюється на «мистецтво 
жити», але як усяке мистецтво вимагає слідувати законам жанру. Життя, 
мислення, політика і наука стають філософічними, у них «проявляється 
габітус життя, яке здійснює саморефлексію» (П. Слотердайк) над тими 
цінностями і нормами, які стають визначальними у розв’язанні і глоба-
льних проблем і у життєвих стратегіях людини, ставлячи на перше місце 
проблему відповідальності. 

З праць М. Шелера на початку двадцятого століття почалось об-
говорення етики цінностей і формальної етики норм. Пізніше, в кон-
тексті створення макроетики (К.-О. Апель) продовжувався дискурс сто-
совно: 1). Можливості створення єдиної для всіх етики відповідальності, 
яка заснована на загальних принципах і є обов’язковою для всіх. 2). 
Право на існування безлічі етик і, відповідно, релятивізації етичних 
цінностей з проблемою їх узгодження між собою. Можна звернутися і 
до О. Шпенглера, який зазначав, що у філософії цивілізованого суспіль-
ства етика придушує собою метафізику: «Тепер уся метафізика великого 
стилю, всяка чиста інтуїція зникають перед тим єдиним, що раптом 
робиться необхідним, перед основоположенням практичної моралі, 
котра повинна регламентувати життя, оскільки саме життя не може вже 
регламентувати себе» [1, с. 541]. 

У цій ситуації морально-філософські інтуїції Ніцше вже не спра-
цьовують, постмодерн не потребує надлюдини, ідеологія і теорія зроби-
ли все, щоб знівелювати розрізнення між «високим» і «ницим», «талан-
том» і «посередністю». Збулися і прозріння Макса Шелера стосовно 
«нашого часу як доби вирівнювання». Проблематичним є питання про 
те, хто є суб’єктом відповідальності. Відповідальність набуває праксео-
логічного змісту і відповідно її тематизації можливі як версії поліцейсь-
кого, спрямовані на збереження чи усунення певних антропотехнік з 
виховання бажаного людського типу для держави і культури. Якщо 
зникла «вертикаль» («Бог помер»), то у горизонталі усі ідентичності – 
рівноцінні. Ідентичність легітимує усіх, хто утверджується у тому стату-
сі і ролі, яких бажає, головне, щоб особа зайнялася експлікацією бажа-
ного у собі і була «на своєму боці». Інтенція інтелектуала на вияснення, 
декодування свого справжнього потенціалу, відтворення себе в релігій-
них, освітянських, політичних структурах вимагає продукувати етичну 
програму таких активностей, які дозволять зробити життя безпечним і 
продуктивним. В зазначеному контексті саме людина стає «агентом 
впливу», але завдання у тому, щоб впливати не ззовні, а зробити її авто-
дидактом у різних сферах суспільного життя, впустивши у її життя ідео-
логію і політику. 
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Серед концептуальних контекстів скористаємось Ж. Батаєм, у 

якого поняття фігурує як семантичне розрізнення двох типів суверенно-

сті: «архаїчної» і «класичної». Якщо суверенність архаїчного типу 

принципово заперечує «впливи влади» і прагне допомоги, то суверен-

ність класичного типу, навпаки, нерозривно пов’язана з суверенністю 

управління. Вони не утворюють жорсткої опозиції, але дозволяють мо-

делювати множину ігор «верхів» і «низів», в контексті яких Ж. Батай 

здійснює фундаментальну аналітику префікса «зверх» у всіх можливих 

варіантах (Ж. Дерріда) [2]. Людина – є засобом утвердження влади, 

політики і дільців від влади і політики, засобом накопичення капіталів. 

Ілюстрацією слугує досвід художньо-антропологічної рефлексії, різно-

манітні реаліті-шоу тощо. У цій ситуації існує спокуса для інтелектуала 

стати на бік того, хто при владі, того, хто непогано оплачує твої послуги, 

поповнити ряди «інтелектуальних фашистів» (У. Бек). 

В ситуації постмодерну проблема влади не зникла, а переформа-

тувалась у проблему мікрофізики влади, як означив це М. Фуко, спира-

ючись на ніцшеанські ідеї. Порядок повсякденного ходу життя і розвит-

ку цивілізації зберігається дякуючи звичаю, авторитету, традиції і забо-

ронам. Ніцше розкрив те, що сама істина невіддільна від влади і питання 

про політику відноситься не до заблудження, ілюзії, відчудженої свідо-

мості чи ідеології; це і є сама істина. Тому Ніцше розробляв не методо-

логію, а принципи і способи критики, орієнтовані на пошук непримітних 

істин (тобто цінностей), які непомітні тому, що знаходяться під мовчаз-

ною забороною. Здолати цю заборону, значить відкинувши моральні, 

релігійні, естетичні імперативи, здолати їх у собі. Останнє, практично, 

не можна зробити, оскільки у повсякденному існуванні людина безпосе-

редньо відгукується на певну ситуацію чи подію. 

Подібний відгук вже є оцінкою, почуттям задоволення чи незадо-

волення, симпатії чи антипатії, любові чи ненависті. Дані почуття тото-

жні звичкам, нормам і правилам, які укорінені в практичному житті. 

Вони – неусвідомлені, дорефлексивні, і, одночасно, визначають не тіль-

ки особистісні, але й соціальні переваги і розрізнення, а також вибір 

особи. Сам спосіб критики передбачає глибоке зацікавлення предметом і 

множину точок зору, гру, іронію, симуляцію. Ідеолог повинен бути тісно 

зв’язаний з предметом, знаходитись в колі взаємозмінних впливів, ви-

ступати тлумачем знаків. Подібна позиція передбачає установку на роз-

різнення цінностей з точки зору ступеня їх необхідності для життя. Ні-

цше намагається оволодіти оптикою історичних перспектив. Долаючи 

імперативи совісті і оманливу слухняність мови як інструментального 

засобу для виразу думки, намагається проникнути в заборонене. Пору-

шення порядку загрожує самозбереженню суспільства і тому карається 

владою. Коли відбуваються повстання і революції, карає той, хто пере-

міг. Порядок, суть якого заключається в заборонах, є віссю горизонталі і 

вертикалі соціуму. Однак, влада не може підтримуватися тільки заборо-
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нами і страхом покарання, її опорою є мораль. Остання може носити 

сакральний характер і входити в релігійні і містичні культи, що властиве 

не тільки християнству. В певні історичні періоди, мораль може зводи-

тись до інстанції порядку, але логіка утвердження і дії та ж сама. В «Іс-

торії божевілля» М. Фуко наводить приклад божевільні Пінеля, у якій 

намагалися зберігати моральні приписи, без жодного натяку на сакраль-

ний зміст. В завдання цієї лікарні входили: ліквідація розрізнень, боро-

тьба з вадами, усунення невпорядкованості, в результаті чого – мали 

моральну однорідність пацієнтів [3]. 

Пізніше Ф. Ніцше відкриває «нечисту совість» як інстинкт жорс-

токості проти себе, спрямований всередину людини, контроль який 

вимагає неперервного самоконтролю за думками, вчинками, діями, пе-

реживаннями тощо. Як наслідок – каяття, сповідь, які формують новий 

механізм влади. Подібні заборони відносяться не тільки до владних 

відносин, але й до формацій знання. У ніцшевій роботі, есе «Про істину і 

лжу у позаморальному смислі», ставляться проблеми мови, істини, 

знання і морального обов’язку як способу суспільної організації. На 

протязі всього тексту Ф. Ніцше постійно показує, яким чином працює 

уява, значить кожний порух душі і інтелектуальної інтуїції можна пере-

творити на метафору, він вважає, що основні прагнення людини – у 

прагненні до створення метафор, а не в прагненні до істини. Сама мета-

фора індивідуальна і неповторна і не вимагає узагальнень, абстракцій і 

класифікацій (чи не геніальна ідея, якою так широко користується су-

часна ідеологія продукуючи політичні міфи, у які і сама мало вірить). 

Між унаочненою метафорою і абстрактним поняттям – прірва. До таких 

метафор-ідеологем можна віднести і метафору національної ідеї, яка не 

вписується в об’єм поняття і не може бути раціоналізованою у всьому 

багатстві життєпроявів, постає антропоморфізованою картинкою. Сама 

істина є лише метафоризована і антропоморфізована сума відносин між 

людьми, заснована на зворотності забороненого, отже істина влади ви-

працьовується суспільством і є своєрідною субстанцією соціуму. Дола-

ючи заборони, зумовлені совістю – моральними, релігійними імперати-

вами, можемо знайти і випрацювати шлях до нового способу сучасного 

мислення, нової оптики перспектив, у яких відсутні сталі, незмінювані 

ідентичності. У цьому суть генеалогії історії, яка здійснюється на повер-

хні і у якій задіяна влада. 

Генеалогічний аналіз Ніцше покладає дійсну чи генеалогічну іс-

торію, яка вказує на те, що ми живемо у світі, позбавленому незмінних 

координат, без точок опору – у множині подій. Це вимагає відмови від 

метафізичного пошуку вихідного ідеалу. М. Фуко також вважає, що 

генеалогічна історія покладається як розсіювання, розчинення ідентич-

ності, виявлення тих «розривів», які проходять через нас, знаходження 

систем, що забороняють ідентичність. Таким чином, у тій множині ре-

чей, у якому метафізика бачить ідеальну основу походження, Ф. Ніцше 
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виявив надто людське – насолоджування, егоїзм, пихатість. Ніцше роз-

вінчує моральні забобони, заблудження відносно істини і справедливос-

ті. Тут Ніцше формулює першочерговий принцип знання в перспективі 

переоцінки всіх цінностей – визнання того, що розумоосяжного світу не 

існує. Щоб підтвердити правильність подібного висновку і переконатись 

у конструктивності кроку «переоцінки», Ніцше пише, що «людське, 

надто людське». Це – ряд тез у відповідь на роботу П. Ре «Походження 

моральних почуттів». Сучасна ідея демократії народилась з кровозмі-

шання панів і рабів. Аристократичний ідеал має у своїй основі реальне 

протистояння буржуазним цінностям особистого успіху і морального 

процвітання. Мораль рабів – це мораль ресентиментованої людини [4]. 

Ресентиментальна індустрія випрацьовувалась впродовж усього існу-

вання високої культури, сьогодні маємо інші ресентименти, а теоретиза-

ції Ніцше дозволяють відповідним чином якісно наповнювати трансфо-

рмаційні процеси сучасної України, її суспільно-політичного, культур-

ного життя якісними параметрами чинної влади, яка впливає на суспіль-

ні перетворення, наголос зроблено на головному її ресурсі – людях, 

здатних здійснювати перетворення, здійснювати вибір з альтернатив, 

запобігати ризикам. У. Бек зазначає, що запобігти ризикам можна через 

«рефлектуючу модернізацію», яку здійснюють гуманітарні науки, перш 

за все філософія. Звідси і роль інтелігенції, групи тиску, яка здатна під-

вищити рівень довіри до влади і політики, зменшити ризики [5]. Онто-

логізація невизначеності політикуму здатного порушити рівновагу взає-

модій різного порядку у синергетичному за своєю природою середови-

щі, здатна локальні негаразди (як люблять висловлюватись політики) 

перетворити на глобальні. 

Отже, можна зробити висновок, що умовою результативності і 

ефективності політики в українському суспільстві є підвищення ролі 

інтелектуалів, які впливають на всі сторони функціонування суспільства 

і в першу чергу на його ціннісні орієнтири з різноманітними типами 

ціннісних переваг релігійного, економічного, політичного, соціокульту-

рного характеру. Влада, зі свого боку, повинна вчасно зреагувати і нати-

снути на запобіжники, щоб уникнути протестів масштабного характеру, 

легалізувати конфлікти, своєчасно інституалізувати бажані зміни. 
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КОРЖОВ Г. О. 
 

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ПОШУКАХ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, АБО 

МОРАЛЬНИЙ ЗАНЕПАД ДУХОВНОГО ПРОВІДНИКА НАЦІЇ 

В умовах багаточисельних і різноманітних викликів національно-

го та глобального масштабу, з якими зіткнулась наша країна останніми 

роками, ті особливі роль і місія, що зазвичай покладені на інтелігенцію 

як носія духовних цінностей та морального провідника нації, стають 

незрівнянно більш затребуваними. Представників інтелігенції в історії 

України та багатьох народів Центральної та Східної Європи з епохи 

зародження національної ідентичності розглядали в якості «виразників 

народної совісті та моралі, які формують соціальні й історичні цілі на-

роду, а також зберігають його духовні цінності» [1]. Одначе і в епоху 

соціалізму, і після його краху в самому середовищі інтелігенції перева-

жали розчарування та образа від власного безсилля і браку можливостей 

впливати на хід суспільних перетворень, що знайшло концентрований 

вигляд в питанні Анджея Щипіорского «Кому потрібні інтелігенти?» [2]. 

Історія незалежного існування України протягом чверті століття свід-

чить про те, що українська інтелігенція, незважаючи на сподівання на-

роду і власні претензії, фактично не тільки не змогла стати духовним 

пастирем народу, але й не спромоглась запропонувати суспільству та 

відстояти в боротьбі з домінуючим дискурсом олігархічних еліт альтер-

нативне бачення смислу індивідуального та спільного життя, окреслити 

шляхи національного розвитку, встановити свою «культурно-ідеологіч-

ну гегемонію» [3]. В результаті, країна опинилася на краю прірви – еко-

номічної, соціальної, культурної, духовної. 

Починаючи з моменту проголошення незалежності і до самого 

останнього часу суспільство перебуває у стані ціннісно-нормативної 

дезорієнтації, втрати сенсу існування як на індивідуальному, так і на 

колективному рівнях. Наступ ринкового фундаменталізму при збере-

женні патерналізму, що знаходить потурання з боку багатьох політич-

них сил популістського спрямування, не дозволяє вийти суспільству на 

шлях сталого та духовно багатого розвитку. Інтелігенція має стати захи-

сником суспільства від ринкового імперіалізму та бюрократичного ета-

тизму. Місія інтелігенції – розвінчати бюрократичний дискурс, розши-

рюючи тим самим простір життєвого світу, його автономізації від щупа-

лець Левіафану. 

Протягом періоду незалежності українська інтелігенція пройшла 

складний, тернистий шлях розвитку. Можна виокремити три етапи на 

цьому шляху, кожний із яких відзначається особливим місцем і роллю 

інтелігенції в процесах державотворення і формування української нації. 

Перший етап, який охоплює першу половину 1990-х років, був продов-

женням того підйому національно-визвольного руху, який набрав обер-
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тів наприкінці 80-х років минулого століття і досяг своєї кульмінації в 

проголошенні незалежності. Саме на цьому етапі інтелігенція виконува-

ла функції моральної еліти, розвінчуючи пороки радянської системи і 

образу життя, а також поступово відмовляючись від само-занурення, 

персональної автономії і духовного самозбереження на користь розвит-

ку індивідуально-діяльнісного начала та соціально активної позиції, 

свідомого включення до суспільно-політичних процесів. На хвилі під-

йому національно-визвольного руху українська інтелігенція очолила 

процеси відродження української мови і культури, створення культурно-

просвітницьких структур, формування національної історичної свідомо-

сті. Проте, сфера державного управління, вироблення національної стра-

тегії побудови сучасної, ефективної, демократичної держави зі стійким 

економічним фундаментом по суті була передана на відкуп старим но-

менклатурним колам, які дуже швидко прийшли до тями і забрали всі 

важелі правління уже в незалежній Україні до своїх рук. Все це дуже 

швидко призвело до оформлення корумпованої номенклатурно-олігар-

хічної системи державного управління, повного та остаточне відсторо-

нення інтелігентських верств населення від управлінських функцій. 

Катастрофічний стан економіки, тривала криза призвели до зниження 

життєвих стандартів інтелігенції до рівня фізичного виживання, що 

практично повністю нівелювало вплив інтелігенції на суспільно важливі 

процеси. В таких умовах, інтелігенція не тільки не змогла усунути пар-

тійно-кланові структури від влади, але й не спромоглася висунути про-

грамні засади державотворення, здатні об’єднати суспільство і сприяти 

колективній суспільній творчості. Цей період ознаменувався радикаль-

ною втратою престижу та довіри до інтелігенції з боку соціуму. Як свід-

чить досвід постсоціалістичних країн, прагматика їхньої соціальної та 

економічної реструктуризації турбувала ці суспільства значно більшою 

мірою, аніж культурна й ідеологічна гомогенізація, яку традиційно про-

понує інтелігенція [4, p. 245]. 

Глибока криза, поставивши широкі кола інтелігенції на грань ви-

живання, водночас створила умови для вибудовування нових стратегій 

життєвого успіху, які інтелігенти починають активно апробовувати з 

середини 90-х. Для багатьох цей пошук нових стратегій став вимуше-

ною відповіддю на важкі випробування з боку історії. На цьому, друго-

му етапі відбувається різке розшарування інтелігенції за критеріями 

сфери зайнятості та домінуючих життєвих цінностей-цілей. Певна час-

тина «старої» радянської інтелігенції частково або повністю відходить 

від інтелектуальної, культурно-духовної діяльності, включаючись до 

абсолютно нових для себе і всього суспільства сфер діяльності, таких як 

бізнес, менеджмент, торгово-посередницькі операції тощо. Інші пред-

ставники інтелігентських прошарків відчайдушно, на грані фізичних і 

моральних сил відстоюють своє право на заняття культурною, освітян-

ською, мистецькою діяльністю, незважаючи на колосальні труднощі, 
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залишаються на своїх робочих місцях, підробляючи додатково, але не 

полишаючи своїх звичних професійних кіл і видів діяльності. 

Одначе саме в цей період інтелігенція практично повністю втра-

чає своє ціннісно-моральне покликання, свою місію бути духовним 

провідником нації, її моральним авторитетом і сумлінням. Гонитва за 

владою та грошима, що стало сенсом існування корумповано-паразитич-

ної еліти, залишила свій чорну відмітину і на престижі та репутації інте-

лігенції. Паралельно із розростанням чиновницького апарату та партій-

них структур значна частина освіченого класу перейшла на службу до 

політико-бюрократичного апарату, повністю перетворившись на служ-

ницю владно-майнової верхівки. З іншого боку, певна частина інтеліге-

нції все більше набуває ознак європейських інтелектуалів. З метою за-

безпечення базових потреб і досягнення хоча б мінімально прийнятного 

рівня життя, більшість представників інтелектуальних професій виму-

шені були в цей період активно освоювати т.з. множинну зайнятість, 

працювати в декількох місцях, включатись до проектної діяльності, 

встановлювати зв’язки з колегами із-закордону і боротись за отримання 

грантів. З’являється абсолютно нова категорія інтелігенції – «вестерні-

зовані інтелектуали», які відчувають свою значну спорідненість з коле-

гами із західного світу, на основі спільних професійних інтересів, стан-

дартів і цінностей. Нарешті, значна частка інтелігенції, не витримавши 

непомірних морально-психологічних і фізичних навантажень, поповни-

ла ряди шукачів кращої долі на чужині, влившись в широкий потік ви-

сококваліфікованої еміграції (останній шлях був більшою мірою власти-

вий фахівцям технічного профілю). 

Негативний вплив глибокої економічної кризи проявив себе і в 

тому, що надзвичайно швидкими темпами відбувався процес комодифі-

кації всіх сфер суспільного життя. Принципи товарно-грошового обмі-

ну, гроші як міра всіх речей, впевненість в тому, що все купується і про-

дається, стають домінантою суспільної свідомості. Протиставити альте-

рнативне та більшою мірою зорієнтоване на духовні та моральні ціннос-

ті бачення сенсу людського існування українська інтелігенція не змогла, 

сама ставши жертвою, а певна її частина, навіть провідником тотальної 

маркетизації соціуму. До того ж цей процес виявився занадто далеким 

від тих механізмів і засад, на яких ґрунтується розвинуте ринкове суспі-

льство. В соціумі повним ходом йшло формування олігархічно-кланової, 

напівфеодальної моделі суспільно-економічних відносин з авторитар-

ною системою управління. 

Однак, попри майже тотальне духовне поневолення та матеріаль-

не зубожіння, гуманітарна інтелігенція завдяки наявності великого запа-

су культурного та символічного капіталу змогла зберегти певну духовну 

і моральну автономію від всеохоплюючої бюрократизації і політизації. В 

період посилення олігархо-клептократичної системи владарювання в 

першій половині 2000-х років найкраща частина української інтеліген-
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ції, перебуваючи переважно в стані внутрішньої міграції, не припиняла 

повсякденної праці з морального очищення суспільства. Однак можли-

вості для такої діяльності були вкрай обмежені, оскільки правлячий 

режим всіляко заважав громадській і будь-якій незалежній інтелектуа-

льній діяльності, вдаючись до шантажу, залякування та інших заходів 

репресивного характеру. 

Помаранчева революція поклала початок новому етапу відро-

дження гуманітарної інтелігенції, надавши можливості для розгортання 

процесів культурно-духовного відродження. Проте, як виявилось, полі-

тичний істеблішмент залишився по суті таким самим, зміни носили 

косметичний характер, а ідеї побудови держави переважно на націона-

льно-культурному, а не громадянському фундаменті викликали суттє-

вий спротив в багатьох прошарках і регіонах країни. Час національно-

патріотичного підйому та українського відродження ще не настав. Він 

пробив тільки декілька років потому, коли визріли відповідні суспільно-

історичні умови. 

Отже, достатньо швидке сходження з історичної сцени інтеліген-

ції, втрата нею статусу окремої соціальної сили відбувалось паралельно 

зі змінами в системі соціально-нормативного регулювання суспільних 

відносин, підвищення ролі бізнесу і політиків як ключових агентів соці-

альних змін, зростання ролі економічного чинника в житті соціуму, 

радикальної зміни загальних ціннісних орієнтирів. Утім, останнім часом 

у пост-революційних історичних умовах в соціумі знову зростає попит 

на моральне очищення та авторитети, на запровадження аутентичного 

морально-ціннісного дискурсу, який би не просто протистояв, критику-

вав і ставив під сумнів домінуючий і всепоглинаючий дискурс економ-

центризму, прагматизму, споживацтва, переслідування власних егоїсти-

чних інтересів і нехтування інтересами і правами інших. Критичний 

дискурс має виходити із пріоритету загального блага над приватними 

корисливими інтересами, фундаментальної значимості морально-цінніс-

них засад суспільного ладу. Ключова роль інтелігенції полягає саме в 

тому, щоб розвінчувати гегемоністські дискурси кланово-олігархічної 

псевдо-еліти та стверджувати ціннісні ідеали побудови справедливого 

соціуму. 

Загалом, українська гуманітарна інтелігенція засвідчила свою 

слабкість в тій справі, яка і має бути, найімовірніше, чи не основним її 

історичним призначенням – продукувати суспільно значущі ідеї, смис-

ли, дискурси. Такі смисли мають нести не тільки технічне знання, бути 

елементом просвітництва та пояснення історичних закономірностей і 

сучасних суспільних тенденцій, але й наповнювати публічний простір і 

дискурс нормативно-ціннісними вимірами, надавати чіткі смисложиттє-

ві орієнтири для кращого облаштування спільного життя, для побудови 

суспільних відносин на ґрунті загального блага. 
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ЛИСТУВАННЯ Ф. П. МАКСИМЕНКА З В. П. ЗАМКОВИМ 

(1980–1981 РР.) 

Досліджуючи діяльність та досягнення української інтелігенції в 

історичній ретроспективі, в регіональному та локальному вимірах, не 

можна оминути увагою такий важливий аспект повсякденного життя 

інтелігентного середовища, як міжособистісні та інституціональні кому-

нікації. 

Особливої ваги і значення в житті провінційної інтелігенції в ра-

дянську добу набували творчі зв’язки й фахове спілкування з видатними 

представниками центральних наукових та освітніх установ, провідними 

діячами в тій чи іншій галузі знань. Яскравим прикладом такого плідно-

го, корисного для обох сторін спілкування двох визначних представни-

ків наукової інтелігенції є листування бахмутянина за походженням, 

патріарха українського книгознавства Федора Максименка, який мешкав 

на той час у Львові, та місцевого бахмутського краєзнавця Валентина 

Замкового в 1980–1981 роках. 

Бахмут (у 1924–2016 рр. назва міста – Артемівськ) на Донеччині 

відомий як історичний, адміністративний та культурний центр краю, 

місто з давніми бібліотечними й краєзнавчими традиціями. Біля витоків 

краєзнавчої бібліографії й музейної справи в Бахмуті на початку 1920-х 

років стояв Федір Пилипович Максименко (1897–1983), видатний укра-

їнський вчений-бібліограф і книгознавець [1, с. 89]. У роки громадянсь-

кої війни він працював інспектором бібліотечної справи при Бахмутсь-

кому відділі народної освіти, одночасно в 1919–1920 роках керував мі-

ською бібліотекою та першим у Донбасі педагогічним музеєм. 

Наступні два роки Ф. П. Максименко завідував Костянтинівсь-

кою районною бібліотекою [2, с. 48], а в місцевому журналі «Просвеще-

ние Донбасса» друкував «Материалы к библиографии Донецкого края 

(преимущественно Бахмутского уезда)», що стали першою зведеною 

бібліографічною працею про цей регіон. Згодом, у 1930 році були видані 
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його «Матеріали до краєзнавчої бібліографії України 1847–1929» – один 

із перших українських бібліографічних покажчиків другого ступеня, де 

значне місце займають матеріали, присвячені колишньому Бахмутсько-

му повіту Катеринославської губернії [3, с. 66–83]. 

Наступні періоди життя Ф. П. Максименка були пов’язані з Киє-

вом, а потім і Львовом, де він із 1946 року працював у Науковій бібліо-

теці Львівського університету [4, с. 137]. Але до останніх днів він про-

довжував цікавитися краєзнавством Донеччини, вів широке листування, 

охоче ділився з місцевими дослідниками своїми бібліографічними відо-

мостями й книжковими раритетами. Одним з його кореспондентів на 

початку 1980-х років став В. П. Замковий. 

Валентин Полікарпович Замковий (1911–2003) – відомий на До-

неччині географ і краєзнавець, прозаїк і літературний критик. Закінчив-

ши Полтавський інститут народної освіти, з 1931 року він учителював в 

Артемівську. Під час другої світової війни був учасником руху опору, а 

в повоєнні роки викладав у Артемівському вчительському інституті й 

працював у відділі навчальних закладів Донецької залізниці. Після ви-

ходу на пенсію в 1971 році продовжував активно займатися географіч-

ним та літературним краєзнавством [5, с. 214]. 

В Артемівському краєзнавчому музеї зберігаються шість листів 

Ф. П. Максименка до В. П. Замкового, датованих 15 червня, 9 вересня і 

15 листопада 1980 року та 28 січня, 21 лютого і 28 вересня 1981 року. 

Перший і останній листи написані українською мовою, решта – російсь-

кою. Листи надруковані на друкарській машинці через один або півтора 

інтервали на аркушах паперу розміром 21х14,5 см. 

Ініціатором листування був Ф. П. Максименко, який зацікавився 

публікаціями В. П. Замкового в газеті «Друг читача» й журналі «Геог-

рафия в школе». У першому листі від 15 червня 1980 р. видатний бібліо-

граф характеризує себе як активного збирача літератури про Катеринос-

лавщину й Донбас впродовж 60 років, і повідомляє про долю своєї кни-

жкової колекції з донбаської тематики.  

Частина її (успадкована від батька добірка видань Бахмутського 

земства) згоріла в Костянтинівці в 1943 р. під час німецької окупації, 

інша, близько 150 назв, була передана кілька років тому до Державної 

публічної історичної бібліотеки в Москві та до обласних бібліотек Дніп-

ропетровська, Донецька, Запоріжжя й Луганська [6, арк. 1]. 

В зв’язку з цим його зацікавило повідомлення В. П. Замкового 

про «Донбасіку» в його особистій бібліотеці: відколи той розпочав її 

збирати, скільки приблизно матеріалів зібрано, які з них найцінніші, чи 

існує каталог або список колекції і чи не можна отримати його копію, чи 

відомі адресатові інші збирачі літератури про Донбас? Далі Ф. П. Мак-

сименко розповідає про сторінки своєї власної біографії, пов’язані з 

Донбасом, подає список своїх публікацій з місцевої краєзнавчої бібліог-

рафії й виявляє готовність надіслати їх копії або відбитки [6, арк. 1зв.]. 
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Наступний лист від 9 вересня 1980 р. найбільший за обсягом і на-

сичений різноманітною бібліографічною й фактичною інформацією. В 

ньому міститься детальний перелік відомих Ф. П. Максименкові довід-

кових, археографічних та періодичних видань про Донбас. Автор листа 

згадує знайомих йому в юні роки вчителів Бахмутської чоловічої гімна-

зії О. В. Улановського й В. О. Шишлова, викладача Бахмутського реаль-

ного училища й редактора учнівського журналу «Проблески» О. Л. Ко-

балевського, висловлюючи слушний здогад про його трагічну долю в 

роки сталінських репресій: «…когда и благополучно ли он умер?» [7, 

арк. 2]. 

У листі повідомляється про перебування в Бахмуті в різні роки 

відомих оперних співаків Марка Рейзена та Івана Паторжинського, ви-

датних українських письменників Миколи Чернявського й Дніпрової 

Чайки (Л. О. Василевської). Серед інших фактів місцевого культурного 

життя згадується україномовна літературна творчість місцевого автора 

Мусія Ракітіна, який теж, здогадно, зник у 1930-х роках. 

Ще одна цікава звістка стосується єдиного, що вийшов друком, 

номера літературно-просвітнього журналу «Вільні думки» за 1918 рік – 

видання гуртка Бахмутської української молоді за редакцією Гната По-

бігайла, з публікацією віршів «В. Сусюри», як він тоді підписувався – 

майбутнього класика української літератури Володимира Сосюри [7, 

арк. 5]. 

У листі, датованому 15 листопада 1980 р., подаються відомості 

щодо документального фільму про Бахмут, який демонструвався в міс-

цевих кінотеатрах приблизно в 1914–1915 роках, і, можливо, зберігся 

десь у кіноархіві. В одному з кадрів цього фільму були зняті викладачі 

реального училища, серед них і О. Л. Кобалевський. Мали зацікавити 

адресата й посилання на дореволюційні поштові листівки з видами бага-

тьох міст Донбасу, що зберігалися у відомій колекції М. С. Тагріна в 

Ленінграді [8, арк. 1]. 

Із листом від 28 січня 1981 р. Ф. П. Максименко надсилає до Ар-

темівська номер дореволюційного журналу «Проблески» разом з відо-

мостями про декого з його юних авторів (найвизначніший серед них – 

Олександр Фінкель, у майбутньому філолог, професор Харківського 

університету). У листі з’являється ім’я ще одного видатного земляка – 

С. С. Соболєва (1904–1980), сина бахмутського священика, видатного 

ґрунтознавця, академіка ВАСГНІЛ. Автор повертає В. П. Замковому 

його рукопис «Летопись Бахмута» зі слушним зауваженням, що кожну 

позицію варто супроводжувати джерелом, звідки взято відомості [9, арк. 

1–1зв.]. 

Лист, надісланий 21 лютого 1981 р., теж супроводжується «скро-

мним подарунком» В. П. Замковому до його 70-річчя – ксерокопією 

статті О. П. Оглобліна «Архів Бахмутських і Торських соляних заводів 

(XVIII в.)» з журналу «Архівна справа» за 1929 рік, із застереженням, 
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що цей матеріал призначений лише адресату особисто, а не для міського 

музею, бо автор статті є «фігурою одіозною»: в роки німецької окупації 

бургомістр Києва, а потім в еміграції директор Українського інституту 

при Гарвардському університеті й голова Наукового товариства імені 

Шевченка. Втім, «грехи эти, разумеется, не мешают все же считать его 

статейку полезной…» [10, арк. 1]. 

Останній за часом написання лист Ф. П. Максименка до 

В. П. Замкового, який зберігається в Артемівському краєзнавчому музеї, 

датований 28 вересня 1981 р. Автор надсилає зі Львова три студентські 

дипломні роботи минулих років, які присвячені донбаському письмен-

нику Борису Горбатову й через давність захисту вже призначені до спи-

сання з бібліотеки. Надсилає, переконаний, що вони «мають цінність не 

меншу, ніж деякі газетні й навіть журнальні статті», й що адресат у 

будь-якому випадку дасть їм якогось ладу [11, арк. 1]. 

Листи Ф. П. Максименка до В. П. Замкового стали для адресата, 

за його власним визнанням, справжньою скарбницею знань з історії 

Бахмута [2, с. 49]. Чимало цікавих фактів у літературно-краєзнавчій 

розвідці В. П. Замкового «Артемовский литературный цех» були підка-

зані саме листами Ф. П. Максименка. Але це епістолярне джерело досі 

не використане місцевими дослідниками в повній мірі його інформацій-

них та евристичних можливостей, і може слугувати орієнтиром для 

краєзнавців у бібліотечних, архівних та музейних пошуках. 

Прикладом тому може слугувати перевидання єдиного номера 

бахмутського учнівського журналу «Вільні думки» 1918 року, здійснене 

в 2015 році за примірником, який зберігся в Національній історичній 

бібліотеці України, саме там, куди його передав ще в 1950-х роках 

Ф. П. Максименко, як він про це повідомляв В. П. Замкового в листі від 

9 вересня 1980 року [12, с. ХІІ]. 
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КОРНІЄНКО В. Р. 
 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

І ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ) 

Питання про ставлення інтелігенції до влади, про її роль у пере-

творенні суспільства зазвичай викликають особливо жваві дискусії у 

періоди суспільних трансформацій. Однак в Україні ця проблема відій-

шла сьогодні на другий план. Чи означає це, що інтелігенція вже зроби-

ла для формування молодої держави все, що могла, а зараз переймається 

лише тим, чим, на думку багатьох, і має перейматися – примножує ду-

ховне багатство народу, проповідує високі моральні цінності тощо. Мо-

жливо, це і мала б робити інтелігенція в державі демократичній, право-

вій і соціальній, а ще і в політично стабільній, у якій утвердилась куль-

тура толерантності. Але ж у нас невирішених проблем, які непокоять 

суспільство, надто багато. Як повинна поводити себе інтелігенція під 

час суспільно-політичних змін, ми пропонуємо розглянути на прикладі 

двох видатних діячів які жили і творили під час політичних реформ на їх 

Батьківщині, а саме на прикладі Тараса Шевченко та Григорія Сковороди. 

Більшість з нас знають Тараса Шевченка як поета і художника. 

Але особистість цього талановитого митця є багатограннішою ніж може 

здатися на перший погляд. Поширюючи свої ідеї гуманізму він яро кри-

тикував політику тогочасної влади, а саме суди, та більшість державних 

установ,які на його думку обмежували український народ в його праг-

ненні до самостійності та свободи думки. Тарас Шевченко стояв на тве-

рдих революційно-демократичних позиціях. Зважаючи на те що Шевче-

нко походив з кріпаків-селян він собі зазнав що таке самодержавно-

кріпосницький лад. І вже навчаючись в академії мистецтв він приєднав-

ся до соціально-політичних рухів та проникся ідеями декабристів і рево-

люційних демократів. 
Закликаючи суспільство до боротьби за свободу, Кобзар вказував 

на злочинність діючих законів та саму феодально-кріпосницьку систему. 
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Неодноразово Шевченко наголошував на силі «праведного закону», 
який би відповідав людським цінностям та був побудований на рівності 
та справедливості, тобто повну протилежність діючим законам,як він 
вважав експлуататорської влади. 

Поет прагнув створити державу, але змінивши її устрій та струк-
туру. Мрією ж митця була ідея «ідеальної спільності», яка була прита-
манна козацькій добі, де влада не була чимось відірваним від суспільст-
ва, не намагалась нав’язати свої ідеали, цінності та стиль життя, а лише 
була виразником загальної волі. 

Тарас Шевченко – людина яка зробила внесок у розвиток майбу-
тньої, а для нас сьогоднішньої України. Відновивши самосвідомість та 
самоповагу нації Шевченко став прикладом борця за відродження і ста-
новлення сучасної української нації. 

Щоб зрозуміти феномен постаті Григорія Сковороди треба ви-
вчити той час в якому він жив, коли Україна втратила свою автономію і 
почалася важка доба царювання Катерини II. Можна сказати,що факти-
чно своїми реформами Катерина II поставила крапку на українському 
суспільстві та його інтересах і політичних традиціях, з якими українці 
жили майже сто років. Цей період характерний втратою не тільки полі-
тичної та економічної свободи, а й свободи духовної. 

У творчості Григорія Сковороди, на відміну від Тараса Шевченка, 
відсутня критика влади чи засудження правової та судової системи. 
Навпаки, на перший погляд може здатися, що Сковороду взагалі не 
переймають процеси в тогочасній Україні. В творчості він постає як 
людина заглиблена у себе, у свої власні роздуми. У своїх творах він 
жодного разу не критикував та не протестував проти закріпачення се-
лян, знову ж таки на відміну від Тараса Шевченка, який все життя пок-
лав заради свободи України та її народу. 

Можливо єдиним натяком на протест проти політичного та соціа-
льного устрою ми бачимо вірш «Про свободу», у якому філософ вистав-
ляє свободу як найвище благо для людини. 

Якщо від політичних процесів Сковорода був відсторонений, то 
соціальне, духовне життя періоду змін та поневолення все ж таки знахо-
дять відображення у творчості мислителя: зображення переживань та 
болю суспільства, дух громадянського гніву, цинізму і бездуховності. 
Його хвилюють загальнолюдські проблеми. 

На нашу думку Григорій Сковорода не був осторонь від політики 
та всіх негараздів яких зазнала Україна. Він засуджував силу влади та 
владу сили. Він осмислено відмовився від багатства і розкоші та всього 
того, що наповнювало царський двір, не промінявши долю учителя-
мандрівника на безтурботне життя під покровом корони. Це можна вва-
жати проявом супротиву та засудження. Він був не тільки громадянином 
світу, як це трактується в деяких працях, а сином поневоленої України, з 
якою ділив і свою особисту недолю убогого, невлаштованого мандрів-
ного учителя. 
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Якщо порівнювати ці дві постаті між ними можна знайти як спі-

льне так і відмінне. Обидва діячі талановиті письменники, видатні філо-

софи, обидва бажали незалежності та блага своїй Батьківщині й були 

просвітителями свого часу, збагачуючи духовний світ України, здається 

ці люди дуже близькі в своїх переконаннях. Але чи це так? 

Тарас Шевченко закликав до змін суспільно-політичному ладу. 

Деякі дослідники вважають його батьком революції 1917 року і на нашу 

думку це припустимо. Розбуджуючи в суспільстві національно-визволь-

ні настрої, Шевченко все ж таки був ближчим до політики та мав чіткі 

уявлення і переконання про ту політичну систему, яку хотів бачити та 

йшов до цього все своє життя. 

Григорій Сковорода не закликав до таких змін, а лише зображу-

вав переживання та еволюцію у духовному житті людей. Не можна ска-

зати що Сковорода був байдужий до долі України. На нашу думку його 

філософія носила більш глибокий характер. Він був начеб то глядач тої 

«ярмарки чеснот» свого часу. Свобода була для нього найважливішою 

рисою людини, але це свобода не від світської влади, а від жаги до ба-

гатства матеріального, від кар’єризму, корисності. Саме світ вільний від 

цих рис Сковорода і вважав ідеальним. 

Чи маємо ми зараз «рівноправний світ» Шевченка або «вільний 

світ» Сковороди? Кожен бачить світ по різному, але в час наших змін та 

реформ можливо варто було б звернутися до минулого, в якому безсум-

нівно були й помилки, заради побудови нового світу, нової країни, не 

схожої на жодну з попередніх. 
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КОХАНОВСЬКА М. Г. 
 

Я ХОТІВ БИ СТАТИ ВСІМ ДЛЯ ВСІХ, ЩОБ ВСІХ СПАСТИ, –  

АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ 

Взаємозв’язок держави та Церкви, індивідуального та суспільно-

го, патріотизму та релігійності є невід’ємною частиною теоретичної та 

практичної діяльності Андрея Шептицького, митрополита Української 

Греко-Католицької Церкви. Аналіз ідей та життя А. Шептицького до-

зволяє виокремити його з-поміж тогочасної інтелігенції. Він став Мой-
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сеєм українського народу – далекоглядним провідником та лідером. 

Передбачаючи, що його називатимуть «політиком на митрополичому 

престолі» чи «націоналістом у рясі», Андрей Шептицький стверджував, 

що для нього не може бути «чужої ні однієї ділянки» з життя свого на-

роду. Тому розвивав мистецьку, освітню, економічну, медичну та інші 

сфери суспільного життя, опікувався талановитою молоддю. Його ідеї 

пронизані доланням стереотипів та загальноприйнятих норм, закликами 

до активної громадянської позиції, відповідальності за сім’ю та державу.  

Під час сходження на митрополичий престол Андрей Шептиць-

кий звернувся словами: «Я хотів би стати всім для всіх, щоб всіх спас-

ти». Це гасло стало лейтмотивом його життя. Ідеї та діяльність, автори-

тет митрополита серед народу в багатьох аспектах можна назвати визна-

чальними для збереження української ідентичності, держави, Церкви. 

Греко-Католицька Церква, очолювана Андреєм Шептицьким об’єднала 

численне населення навколо питань національної культури та державно-

сті. 

За даними А. Шептицького Греко-Католицька Церква у середині 

1944 року налічувала 5 млн. осіб (лист на ім’я голови Ради у справах 

релігійних культів при РНК СРСР від 17 серпня 1944 року). П. Боднар-

чук наводить дані архієпископа І. Бучка: станом на 1939 р. Греко-

Католицька Церква налічувала майже 4,3 млн. віруючих, 4400 храмів, 

2950 священиків, 195 монастирів, 1610 ченців і черниць, 520 богословів, 

а у 1938 р. у польській пресі наводилася цифра близько 3 млн. греко-

католиків [1, с. 34–35]. Окрім чисельності вірних значно зріс також фі-

нансовий стан Греко-Католицької Церкви. А. Шептицький очолив Цер-

кву, що перебувала у занепаді та мала значні фінансові проблеми. Однак 

перед Першою Світовою війною її щорічні надходження становили 

близько півмільйона австрійських крон, які А. Шептицький використо-

вував для розвитку Церкви та громади.  

У працях Андрея Шептицького розвиток культури та поступ за-

галом нерозривно пов’язані із моральними засадами. Він виділяє «гро-

мадські чесноти», до яких відносить відповідальність за громадське 

добро та за вибори, справедливість, чесність, ощадливість, а також від-

вагу у висловленні власної думки. Митрополит стверджує, що христи-

янство повинно бути основою суспільного ладу. Відсутність християн-

ської єдності він вбачає причиною слабкості народу. Поділи за будь-

якими ознаками, є на думку А. Шептицького, перешкодою в «осягненні 

наших національних ідеалів». «Найбільшою небезпекою є внутрішні 

роздори, поборювання себе взаїмно і випливаюча з роздорів атаманщи-

на, котра вже так дуже много причинилася до руїни і упадку усіх наших 

подій при першій нашій пробі побудувати Українську Державу», – пише 

митрополит [2, с. 121]. Він наголошує, що християнин може і повинен 

бути патріотом, допомагати потребуючим, самовдосконалюватись, пра-

цювати для досягнення заможного суспільства.  
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Сильним та багатим Андрей Шептицький вважає той народ, в 

якому усі або переважаюча більшість є заможними (відповідно до свого 

становища). Захист слабких, допомога вбогим, братерство людей – це, за 

словами митрополита, право справедливості та любові, що стосується 

кожного. Досягнення економічного добробуту митрополит вважає мож-

ливим завдяки дотриманню «рівноваги прав та обов’язків», спільного 

для усіх морального закону – Божого. Однак «даремним було б зусилля 

забезпечити народові добробут, силу й щастя, а не подбати насамперед 

про те, що є першою умовою щастя й сили кожного зокрема», – пише А. 

Шептицький [3, с. 19]. Цією умовою є родина. «Нещасні родини» не 

можуть творити сильне суспільство.  

У родині важливе місце Андрей Шептицький відводить вихован-

ню дітей, наголошує на обов’язковості отримання освіти. Завданням 

вчителів вважає виховання у молоді самостійності та індивідуальності. 

«Учіть її більше числити на себе, ніж на других! Учіть не оглядатися на 

поміч уряду і краю, а власною ініціятивою дороблятися самостійного 

буття!.. Виробляйте у молоді почуття правости та сумлінної праці!», – 

писав А. Шептицький про виховання активних громадян та патріотів. 

Реалізація історичних завдань народу полягає, на думку митропо-

лита, не у збігу обставин чи впливі зовнішніх чинників, а у «внутрішній 

силі його культури». Тому він зосереджує значну увагу на виявленні 

національної складової української культури та збереженні культурних 

надбань. Саме завдяки Андрею Шептицькому зібрано понад чотири 

тисячі пам’яток українського сакрального мистецтва ХІV–ХІХ століть. 

«Інтелігенція наша жиє культурою чисто західною, але й через те 

і не нашою питомою, не тою самою, якою жиє наш нарід», – наголошує 

Андрей Шептицький. Митрополит підкреслює візантійську основу укра-

їнської культури. Він критикує зміну «культурних форм нашого народа 

на форми інтернаціональної культури» [4], зауважуючи, що йому при-

таманні багаті мистецькі традиції, велика культурна спадщина, численні 

видатні діячі. Незважаючи на занепад української культури, А. Шепти-

цький висловлює впевненість, що вона відновиться з «Божою поміччю». 

Однак українська культура буде міцною лише тоді, коли буде «висловом 

народної душі, розцьвітом дрімучих в народі культурних сил» [4]. Перед 

смертю Андрей Шептицький пророкував відродження Церкви та держа-

ви. В своїх останніх словах він стверджував, що Україна буде могут-

ньою та з’єдиненою, стоятиме на рівні з високо розвиненими держава-

ми: «Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода 

будуть панувати в ній» [5, с. 193]. 

Андрею Шептицькому належить численна творча спадщина, яка 

ще потребує ґрунтовного вивчення. Його ідеї, успішно імплементовані у 

XX столітті, залишаються актуальними і сьогодні. Вони характеризу-

ються антропоцентризмом та ґрунтуються на загальнолюдських ціннос-

тях, нормах моралі. Він є авторитетом для представників багатьох наці-
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ональностей, незважаючи на їхню конфесійну приналежність. Однак, на 

жаль, окрім поцінування ідей великого митрополита українці неготові 

віддати йому належну шану, коли йдеться про збереження і примножен-

ня його надбань. 
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ЛАЗАРОВИЧ Н. В. 
 

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  

У ФОРМУВАННІ МОДЕЛЕЙ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

У сучасному соціокультурному просторі України відбувається 

перманентний процес формування моделей культурної ідентичності. 

Ідентичність – це, безумовно, не статична даність, раз і назавжди визна-

чена фіксована реальність, а динамічне відношення, яке постійно фор-

мується і реформується в межах певного дискурсу. Зауважимо, що тра-

диційні форми ідентичності в сучасному динамічному соціокультурно-

му просторі, насамперед через глобалізаційні зрушення, без сумніву, 

руйнуються, посилюючи ситуацію «ідентифікаційної невизначеності» 

сучасного українського суспільства. Процес побудови української куль-

турної ідентичності ускладнювався довготривалими спробами викорі-

нення національних цінностей та ідей, пригніченням національної сві-

домості та нищенням історичної пам’яті й національних здобутків шля-

хом створення монолітної «радянської» ідентичності. 
Як стверджує О. Пахльовська, ми маємо справу з культурою та 

суспільством, котре «впродовж принаймні трьох століть проіснувало 
фактично в режимі постійного геноциду, етноциду і лінґвоциду, – суспі-
льством, у якому відтак були поруйновані етичні основи внутрішньої та 
зовнішньої комунікації» [1]. Тому сьогодні ми стикаємося з тотальними 
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процесами маргіналізації, що охопили українське суспільство, в якому 
сформувалися чільні соціальні прошарки «манкуртів», що не мають 
чітких національно-культурних орієнтацій, не можуть заявити про свою 
причетність до цінностей української культури. Відповідно, культиву-
вання ідентифікаційних практик – це надто тривалий процес, що перед-
бачає поєднання історичних передумов, спадкоємності традицій, особ-
ливостей ментальності та перспектив розвитку української культури. 
Чільна роль у цьому процесі належить українській інтелігенції, духовній 
еліті, яка повинна задавати магістральні вектори аксіосфери українсько-
го соціуму у процесі формування моделей культурної ідентичності. 

Культурна ідентичність у даному випадку постає універсальною 
формою самоусвідомлення людини, що ідентифікує себе з іншими в 
просторі культурного життя й культурного творення соціальних спіль-
нот різного рівня, за умов наявності спільних духовних образів та існу-
вання духовного зв’язку між членами даних спільнот. Як слушно заува-
жує українська дослідниця Л. Нагорна, конструювання ідентичностей із 
творенням відповідних символів, міфів, ліній демаркації відбувається у 
соціумі, і цей процес не може бути ціннісно нейтральним. У залежності 
від уже сформованого ціннісного-нормативного середовища і співвід-
ношення політичних сил у кожному суспільстві відбувається боротьба 
інноваційних та традиційних стратегій. Частина еліти (у цивілізованих 
соціумах вона становить переважну більшість цієї соціальної групи) 
орієнтується на виклики часу, універсалістські цінності та комунікаційні 
новації – сформований на цій основі різновид ідентичностей іноді нази-
вають «прогресуючим». Інша частина віддає перевагу апеляції до куль-
турних джерел, і тоді говорять про регресивні, підпорядковані завдан-
ням збереження, ціннісні системи [2, с. 15]. 

Магістральними тенденціями формування ідентифікаційних 
практик в сучасному соціокультурному просторі України є: консервати-
вно-ретроспективна модель, що ґрунтується на ідентифікації з власною 
історією, народною культурою, яка не завжди враховує сучасні процеси 
соціокультурного поступу, а також модель орієнтації «на інших» шля-
хом самоототожнення з демократичними країнами Заходу [3, с. 17], в 
межах якої часто нівелюються особливості ментальності, історичної 
спадкоємності та рис національного характеру українців. Це зумовлює 
своєрідний «простраційний стан культури», коли «одна її частина – 
псевдомодерна, – полюючи за уявним майбутнім, відчужує від себе 
реальне минуле. Інша – консервативна – прив’язавши до себе уявного 
минулого, відчужує від себе реальне майбутнє» [1]. 

Як зазначає український учений М. Степико, «державні нації» 
творилися передусім зусиллями державного апарату на основі спільних 
для всіх законів; «культурні нації» формувалися зусиллями інтелігенції 
на основі спільної для цієї бездержавної спільноти культурної спадщини 
[4, с. 31]. Отож, суб’єктом культуротворчої діяльності нації передусім 
повинна стати творча інтелігенція. 
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Для вироблення титульних ідентифікаційних практик у сучасно-

му українському соціокультурному просторі завданням духовної еліти 

постає подолання колоніального статусу в контексті репрезентацій укра-

їнської культури. За словами Л. Костенко, це завдання налагодження 

«своєї оптики», «своєї системи дзеркал». Для цього необхідно «розроби-

ти свою гуманітарну політику, її стратегію та пріоритети. Зафіксувати 

себе у свідомості людства парадоксом молодої держави з тисячолітньою 

культурою, що була досі заблокована в силу історичних причин. Бути 

відкриттям для світу, а не морально ущербним народом в абераціях 

чужих віддзеркалень» [5, с.11]. 
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ЛАРІНА О. Д. 
 

ПРОБЛЕМА ЕСХАТОЛОГІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ ДУМЦІ  

РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

Рубіж ХІХ і ХХ ст., а також перша половина ХХ століття для ру-

ської православної філософії – час появи цілого ряду мислителів, що в 

своєму інтелектуальному доробку актуалізували питання подальшої 

долі людства в есхатологічному ключі. Передусім, інтелектуальна думка 

йшла в контексті роздумів щодо можливості існування християнського 

суспільства, держави й культури, можливостей і тенденцій в подальшо-

му розвитку православ’я. 

Очікування православно орієнтованої інтелігенції в той час були 

під впливом апокаліптичних настроїв. У передчутті есхатологічного 

фіналу очікувалося: вселенське духовне відродження, нове одкровення і 

оновлення церковного життя. Зазначені вище процеси, в середовищі 

руської інтелігенції, дістали назву «Нової релігійної свідомості». В цьо-

му контексті необхідно звернути увагу на декілька знакових фігур пра-

вославної інтелектуальної думки. 
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Так у кордонах святоотецької традиції в концепціях російських 

релігійних філософів простежується прагнення розв’язати проблему 

есхатології шляхом синтезу християнства і філософії, віри і розуму. В 

основі цього синтезу закладена єдність Бога і світу, а також проблема 

становища людини у світі в її земній та метаісторії. Уявлення про ліній-

ну концепцію історії як боголюдський процес лежить в основі історіо-

софських і есхатологічних побудов більшості російських релігійних 

філософів (B. Соловйова, М. Бердяєва, С. Булгакова). 

У рамках такого підходу B. Соловйов намагається розв’язати 

проблему есхатології за допомогою відновлення всеєдності людини у 

світі і світу з Богом, шляхом побудови Царства Божого на землі у формі 

вільної теократії на принципах справедливості і правди, де велика роль 

відводиться месіанській місії Росії. "У В. С. Соловйова вже в ранній 

молодості було відчуття близькості тієї рокової риси, на якій стоїть 

людство. Кінець світу здавався йому не віддаленою подією, прихованою 

в пітьмі віків, а чимось дуже визначеним і близьким, до чого завжди 

потрібно бути готовим" [1, с. 350] 

Згодом він на перший план висуває ідею кінця світової історії як 

розв’язки історичного процесу за допомогою явища, прославляння і 

краху імперії Антихриста, побудованої без Бога і любові, і остаточної 

загибелі зла, що досягло до цього часу свого апогею. Особливістю імпе-

рії Антихриста, згідно думки Соловйова, є концентрація в ній вселенсь-

кого зла, яке у боротьбі з добром приймає вигляд добра, що призводить 

до пригнічення в людині вільної волі до добра і спокуси його лестоща-

ми. В процесі катастрофічного завершення історії людині відводиться 

пасивна роль, заперечується необхідність її творчої діяльності для реалі-

зації Царства Божого, яке виявляється по той бік історії [2, c. 490]. 

Іншому представникові православної російської філософії 

М. Ф. Федорову належить оригінальне рішення проблеми есхатології за 

допомогою умовного тлумачення апокаліптичних пророцтв, яке розді-

ляли такі релігійні філософи як М. О. Бердяєв, Г. П. Федотов та ін. Згід-

но з Федоровим ідея фатального кінця світу в Апокаліпсисі суперечить 

ідеї свободи. Апокаліпсис є загрозою людству, що не дотримується 

заповітів Христа і є зануреним в зло. Він ставить активне завдання 

об’єднання людства на основі християнських заповідей для "загальної 

справи" перемоги над смертю і загального воскресіння, що припускає 

уникнення фатального кінця світу, явлення Антихриста, Страшного 

суду і пекла і перехід у вічне життя. Таким чином, перемога над смертю 

і загальне воскресіння є не лише справою Бога при пасивності людини, 

це є і справа колективної людської активності. У образах християнської 

есхатології Федоров відмовлявся бачити лише вказівку на неминучість 

кінця, що заперечує традицію земної "загальної справи" багатьох поко-

лінь у будівництві світу культури [3, c. 72]. 
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М. Бердяєв розвиває ідею Федорова про двоїстість кінця. Фатум 

Страшного суду і загибель є шляхом тих, хто відпав від Бога і Христа, 

кінець для пітьми і рабства. Божий кінець не є фатумом, а є справою 

свободи. Таким чином, фатальним є лише зло, про що свідчить Апокалі-

псис, а фатуму добра не існує, воно звернене до свободи. Тому есхато-

логія ставить перед людиною завдання, звернене до свободи. Бог як 

вождь і натхненник направляє творчі сили людини до створення вищих 

цінностей. 

Але людина у своєму відношенні до Бога є вільною: вона може 

віддати перевагу мукам поза Богом блаженству у Ньому. Проте, людина 

може стати співучасницею божественної творчості і як така виступити 

співучасницею світотворения разом з Богом. Для цього їй необхідно 

постійно здійснювати акти есхатологічного характеру, які знаменують 

собою настання кінця світу, вихід з його заколдованості, перехід в царс-

тво свободи, Царство Боже. 

Таким чином, Бердяєв вирішує проблему есхатології крізь призму 

стосунків людини і історії. У основі ідеї кінця світу і історії лежить сво-

бода людини і активна творча діяльність. Кінець світу не можна розгля-

дати тільки як іманентну кару і руйнування, він є завданням людини, що 

полягає в звільненні і перетворенні світу. Шлях до перетворення не є 

мирною і поступовою еволюцією, він лежить через трагічні катастрофи і 

руйнування. Доля «вільної людини» в часі і історії сповнена трагізму. 

Все це питання дуалізму, антиномій: свобода та об’єктивація. А об’єкти-

вація це по суті синонім неістинності («неподлинности»). Об’єктивація 

особистісного породжує зовнішній щодо людини світ соціуму, природи 

[4, с. 9]. 

Щоб здійснилося перетворення світу, яке є задумом Бога, людина 

повинна прогресувати і здійснювати акти вільної творчості. Саме акти 

вільної творчості приготовляють Друге пришестя Христа і сприяють 

настанню Царства Божого: в справжній творчості наближається кінець 

цього світу, що означає перемогу над об’єктивуванням – ворожнечею, 

відчуженістю, безособовістю. Це не означає знищення земного і суспі-

льного буття, а означає творче перетворення світу в цілому за допомо-

гою активної діяльності людини. 

С. Булгаков намагається розв’язати проблему есхатології на підс-

таві розгляду антиномічності історичного процесу, трансцендентно-

іманентний характер якого задає двояку орієнтацію історичній творчос-

ті. З одного боку, історія є процесом, який веде до досягнення деякої 

граничної, але іманентної самій історії мети. Прикладом цього може 

служити хіліастична ідея тисячолітнього Царства Божого на землі, в 

основі якого лежить віра в настання раю на землі і земне подолання 

історичної трагедії. 

З іншого боку, кінець історії є передумовою настання Царства 

Божого, яке можливе лише по той бік історичного процесу. Світ, ство-
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рений Богом, може бути Ним перетворений, в результаті це століття 

поступиться місцем новому еону. Ця трансформація світу з точки зору 

історичної свідомості завершиться катастрофою. Пекло для філософа, це 

особливий стан очищення [5, с. 384] 

І тільки в глибині релігійної метаісторичної свідомості можна 

приготуватися до неминучого, бо кінець історії, що оцінюється обмеже-

ним людським розумом як вселенська катастрофа, відділяє справжній 

еон від майбутнього, більше здійсненого, який наближає перетворене 

людство до Царства Божу. 

Г. П. Федотов, з одного боку, у своїй творчості розвиває ідею Фе-

дорова про умовність апокаліптичних пророцтв. Всяке пророцтво є обі-

цянкою або загрозою. Апокаліпсис, що розглядається в такому ракурсі, є 

одночасно і загрозою і розрадою: загроза для грішного світу, розрада 

для праведників. У божественному задумі історії, в самому її складі 

міститься людська свобода. 

Поставлена посередині між світом природи і світом благодаті, 

людська свобода повідомляє історії непередбаченість: якщо людство не 

покається, то загине, інакше – настане загальне спасіння. З іншого боку, 

у вченні Г. П. Федотова проблема есхатології знаходить своє заломлення 

в культурі. Визнання нескороминущої, абсолютної цінності культурної 

творчості людини в історії можливо тільки в плані есхатологічної тра-

диції християнства [6, с.73]. 

Мотив трагедії культури, її неминучої підсумкової «невдачі», не-

можливості досягти в умовах «пропащого» світу «закінченої досконало-

сті» викликані визнанням «глибокого розпаду у світовому житті, внесе-

ного в неї гріхопадінням». Неможливість досягти досконалості у цьому 

світі виключно людськими зусиллями не робить безглуздим культурно-

історичну творчість людства. Усі творчі зусилля людей не пропадають, 

усе створене людьми воскресає, перетворюється і складається в стіни 

Царства Божого. 

Царство Боже є боголюдською справою, воно залежить від люд-

ських зусиль, подвигу, боротьби, в ньому повинні статися перетворення 

і очищення плодів культури. Виходячи з цього, виводяться максими 

людської поведінки і культурної творчості взагалі, суть якої представляє 

ідея про те, що ніщо достовірно цінне у цьому світі не пропаде у вічності. 

Як видно з аналізованих концепцій у вченнях руських релігійних 

філософів кінця XIX – першої половини XX століття простежується ідея 

про те, що катастрофічний фінал історії людства є одним з можливих, 

але не зумовлених заздалегідь і остаточно, внаслідок чого кінець світу і 

історії набуває подвійного характеру: катастрофа або перетворення. 

Людина є головною дійовою особою майбутньої історії світу, що 

дозволяє зробити висновок про те, що на перший план виходить людсь-

ка особистість і її духовні якості, такі як свобода, творчість, любов, доб-

ро. Роль людини в цьому процесі може бути пасивною і споглядальною 
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або активною і творчою. Такий підхід свідчить про антропологічний 

поворот в есхатології в XX ст. і подальшої її трансформації в загальнос-

вітоглядний елемент людської свідомості. 
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ЛИПКА О. Р. 

 

ТРУДНОЩІ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

Для з’ясування ролі та місця релігійної інтелігенції у розбудові 

громадянського суспільства в Україні, важливо окреслити, яке коло осіб 

потрапляє під визначення «релігійна інтелігенція». Виявилося, що це 

непросте завдання.  

Спершу про інтелігенцію. Згідно з науковими дослідженнями, 

«з’явившись спочатку в Росії, а згодом і в усій Східній Європі, слово 

«інтелігенція» у широкому розумінні означало тих порівняно небага-

тьох, що мали вищу освіту. Але у вужчому й історично вагомішому 

значенні під інтелігенцією малися на увазі люди, які з ідеологічних пе-

реконань присвятили себе покращенню культурного, соціального і полі-

тичного становища мас, тобто селянства» [1]. У контексті нашої теми 

актуальним є саме друге, вужче значення. Адже нині вищу освіту в Ук-

раїні здобув дуже великий відсоток населення. І загальновідомо, що 

через хабарництво дипломи не завжди вручено за відповідні знання. 

Тому вважати усіх цих людей інтелігенцією неправомірно навіть у пер-

шому, ширшому розумінні. Погоджуємося з В. Д. Косенком у тому, що 

«науковці ще й досі не дійшли єдиного, – спільного, – та чіткого визна-

чення поняття «інтелігенція». Причинами цього, безумовно, є те що, 

достатньо важко сформувати єдиний системний критерій, за яким би 

можна було чітко розрізнити: «інтелігент» – «не інтелігент» [2, c. 35]. 
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Ми все ж будемо триматися зазначеного вище вужчого значення, сфор-

мульованого істориком О. Субтельним, із застереженням, що нині йде-

ться не про покращення становища мас, а про розбудову громадянського 

суспільства. Нам також імпонує визначення Блаженнішого Любомира 

Гузара: «Інтелігенція – це соціальна група людей, які мають обширні 

знання, які замислюються над тим, що діється, які стараються бути по-

рядними у виконанні своїх обов’язків, які стараються жити на певному 

високому моральному рівні, які є патріотами» [3], та «Інтелігенція – 

люди, які вміють жертовно працювати і прагнуть добра» [4].  

Події останніх двох років показали, що люди такі в нашому сус-

пільстві є, при чому в різних сферах діяльності. Це стало очевидним під 

час Революції Гідності. (Соціологічні дані свідчили: «Майдан освічений: 

на ньому явно переважають люди з вищою освітою (64%), із середньою 

та середньою спеціальною – 22%, незакінченою вищою – 13%. За родом 

занять серед учасників Майдану найбільшу групу – 40% – становили 

спеціалісти з вищою освітою, 12% – студенти, 9% – підприємці, 9% – 

пенсіонери, 8% – керівники, 7% – робітники») [5].  

Кого із цих людей, які «замислюються над тим, що діється», вва-

жати саме релігійною інтелігенцією? Релігійна мапа України доволі 

строката. Обмежимось християнством. Чи кожна людина з вищою осві-

тою, яка визнає свою приналежність до певної конфесії, є релігійним 

інтелігентом (в однині це словосполучення звучить вкрай штучно)? Ні, 

ствердно відповісти не можемо, оскільки не кожна людина з вищою 

освітою відповідає ширшому розумінню інтелігента. Також важко на-

звати інтелігентною особу, яка фанатично відстоює вибраність лише 

однієї конфесії, нетерпимо відноситься до представників інших віроспо-

відань тощо. І що вважати критерієм релігійності? Відвідання храму по 

великих святах чи щонеділі? Відомо, що чимало прихожан, вийшовши з 

церкви, у щоденному житті поводяться так, наче Бога немає, наче Його 

присутність обмежена будівлею церкви, а пошана Йому віддається лише 

через зовнішні обряди. Проте і в цьому випадку ми не можемо знати, що 

діється в серці людини: можливо, її шлях внутрішнього навернення вже 

розпочався через покаяння, але не так легко спалювати мости, відразу 

категорично порвати з гріхом, наприклад хабарництва, і ставати «білою 

вороною» у світському середовищі. А якщо людина живе по совісті, 

згідно з декалогом, але не відвідує жодного храму і не визнає існування 

Бога, – в яку категорію вона потрапляє? Так само щодо духовенства: чи 

можемо автоматично всіх служителів культу віднести до релігійної ін-

телігенції? Подекуди прориваються в ефір історії негідної поведінки 

священиків, – та хто з нас без гріха і не нам судити, – проте вони свід-

чать, що також не можемо весь клір автоматично зарахувати до інтелі-

генції. А може виключно академічних богословів? Тут натомість звучать 

закиди, що можна всю Біблію напам’ять знати і при цьому серцем бути 

далеко від Бога, не мати отого внутрішнього зв’язку з Ним, який й окре-
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слюється словом «релігія». Умовно ми можемо вважати релігійною 

інтелігенцією тих людей, які усвідомлюють суть своєї віри і живуть 

згідно з моральними нормами, які випливають з цієї віри. 

Запитань більше, аніж відповідей. І якщо вчені не визначились 

одностайно з тим, кого вважати інтелігентом, то поставлені вище запи-

тання виявляють, як важко теж знайти чіткі критерії для виокремлення 

групи релігійної інтелігенції. Ці труднощі потребують широкого обго-

ворення як у світських наукових колах, так і в церковно-богословських. 

У західних суспільствах, для яких і саме поняття інтелігенції не є 

типовим, словосполучення «релігійна інтелігенція» тим паче чуже. Там 

звично конкретизувати: Christliche Akademiker, Evangelische Akademiker, 

Muslimischer Akademiker (тут Akademiker – люди з університетською 

освітою). Можливо, таке розмежування було б доречним і в нашому 

суспільстві, – тут слід підключати теж мовознавців. З іншого ж боку, 

українців і так в різний спосіб намагаються розділяти і протиставляти, 

використовуючи для цього різні засоби, починаючи від поділу на Захід і 

Схід. Тому слід бути дуже обережними, – краще працювати задля 

об’єднання, а не протистояння у суспільстві. 

Якщо повернутися до витоків нашої інтелігенції, у ХІХ ст., то «за 

особистими світоглядними поглядами представників національної інте-

лігенції того періоду умовно можна поділити на дві принципово проти-

лежні групи : тих, хто не мислив суспільного життя без християнських 

цінностей і пов’язував майбутнє України із євангельськими засадами 

любові та миру і тих, хто, розчарувавшись у реаліях церковно-релігійної 

практики і в далекому від ідеалу православному духовенстві, зневірився 

не лише у церковній інституції, а і у самому християнському віровчен-

ні» [6, с. 27]. Автор дослідження зазначає, що друга група була усе ж в 

значній меншості. Але так тривало недовго. Загальна секуляризація, а 

також намагання Церкви під опікою самодержавної влади контролювати 

всі сфери діяльності, зрештою призвело до того, що «загальною тенден-

цією періоду кінця XIX – початку XX ст. ставало, на думку істориків, 

зростання негативного ставлення, байдужості, а то і ворожості до церкви 

й духовенства національно свідомих прошарків української інтелігенції» 

[7, с. 28]. Таке ставлення мало свої причини, серед яких «співучасть 

церкви у реалізації імперської політики в Україні в усіх сферах, зокрема 

у духовній. Православна церква, її духовенство не знайшли в собі сміли-

вості, подібно до прогресивно мислячої інтелігенції, виступити проти 

царської політики асиміляції, зросійщення української нації, стати на 

захист її національної самобутності, культури, мови тощо» [8, с. 28]. 

Тільки на початку ХХ ст. хвиля патріотизму охопила частину правосла-

вного духовенства, що згодом вилилось у боротьбу за національне цер-

ковне самоврядування – автокефалію. 

Ситуація в Галичині була іншою, особливо починаючи з 1900 р., 

коли Главою УГКЦ став Андрей Шептицький, і його активна діяльність 
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практично в усіх галузях суспільного життя, поєднана з подиву гідним 

праведним життям, принесла плоди. Огортаючи любов’ю та опікою як 

знедолених, так і заможних, навчаючи власним прикладом, як ділитися 

достатком з убогими, дбаючи про розвиток медичної справи, мистецтва, 

освіти, – окрім всього іншого, Митрополит посприяв плеканню інтеліге-

нції, яка старалась жити християнськими цінностями. 

Є. Сверстюк зазначав: «У християнстві ховається суть цілющих 

позитивних впливів на хворий світ, на хворе суспільство. Християнське 

переконання завжди промовляло дуже тихим голосом, тихо стукало і не 

нав’язливо впливало. У нашому світі дуже важливо, щоби поєднати тихе 

і ненав’язливе глибоке переконання з твердістю і непоступливістю в 

нашому світі. Можливо, що власне твердість, непоступливість, безкомп-

ромісність – це те, чого нам найбільше бракує. І саме це дається найваж-

че» [9]. Можливо, замало цієї твердості і нині, – тому Любомир Гузар 

відзначає: «Я відчуваю слабкість інтелігенції в Україні сьогодні… Зама-

ло дискусій, з яких можна було б відчути, що є люди, які своїм спілку-

ванням створюють певну атмосферу, яка би надавала тон цілому нашо-

му життю» [10]. Щодо спільної основи для всіх груп інтелігенції, не 

можемо не погодитися з Блаженнішим в тому, що «інтелігенція відтак 

повинна «дуже сумлінно і дуже второпно опрацювати так звані духовні 

цінності. І, коли ці цінності стануть посідлістю цілого народу в практич-

ному житті, тоді ми матимемо розв’язку не на один рік, а на півстоліття і 

більше. І користь від того буде не тільки для нинішнього покоління, а й 

для прийдешнього, на яке ми теж мусимо звернути увагу»[11]. Духовні 

цінності у світлі християнства – це передусім любов до Бога і ближньо-

го. А любов до ближнього практично реалізується у вчинках милосердя, 

щедрості, чесності. Ми бачимо це у готовності наших захисників навіть 

життя віддати задля миру в Україні, у служінні військових капеланів на 

передовій, у діяльності волонтерів, у громадських організаціях, але це 

так само має виявлятися і на рівні працедавців, – щоб не затримували 

заробітну плату, і на рівні викладачів, – аби не вимагали хабарів, а сту-

денти щоб їх не давали, і в прозорому проведенні творчих конкурсів, 

справедливих судах тощо. Тут зміни відбуваються дуже повільно, і є 

свідченням того, що наша інтелігенція ще належно не скріпилася, не 

об’єдналася, може ще й не опрацювала відповідно духовні цінності, ще 

не вона «надає тон» суспільству. Проте ті зміни, які вже бачимо, є зна-

ком надії для нашого суспільства, саме на них слід концентрувати увагу 

і з вірою йти вперед. 
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ЛІЩИНСЬКА О. І. 
 

АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ЯК ПРЕДСТАВНИК  

УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

Запорукою міцності і стійкості української культури були і є ве-

личні персоналії, що творять персоніфікований взірець українства, за-

кладають глибокі ціннісні підвалини нашої духовності. Це представники 

національної інтелігенції – визначні особистості, які невтомною працею, 

розумовою потугою, способом життя та діяльністю закладають фунда-

мент національного і суспільного життя, примножують культурні здобу-

тки. Серед провідників української культури закономірно посідає своє 

місце митрополит Шептицький, «апостол християнського миру». 

Життєдіяльність митрополита охоплює три галузі: релігійно-

церковну, суспільно-національну та культурно-просвітню. Аналогічний 

спектр проблем вирізняється і в його творчості – це ідеї християнського 

гуманізму та любові; християнський патріотизм і національна ідея; а 

також питання морального виховання. Підтверджують це слова Іоана 

Павла ІІ, який вважав митрополита Шептицького однією з наймогутні-

ших постатей ХХ століття, що мала надзвичайно великий авторитет: «В 

його особі поряд з освіченістю і духовною витонченістю гармонійно 

поєднався незвичайний дар організатора, який засновував школи та 

академії, підтримував богословські студії і світську науку, пресу, сакра-

льне мистецтво і зберігання історичних пам’яток» [1, c. 7]. Три царини 
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життєдіяльності і творчості засвідчують універсальний характер постаті 

Шептицького і дають підстави вважати справжнім інтелігентом загаль-

нонаціонального рівня. 

Життєдіяльність репрезентує А. Шептицького як знакову постать 

нашої культури. Митрополит брав активну участь у громадському житті 

народу, провадив заходи для зміцнення церкви, працював в науково-

культурній галузі. А. Шептицький був членом Галицького сейму і Пала-

ти Панів у Відні. Виступав захисником свого народу від окупантів: у 

справі пацифікації клопотав перед урядом за українців і писав спільно з 

єпископом Г. Хомишином і Й. Коциловським до папи Пія ХІ стосовно 

цього питання. Засудив штучний голодомор в Україні, виступав проти 

нищення польським урядом православних церков на Холмщині, Підля-

шші, Поліссі і Волині. Засуджував гітлеризм, зокрема, у листі до папи 

Пія ХІІ (від 29–31 серпня 1942 р.). Десятки євреїв були врятовані ним у 

підвалинах собору св. Юра. У пам’ять про цього великого гуманіста в 

Ізраїлі був встановлений пам’ятник вдячності митрополиту Андрею [2, 

c. 12].  

Плідно працюючи у справі зміцнення церкви, А. Шептицький за-

сновував монаші чини і згромадження (св. Теодора Студита під Скнило-

вом, «Студіона» в Уневі, Редемптористів, згромадження сестер – Прес-

вятої Родини, Студиток, Милосердя, св. Вікентія, св. Йосифа, святому-

ченика Йосафата). У 1919 р. організував при Духовній семінарії факуль-

тет, який згодом перетворив на Богословську Греко-католицьку акаде-

мію з філософським і теологічним факультетами. У 1923 р. заснував 

Богословське Наукове Товариство, яке видавало квартальник «Богосло-

вія» та «Праці Богословського наукового товариства». У 1939 р. засну-

вав Український католицький інститут церковного з’єднання ім. Митро-

полита Рутського. 

Однією з найбільших культурних ініціатив А. Шептицького було 

заснування у Львові церковного музею в 1905 р. (згодом перейменова-

ного у Національний музей). Його особистий внесок у фонди Націона-

льного музею тільки на 1931 р. становив 9880 предметів [2, c. 8].  

А. Шептицький заснував Народну лічницю (1903 р.), став співза-

сновником Земельного банку у Львові, підтримував «Просвіту», «Рідну 

школу», бурси для гімназійної та ремісничої молоді, для «Пласту» від-

дав територію в Підлютому (в Карпатах) для літніх таборів. За його 

підтримки постали такі народні установи як школа ім. Грінченка в буді-

влях церкви св. Юра, школа ім. князя Льва на Личакові, гімназія і учи-

тельська семінарія сестер Василіянок, гімназія «Рідної школи», гімназія 

малої семінарії у Львові і Рогатині.  

Отже, А. Шептицький типово представляє українську інтеліген-

цію і його справедливо називають «промотором» розвитку української 

культури і науки. Своє життєве кредо він висловив в одному з листів до 

матері: «Для мене, місіонера, нема і не може бути ні однієї чужої ділян-
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ки з життя дорученого мені Богом народу, незалежно чи це буде проми-

слом чи шкільництвом, мистецтвом, чи гігієною, купецтвом чи філосо-

фією, наукою чи спортом» [2, c. 9]. 

Митрополит Шептицький працював науково, він автор праць фі-

лософсько-богословського характеру, з історії церкви. Почесний член 

Українського Богословського наукового товариства, почесний, а згодом 

дійсний член «Просвіти», почесний член НТШ.  

Вважаємо, що саме завдяки універсалізму мислення і діяльності 

А. Шептицький є взірцевим представником української інтелігенції, чия 

невтомна праця сприяла розвитку нашої культури і процесу формування 

національної ідентичності. 

Актуальністю позначені погляди митрополита щодо розбудови 

держави. У праці «Як будувати рідну хату?», де чи не найповніше ви-

кладені міркування про державу і людину в ній, А. Шептицький зазна-

чав: «Ідеалом нашого національного життя є наша рідна всенаціональна 

Хата-Батьківщина» [3, c. 3]. На думку мислителя, християнство не ви-

ключає патріотизму, а, навпаки, прищеплює і поглиблює це почуття. 

Народ черпає сили з патріотизму, адже це почуття об’єднує окремих 

громадян у суспільстві, забезпечує мир, згоду й одностайність. Ідеальна 

держава, на думку митрополита, якнайближча до природних організмів. 

Людська суспільність складається з окремих частин, які він називав 

протоплазмами чи первісними клітинами, вважав, що ними є родина та 

громада. Подальшими організаціями, з яких складається держава, є спі-

льноти, товариства, об’єднання, кооперативи, професійні спілки. Ці 

організації утворенні людьми для охорони чи розвитку певних спільних 

справ. Їх сила і тривалість залежить від того, наскільки вони відповіда-

ють людській природі та діють правильно і мудро. Звідси бачимо, що 

держава хоч і нагадує будову, однак повинна бути живим зв’язком в 

один організм, живе тіло різних складових частин. Могутньою держава 

буде не тоді, коли становитиме цілість, штучно складену з різнорідних 

частин, а коли нагадуватиме моноліт, організм, тіло, оживлене одним 

духом, що з «внутрішньої життєвої сили розвивається, доповнює внут-

рішні браки і з природи є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей, не 

тільки матеріяльним, але й моральним тілом» [3, c. 3]. 

Питання влади і проводу в суспільстві А. Шептицький вирішував 

наступним чином. Керівництво повинно мати на меті служіння загаль-

ному добру, зберігати й захищати свободи громадян, родин і всіх тих 

угрупувань людей, які відповідають потребам людини і її свободі 

об’єднуватися з іншими у виконанні своїх прав і обов’язків [3, c. 6]. 

Наголошував, що лише та влада сильна і тривка, яка базується на любові 

до народу. Влада зобов’язує до служби: «Хто має власть, мусить дбати 

про добро тих, кому служить: дбати про своє добро перед добром зага-

лу, це надужиття кожної влади» [4, c. 11]. Мислитель переконаний, що 

влада повинна належати цілому народові, а тому саме демократія забез-
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печить народові свободу, мир, добробут і щастя. На його думку, в дер-

жавному устрої найважливіша справа – це забезпечення громадянам 

якнайбільшої свободи, адже поза атмосферою свободи, добровільної 

власної волі, – нема для людей ні добра, ні щастя, ані майбуття [5, c. 105]. 

А. Шептицький переконаний, що сила вітчизни у національній 

єдності. Для державної могутності необхідні організація, злука, порядок, 

дисципліна, солідарність, послух і, що найважливіше, єдність. Тому слід 

усувати ділення поміж собою, суперечки, роздори, сварні, які нищить 

кожну національну справу [3, c. 21]. Великий народ – «не пісок оди-

ниць», це цілість складена з людей, об’єднаних спільними потребами, 

інтересами, правами, працею. Єдність між християнами є найголовні-

шою їх прикметою, найсвятішою і найціннішою. Християнська любов 

батьківщини єднає усіх громадян і дає патріотизмові міцну і здорову 

основу. 

Ідеї А. Шептицького не втрачають актуальності, вони здатні слу-

жити дороговказом нинішнього будівництва української держави. Пог-

ляди мислителя демонструють поєднання теоцентризму, гуманізму і 

національного патріотизму. У центрі його світогляду Бог і людина, зага-

льнолюдське і національне, поєднання теоретичного вчення з практич-

ним застосуванням його в житті. Ідеалом національного життя митропо-

лит бачить вітчизну – державу-організм, моноліт, живе тіло. Соціально-

економічну міць держави мислитель виводить з царини моральності. 

Тому лише держава, в якій керуються християнськими заповідями і 

виконують обов’язки справедливості, милосердя, любові, може забезпе-

чити щастя людини. Любити свій народ по-християнськи, значить керу-

ватися засадами справедливості, шанувати права і свободу людей не 

лише українців, а й інших народів, нехристиян, невіруючих. Християн-

ський патріот за Шептицьким – це людина розумна і вільна, що живить 

свою духовність громадянськими чеснотами, сприяє налагодженню 

злагоди, миру, єдності у всьому світі. У заклику А. Шептицького бути 

«добрим патріотом і мудрим громадянином» звучить поєднання релігій-

них і світських цінностей, загальнолюдських і національних. 

Андрей Шептицький – релігійний провідник, прекрасно освіче-

ний, ерудований мислитель, широко обізнаний у всіх царинах тогочас-

ного культурного життя, втілення найвищих моральних чеснот. Широ-

тою своєї натури піднявся до розуміння і реалізації різноманітних наці-

онально-культурних ініціатив, являє собою чудовий взірець державот-

ворця, актуальний і для нинішнього покоління. 
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ЛУКОВЕНКО І. Г. 
 

АРХІЄПИСКОП НИКОН (ПЕТІН) ЯК ПРИКЛАД  

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКОВНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ 

Події церковної православної історії ХХ ст. дають багато матері-

алу для історичного аналізу, для певних філософських осмислень та 

узагальнень місця та ролі особистості в історії особливо якщо це особи-

стість церковний діяч, що стоїть перед обличчям тоталітарної антирелі-

гійно налаштованої держави. 

Архієпископ Донецький і Ворошиловградський Никон (в миру 

Олександр Порфірійович Петін) народився 1 червня 1902 року в місті 

Єкатеринодарі (з 1920 року – Краснодар). У 1918 році закінчив Ставро-

польську духовну семінарію. Вчився у Кубанському політехнічному 

інституті. Але він відчував своє священицьке покликання. В 1928 році 

О. П. Петін прийняв священицьке служіння целібатом. 

У 1932 р. отця Олександра Петіна було заарештовано і п’ять років 

він провів у засланні. Ось як сам майбутній архієпископ описує один з 

епізодів, що стався з ним під час ув’язнення. «Після мого арешту за 

часів Ягоди мене було відправлено до Сибіру... У невеличкій камері 

розташовувалося багато людей самого різного характеру. Тут були і 

політичні і кримінальні... Настала Великодня ніч і для цього пекла. Я 

сидів біла невеличкого віконця... Ми почули негучний спів жіночих 

голосів, що доносився з нижнього поверху в’язниці. То співали 

ув’язнені там монахині. Це було щось світле в цю страхітливу ніч, але 

святу Великодню ніч. Деякі з тих, хто знаходився у камері, засміявся, 

дехто тихо став підспівувати. Я звернувся до співкамерників: «Товариші 

з нещастя! Сьогодні Велика ніч Воскресіння Христового. Великдень. 

Спробуємо помолитися!». До дверного віконця підійшов тюремник. Я 

попросив його не заважати нам. На мою радість він посміхнувся, але 

сказав: «Ну, що ж, співайте». Я почав говорити слова молитви та співа-

ти, а камера також стала співати. Коли голоси нашого хору стали лунати 

по коридору в’язниці, з камер також почали лунати голоси, що співали. 

Тюремник поступив несподівано. Він пройшов коридором та повідкри-

вав дверні віконця в усіх камерах. Радісний, могутній спів пролунав по 

в’язниці до Господа. «Христос воскрес з мертвих!». Багато хто був у 
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стані благоговіння. Ця ніч залишила у мене, ймовірно у багатьох, най-

глибше відчуття». 

Німецько-радянська війна застала його у місті Пензі. Призваний 

до будбат, де визначили в батальйон, який будував злітну смугу для 

аеродрому. Після виходу з оточення, його доставили в найближчий гос-

піталь в Кімри. Виявилося – двостороннє запалення легенів. Через хво-

робу він був комісований. 

Будучи протоієреєм однієї з церков міста Кімри, він був кліриком 

православної церкви, яка не підлягала Московській патріархії. 1944 його 

примусили до вступу в МП, був пострижений єпископом Дмитрівським 

Іларієм (Ільїним) у чернецтво з ім’ям Никон.  

21 травня 1944 року О. П. Петіна було рукопокладено во єписко-

па та призначено на Ворошиловградську кафедру. Хіротонію у москов-

ській Преображенській церкві очолив митрополит Крутицький і Коло-

менський Миколай (Ярушевич). Також чин хіротонії здійснювали єпис-

коп Ростовський і Таганрозький Єлевферій (Воронцов) та єпископ Ди-

митрівський, вікарій Московської єпархії Іларій (Ільїн) [1, с. 317]. 

З 1945 року єпископ Никон – єпископ Донецький і Ворошиловг-

радський. Указом Священного Синоду від 10 березня 1945 р. єпископ 

Донецький та Ворошиловградський Никон отримує наказ очолити 

Львівську кафедру, але на заваді цього стала влада, і на Львівську кафе-

дру було призначено колишнього професора Київської академії 

М.Ф. Оксіюка (він прийняв чернечий постриг та був зведений на львів-

ську кафедру з титулом єпископа Львівського та Тернопільського). А 

єпископ Никон залишився на Донецькій кафедрі. З 3 серпня 1948 року 

єпископ Никон був переведений на Одеську кафедру. Одночасно керу-

вав Донецькою єпархією.  

З 19 серпня 1951 року єпископа Никона було зведено до сану ар-

хієпископа. 

Архієпископ Одеський і Херсонський, керуючий Донецькою єпа-

рхією Никон помер на Великдень 16 квітня 1956 року. В останні місяці 

він дуже хворів причиною чого була аварія, яка сталася під час одного з 

переїздів. В наслідок аварії відбулося зараження крові. Архієпископа 

поховали в одеському Успенському соборі [2]. 

Никон прийняв керівництво єпархією, яка фактично була ново-

утвореною. Тому перше з чим довелося працювати новопризначеному 

архієрею це адміністративне облаштуванні єпархії. За часів окупації 

1941–1943 рр. на Донеччині спостерігався сплеск релігійної активності. 

Відновили діяльність близько 300 громад. І весь цей масив треба було 

упорядкувати. У підпорядкування новопризначеного єпископа Никона 

були громади у Ворошиловградський області, а згодом і у Сталінській. 

Кафедра архієрея розміщувалася у Ворошиловграді. У перші роки свого 

служіння Никон активно відбудовував адміністративне керівництво 

єпархією.  
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Також одним з важливих напрямків діяльності архієпископа Ни-

кона на Донецькій кафедрі стало питання з забезпечення священицьки-

ми кадрами парафій єпархії та взагалі ситуація з священицьким корпу-

сом єпархії. Нищівний удар, який завдала влада по церкві у 30-і рр. при-

звів до практично повного занепаду православного життя в області. 

Тому відновлення священицького корпусу новоутвореної єпархії було 

однією з найактуальніших проблем у 40-і рр. ХХ ст. Завдяки діяльності 

єпископа Никона у 40-і рр. священицькими кадрами було практично 

повністю забезпечено парафії області. завдяки діяльності Никона, єпар-

хія піднялася на ноги і стала однією з найзаможніших єпархій країни.  

Сам Никон, порівнюючи фінансові можливості тих парафій, що 

були у його підлеглості, зазначав, що парафії на Донеччини значно за-

можніші, ніж парафії у Одеській, Херсонській тощо областях. Високі 

рівні прибутків єпархії сприяли піднесенню ремонтних та реставрацій-

них робіт у церквах області. Віруючі облаштовували свої церкви та мо-

литовні будинки, подекуди розширяли їхні площі тощо. за часів керів-

ництва єпархією Никона була поширена практика допомоги тим парафі-

ям, в першу чергу у сільській місцевості, що були фінансово бідні та не 

мали можливості самостійно утримувати себе. Потім вже така практика 

пішла на нівець і у наступні роки багато сільських парафій фактично 

припиняли своє існування і знімалися з реєстрації.  

Певне місце в діяльності єпископа Никона займала патріотична 

діяльність. Ще до свого служіння на Донецькій кафедрі він неодноразо-

во відправляв обози з продовольством у шпиталі для поранених бійців. З 

нагоди річниці звільнення Донбасу від німецьких окупантів владика 

Никон організував серед вірян збір пожертвувань для фронту. Так, у 

вересні 1944 року до фонду Червоної Армії було передано 202 тис. крб. 

За його ініціативи віруючі збирали кошти на потреби Радянської армії та 

пораненим. Сам єпископ неодноразово звертався до віруючих із звер-

неннями з приводу тієї чи іншої події державного значення, наприклад у 

грудні 1949 р. у багатьох парафіях єпархії пройшли святкові богослу-

жіння з приводу сімдесятої річниці з дня народження Й. Сталіна [3, с. 35].  

Можна по різному ставитися до цих «вірнопідданських» послань 

не тільки Никона (з подібного роду зверненнями виступали практично 

всі архієреї, включаючи Патріарха), але треба знати всю складність жит-

тя церкви у той непростий час.  

З 1947 року за ініціативи єпископа Никона у єпархії розгорнулася 

активна місійна діяльність. При єпархії 6 травня 1947 р. було засновано 

Єпархіальну Місійну Раду. Місійну мету переслідували і пастирсько-

богословські курси, що були проведені у єпархії з 20 липня по 10 серпня 

1947 р. у Ворошиловграді [4, с. 9].  

Важливе місце у діяльності архієпископа Никона займало пастир-

ське служіння. Архієпископ не мав можливості часто, як того хотілося, 

відвідувати парафії Донеччини, але у ті рази, коли він їх відвідував, це 
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ставало святом. На служби стікатися тисячі віруючих. Однією з найваж-

ливіших форм служіння архієпископа Никона стала проповідь. Тут тре-

ба зазначити наступне. Никон дійсно любив говорити проповіді. Він 

розумів їх значення і відчував їх силу. Жодна його служба не обходила-

ся без проникливої проповіді. Він був дуже обізнаним богословом, що у 

той час траплялося не часто. Його проповіді з цієї точки зору – ґрунтов-

ні, аргументовані, богословсько виверені та точні. Проповіді владики 

при всій їх богословській глибині, носили зрозумілий всім характер, 

вони не були спрощенням складного, скоріше складні богословські колі-

зії православного віровчення завдяки таланту Никона оформляти у лег-

ку, доступну мову, ставали близькими для слухачів. Протоієрей Олек-

сандр Кравченко, у ті часи – ректор Одеської духовної семінарії, говоря-

чи про проповіді архієпископа Никона, зазначав: «Легкість та витонче-

ність тексту, поезія та догматика»[5, с. 5].  

Архієпископ Никон (Петін) належав до тієї когорти архієрейсько-

го корпусу Руської православної церкви 40-х – 50-х рр. ХХ ст., які, 

пройшли з церквою всі шляхи випробувань, що випали на її долю. Його 

життя – приклад видатного служителя церкви, людини високої духовної 

культури. В ньому поєднувалися видатні адміністративні здібності з 

талантом проповідника та богослова, церковного діяча загальнорадянсь-

кого масштабу і дуже тепле та чутке ставлення до простих віруючих. Це 

показує той невеликий за часовим виміром шлях його архієрейського 

служіння (трохи більше 10 років, це при тому, що багато хто з тогочас-

них архієреїв вимірював свою архієрейську кар’єру десятиліттями).  
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ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВІЙНА НА ДОНБАСІ 

Г. Касьянов, досліджуючи феномен української інтелігенції ХІХ–

ХХ ст., називає інакомислення, незгоду з політикою абсолютизму, «опо-

зиційність» до правлячого режиму головними ідентифікаційними озна-

ками цієї верстви суспільства [1]. Інтелігент – це втілення громадської 
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совісті, це завжди небайдужість і просвітництво мас, шляхетність борця 

з несправедливістю і самопожертва в ім’я нації та держави. 

Взірцем морального спротиву ідеології радянського шовінізму, 

офіційно іменованого інтернаціоналізмом, був рух шістдесятництва. 

«Українські буржуазні націоналісти» (так їх затаврувала тодішня влада) 

– а серед них були прогресивні вчені, письменники, художники, педаго-

ги – стали в обороні честі й гідності свого народу, в обороні рідного 

слова та культури. Так, шістдесятники були мовними та культурними 

націоналістами, бо постали на захист свого (шовінізм же – це вбивство 

чужого). 

Сучасні ж філософи констатують виродження української інтелі-

генції в наші дні [2, с. 339], її безсилість і напівпаралітичний ментальний 

стан [3, с. 13]. І. Лосєв подає дошкульну характеристику інтелігентів 

сьогодення: частина з них «злилася в екстазі» з антиукраїнською вла-

дою; частина, намагаючись вберегти рештки гідності, прагне потроху з 

нею співпрацювати; інші «шукають взаєморозуміння»; а дехто щосили 

доводить новому начальству свою лояльність і непричетність до будь-

чого українського, водночас доносячи на своїх колег [4]. 

На нашу думку, витоки такої ганебної поведінки нашої інтеліген-

ції слід шукати в постколоніальному і постгеноцидному (див. [5]) стані 

самого українського суспільства, а внаслідок цього – у відсутності в 

Україні національної еліти. 

За спостереженнями Дж. Мейса, «сталінська політика соціологіч-

но запаленої землі до певної міри знищила Україну як таку, в сенсі, що 

вона зробила кардинальний розрив у процесі нормального розвитку 

українського народу, і це призвело до унікальної ситуації – якщо розвал 

комунізму міг у таких країнах, як Польща, Чехія, Угорщина тощо приз-

вести до реставрації втраченої незалежності передіснуючих народів, то в 

Україні, поза межами західних областей, українська нація в сенсі людсь-

кої спільноти, яка має консенсус щодо власної ідентичності, власної 

історії, культурних цінностей, у певному розумінні залишилася просто 

національною меншиною у власній країні. Іншими словами: народ і 

країна були такі засмикані, такі залякані, що коли Україна виборола 

незалежність, у народу не було чітко визначеної спільної думки щодо 

власного майбутнього» [5, с. 63]. 

За Мейсом, трагедія незалежної Україні в тому, що в ній, за від-

сутності національної еліти, домінує еліта територіальна – зі звичками 

традиційної номенклатури (думай одне, кажи друге і зроби третє) і з 

повною відсутністю національних цінностей і державницьких орієнти-

рів.  

Луганщиною від 1991 року керувала або пострадянська, або від-

верто проросійська політична еліта, й обидві вони тяжіли до Москви як 

політичного центру, а зовсім не до Києва. Сумлінно й завзято виконую-

чи при цьому всі настанови кремлівської влади в поширенні «русского 
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міра» і звуженні «українського світу», в консервації «совка» на території 

області, що й призвело в кінцевому рахунку до гуманітарної ситуації, 

яка стала сприятливим тлом для російської агресії 2014 року, здійсненої 

в ім’я захисту прав «русскоязичних соотєчєственніков» – передусім прав 

на мову, культуру, «правдиву історію». 

Територіальну (містечкову) політичну еліту в Луганській області 

обслуговувала така ж територіальна, а не національна, інтелігенція (з 

нечисленними винятками в її середовищі) – учені, журналісти, культурні 

діячі, педагоги тощо. Вона творила міфологеми, що цілком кореспонду-

валися з ідеологією «руського міра», напрочуд активно пропагувались у 

місцевих ЗМІ і втілювались у навчально-виховній роботі. 

Деякі місцеві вчені й літератори старшої формації у своїй украї-

нофобській справі вийшли навіть на загальноукраїнський рівень – як, 

наприклад, автори пасквілів на знакових постатей української націона-

льної культури «Тарас Шевченко – крёстный отец украинского нацио-

нализма» и «Украинка против Украины». А інші гострі на язик молоді 

літератори, принижуючи й висміюючи в телеефірі українську мову, 

образно порівняли літеру «Ї» (якої, як відомо, нема в мові російській) 

з… фалосом. 

Ніхто з інтелігентів не сказав свого гнівного слова, коли ще на 

зорі незалежності місцева влада закрила досить популярні серед луган-

ців за часів перебудови українськомовні обласні газети «Молодогварді-

єць» і «Прапор перемоги», а згодом припинила ввіз на територію області 

та продаж українськомовної періодики з Києва і Львова. І після цього 

шпальти російськомовної регіональної преси зарясніли антиукраїнською 

пропагандою на кшталт геббельсівської, а полиці місцевих книгарень 

заповнилися працями О. Бузини та А. Дугіна. 

Не було чути протестного голосу луганських інтелігентів і коли 

влада під надуманим приводом «оптимізації» закривала поодинокі укра-

їнські школи, а українські класи об’єднувала з російськими і переводила 

на російську мову викладання, і коли батьки тих дітей голодували, ви-

магаючи від тієї влади захистити мовні права їхніх дітей. І коли офіційна 

(значно завищена!) кількість класів, у яких діти здобували освіту держа-

вною мовою, досягла найменшого в Україні рівня – 12%, а дитячих сад-

ків з українською мовою фактично не стало зовсім. 

«Не помітила» місцева інтелігенція й того, як Луганська міська 

рада спочатку законодавчо закріпила російську транслітерацію в назвах 

вулиць (Совєтская, Лєсі Украінкі, Коцюбінского, 30-лєтія Побєди), а 

потім взагалі вилучила українську мову з табличок на позначення ву-

лиць (які стали виглядати так: «ул. Советская – Sovetskaya Str.»). І як 

Луганськ, з ініціативи голови Луганської облради В. Голенка, у 2011 

році ледве не став Ворошиловградом. 
Не було реакції з боку інтелігентів і на прояви агресивної украї-

нофобії з боку таких місцевих депутатів-«регіоналів», як І. Зайцева (що 
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вимагала робити доповіді в обласній раді виключно «регіональною» – 
російською мовою), Р. Мірошник (який назвав дітей, що навчаються 
українською мовою, «недорасою»), В. Філіппов (який зокрема запропо-
нував використати виділені Міністерством культури для шкіл області 1 
млн. грн. не на придбання українських народних інструментів, а на за-
купівлю піаніно та баянів – на тій підставі, що особисто йому (він за 
сумісництвом був ще й ректором Луганського інституту культури і мис-
тецтв) невідомі навіть назви тих українських інструментів, які рекомен-
дувало міністерство; ця пропозиція Філіппова була одностайно схвалена 
депутатами облради і втілена). 

Обійшли увагою луганські інтелігенти й багаторічні вимоги па-
рафіян конфесій УПЦ КП і УГКЦ до депутатів міськради виділити зем-
лю під будівництво їхніх храмів (натомість кількість церков Московсь-
кого патріархату за роки незалежності зросла багатократно, завдяки 
симпатіям влади). І явно пропагандистський візит російського патріарха 
Кірілла (Гундяєва) в Луганськ у 2011 році, під час якого він прославляв 
«народ Донбасу», що «ревно оберігає православну віру», і запрошував 
його будувати спільне з Росією «отєчєство». 

Не було жодної реакції на систематичне вивезення луганських 
учителів на курси підвищення кваліфікації до Росії – з відповідним 
«озброєнням» їх там методикою виховання «русского патриота»; на 
перманентне застосування владою адмінресурсу для провокування полі-
тичного протистояння з її «не-донбаськими» опонентами, вивезення 
держбюджетників і тітушок у «потрібні» місця; на створення російсько-
донбаського проекту «Еврорегион Донбасс»; на проведення керівницт-
вом області сепаратистських форумів у Сіверськодонецьку (2004, 2008) і 
Луганську (2013) як передвісників «русской весны»-2014 тощо. 

Якби Луганщина сьогодні мала б достатньо представників націо-
нальної інтелігенції, то ми неодмінно чули б їх голос як реакцію на всі ці 
неподобства, мали б змогу читати не лише наукові статті своїх колег – 
викладачів університетів (зізнаймось собі, що ці статті читає, як прави-
ло, вузьке коло фахівців), а й публіцистику, яка покликана змінювати 
світ на краще. (Деякі публіцистичні статті автора як рефлексії на політи-
чні події в Луганську можна знайти на сайті «Радіо Свобода» [6]). А 
поки що нам відома лише одна достойна наукова відповідь наших колег-
гуманітаріїв Р. Міняйла і В. Сабадухи землякам-українофобам К. Де-
рев’янку, Г. Боброву і М. Грекову [7]. 

Якби ми мали своїх національних інтелектуалів-елітаріїв, то мали 
б і завчасне передбачення того, що нині відбувається на Донбасі. Як 
фінський національний елітарій К. Маннергейм передбачив війну з Росі-
єю за 18 років до її початку й розпочав будувати свою славнозвісну 
лінію захисту ще 1921 року, а наш український елітарій П. Штепа пе-
редбачив військовий напад Росії на Україну за 34 роки! 

До сьогодні в середовищі луганських інтелігентів ми мали велику 
когорту людей з антидержавницьким світоглядом, носіїв ідеології «ру-
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ського міра», «п’яту колону», причому саме такі переважали серед кері-
вників навчальних й культурних закладів, у журналістських колах; вони 
співпрацювали з владою і допомагали їй боротися з Україною на Донба-
сі. Друга за чисельністю група – це інтелігенти з ліберальним способом 
мислення, люди безідейні, мовчазні і байдужі спостерігачі, для яких на 
першому місці – індивідуальна свобода й особистий комфорт (передусім 
– мовний); найспритніші з них уміло співпрацюють з грантодавцями 
(але проекти, які вони розробляють, для України частіше шкідливі, аніж 
корисні). Зовсім небагато було інтелігентів – діяльних українських пат-
ріотів з державницьким мисленням. І, як прикрий факт, констатуємо 
наявність групи «штатних патріотів», які, очолюючи за завданням росій-
ських спецслужб патріотичні організації, зводили їхню діяльність нані-
вець і при цьому ще й співпрацювали з місцевою владою. 

Війна на Донбасі змусила ліберальних інтелігентів виїхати з оку-
пованої Луганщини (бо їм там зараз морально некомфортно). Покинули 
рідний край і діяльні патріоти (бо їм там просто небезпечно). Агентура 
виконує нові завдання з Центру – одних спрямували на українську тери-
торію, інших залишили на окупованій. А «п’ята колона» переважно 
залишилась на місці – творить ідеологію «ЛНР» і виховує гідних грома-
дян «молодой рєспублікі». 

У 2012 році Ініціативна група «Першого грудня», яка об’єднує 
провідних інтелектуалів українського суспільства, провела Національ-
ний круглий стіл «Місія інтелігенції та вільних людей України». Його 
учасники в пошуках шляхів подолання моральної деградації суспільст-
ва, його загрозливої для української державності автономізації пропону-
вали українським інтелігентам «добровільно працювати для загального 
добра, любити і цінувати людину чесної і сміливої думки і дії» 
(Є. Сверстюк); «вести загальнонаціональний діалог задля досягнення 
широкої суспільної згоди» (І. Дзюба); «створювати структури громадян-
ського суспільства» (Е. Лібанова) тощо. 

Навряд чи були почуті колегами пропозиції наступних двох учас-
ників, бо не вписувались у загальний ліберальний контекст круглого 
столу. Так, Владика Євстратій (Зоря) наголосив на потребі вироблення 
державної ідеології, і не на 5-10 років, а на далеку перспективу. А істо-
рик та етнополітолог Віталій Нахманович зауважив: «Доки в Україні не 
буде оновлено одну з існуючих ідеологій, чи не буде створена якась 
нова віра, яка надихне суспільство, згуртує навколо себе, ми нічого з 
мораллю зробити не зможемо. Моральна криза не є причиною занепаду 
суспільства, вона є ознакою ідейного занепаду. Щоб його подолати, нам 
необхідне оновлення ідеологічного стрижня нашого суспільства». 

Навряд чи інтелектуалам, зараженим бацилами лібералізму, а то й 
конформізму, до снаги бути творцями державної ідеології (поки що її 
неможливість закріплена у ст. 15 Конституції України). 

На тему ідеології в Україні і мовного питання як ключового в іде-
ологічному сенсі, а також на тему «донбаської ідентичності» міркує той 
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таки В. Нахманович: «Ти живеш у країні українців – знай українську 
мову й користуйся нею – ось і все. Не треба бути більшим українцем, 
ніж українці, треба просто поважати народ, на землі якого живеш. А 
взаєморозуміння між євреями, українцями та росіянами в Донецьку 
базується на тому, що всі вони насправді є, передусім, радянськими 
людьми, а не представниками своїх народів. Отож, це не є міжнаціона-
льна толерантність, а союз манкуртів» [8]. 

Підсумовуючи, зауважимо: якби в України була своя державна 

ідеологія (як у всіх суміжних з нами країнах) як базис для формування 

загальноукраїнського, а не містечкового, патріотизму, то неможливі 

були б будь-які «сепаратизми» на кшталт такого, який ми сьогодні спо-

стерігаємо на Донбасі. Й інтелігенти Донбасу застосовували би свій 

інтелект на розбудову України, а не на її розкол. 

Література 

1. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть: соціально-

політичний портрет / Г. Касьянов. – К. : Либідь, 1993. – 176 с. 
2. Філософський словник соціальних термінів / [В. П. Андрущенко та ін.] ; за ред. В. П. 

Андрущенка. К. : Р.И.Ф. ; Харків, 2002. – 671 с. 

3. Лой Анатолій. Зникаюча інтелігенція у трансформаціях сьогодення / А. Лой // Філо-
софська думка. – 2014. – № 2. – С. 7-16. 

4. Лосєв Ігор. Компроміс зі смертю? / І. Лосєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tyzhden.ua/Columns/50/57969  
5. Мейс Джеймс. Спадщина Голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство / Дж. 

Мейс // День і вічність Джеймса Мейса / За заг. ред. Л. Івшиної. – К. : ЗАТ «Українська 

прес-група», 2005. – С. 61-65. 
6. Ірина Магрицька. Біографія автора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.radiosvoboda.org/author/22564.html  

7. Церковні псалми блатною музикою, або Донос на Тараса Шевченка в Московський 
патріархат [Текст] / Р. Міняйло, В. Сабадуха // Сучасність. – 2007. – № 10. – С. 88-102. 

8. Нахманович Віталій. У евреев есть только одна миссия [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://maidan.org.ua/2015/12/vytalyj-nahmanovych-u-evreev-est-tolko-odna-
myssyya/ 

МАКАРОВ Л. В. 
 

ЛЮБОМИР (ГУЗАР) – УЧАСТНИК РАЗВИТИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 

События последних лет в Украине стали потрясением не только 

для жителей самой Украины, но всего мира. Страна пережила револю-

цию, военное вторжение, а также массовые проявления сепаратизма. 

Все это очень ярко продемонстрировало наличие глубокого политиче-

ского кризиса: действующий президент сбежал из страны, фактически 

сняв с себя ответственность за происходящее, три предыдущих не 
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имеют достаточного политического веса, чтобы повлиять на ситуацию 

(это показало их участие в так называемых «круглых столах»), а вновь 

избранный не находит желаемой поддержки.  

В таких критических условиях активную роль в общественной 

жизни страны начинают играть известные люди, такие как певцы, му-

зыканты, актеры, шоумены. Однако наибольшим доверием украинцев, 

согласно опросу, проведенному компанией Research & Branding group, 

пользуется церковь. Немалая заслуга в этом личности Любомира Гузара 

– верховного архиепископа Киево-Галицкого, предстоятель Украинской 

грекокатолической церкви с 25 января 2001 по 10 февраля 2011, карди-

нала-священника Римской католической церкви с титулом Санта-София 

а Виа Боччеа [3]. 

Уважение украинцами 82-летнего епископа религиоведы 

называют общественным феноменом. Еще в 2008 году, по данным 

исследования, проведенного социологическими службами Ukrainian 

Sociology Service и фонда Демократические инициативы, Гузару доверя-

ли 21,2% жителей Украины, среди которых были не только прихожане 

УГКЦ – на тот момент такими называли себя около 9% населения 

страны. Можно предположить, что теперь популярность священника 

только выросла, согласно исследованиям фонда Демократические ини-

циативы 2015 года, прихожанами УГКЦ себя называют 11% соотечест-

венников. Все эти факты сами по себе наталкивают на мысль, что стоит 

разобраться в причинах такой популярности кардинала Гузара и его 

роли в построении гражданского общества в Украине [2].  

Родился будущий глава УГКЦ 26 февраля 1933 года в семье Яро-

слава и Ростиславы из рода Демчук во Львове, где окончил народную 

школу и первый класс гимназии. В 1944 его семья эмигрировала на За-

пад, сначала в Австрию, где он учился в гимназии в Зальцбурге, а в 1949 

году перебралась в США, где Любомир Гузар окончил коллегиальную 

семинарию св. Василия. Высшее образование получил в Католическом 

университете Америки (Вашингтон) и Фордемском университете (Нью-

Йорк) [2]. 

30 марта 1958 рукоположён в священники и занимается 

пастырской деятельностью в грекокатолических приходах американской 

украинской диаспоры. В 1958–1969 преподаёт в коллегиальной семина-

рии св. Василия, а в 1969–1972 учится в Папском Урбанианском униве-

рситете, защищая в итоге докторскую диссертацию по теологии. В 1972 

вступил в монастырь Студийского Устава в Гроттаферрата (Италия), а в 

1973 году монашеской братией избран архимандритом монастырей 

Студийского Устава УГКЦ в диаспоре. В 1992 году Любомир Гузар 

вернулся в Украину, где с 2001 по 2011 год занимал должность верхов-

ного архиепископа Украинской грекокатолической церкви [2]. 

С возвращением его в Украину не просто продолжается священ-

ническое служение, но и начинается активная общественная деятельно-
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сти. Любомир Гузар не оставался в стороне важных для Украины со-

бытий.  

Он всегда стремился проявлять общественную активность сопо-

ставимую со своим саном и положением. Одним из первых на Всеукра-

инском совете церквей и религиозных организаций Гузар отказался 

осудить участников акции «Украина без Кучмы» конце 90-х. Наоборот – 

он публично назвал грехом коррупцию, поразившую власть. А в 2011 

году Гузар выступил инициатором создания группы 1 декабря – общест-

венного совета интеллектуалов, призванной своим авторитетом помочь 

развитию гражданского общества в Украине [3]. 

«Вместе с Гузаром в украинские церкви пришла европейская ку-

льтура общения с политическими институтами – не просить материаль-

ных льгот для себя, а говорить о принципах и ценностях», – говорит 

религиовед, доктор философских наук Юрий Черноморец [3]. 

События Евромайдана в Украине стали особым временем, когда 

каждая христианская конфессия смогла проявить себя по-новому. Никто 

не мог остаться в стороне и не сказать своего слова. Однако слова дале-

ко не каждого человека были услышаны и далеко не каждая реплика и 

выступление со сцены в Киеве запомнились.  

Нельзя сказать, что Любомир Гузар лично принимал активное 

участие в так называемой революции достоинства, однако его посеще-

ние площади Независимости в самом начале противостояния сыграло 

важную роль в формировании сценария дальнейшего развития событий. 

Уже на следующий день после избиения студентов кардинал греко-

католической церкви и бывшего ее глава года Блаженнейший Любомир 

Гузар выступил на Майдане Независимости и благословил всех собрав-

шихся людей. Также он сказал, что сейчас «при власти находятся люди, 

для которых материальная выгода является основной». Вместе с тем, он 

высказал убеждение, что в Украине очень много добрых людей, в раз-

ных слоях общества, «но мало быть добрым, нужно делать добро». 

Своим участием в протестах первого декабря Любомир Гузар 

высказал моральное одобрение происходящему в Украине. Для украин-

ского общества, большинство которого позиционируют себя как хрис-

тиане, получить согласие церкви в этом вопросе было очень важно. Но 

Гузар не просто «подстегивал» протестующих, своими словами, он 

пытался направить эмоции протестующих в мирное русло. 

Позднее участники инициативной группы «Первого декабря» 

Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Мирослав Попович, 

Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский приняли участие в митинге на 

Майдане Независимости 8 декабря 2013. Обращение «В Украине насту-

пило новое время» от имени группы зачитал академик Мирослав Попо-

вич, Любомир Гузар обратился к украинскому народу с фразой, впос-

ледствии ставшей крылатой: «Будем молиться так, как будто все зависит 

от Него. Будем работать так, как будто все зависит от нас» [1]. 



 

~ 182 ~ 

Седьмого января 2015 года в Украине состоялась премьера доку-

ментального фильма «Любомир». Один из продюсеров фильма Павел 

Казанцев, в своем комментарии к киноленте сказал, что он был снят с 

целью понять феномен Гузара. Однозначно секрет популярности и ува-

жения человека, которого все чаще называют «совестью нации» будет 

осмысливаться религиоведами, историками, журналистами и публицис-

тами еще много лет. Еще много предстоит осознать и подытожить. Од-

нако уже сегодня можно сделать вывод, что личность Любомира Гузара 

– одного из самых известных представителей современной украинской 

интеллигенции, является феноменом. Он, безусловно, играет очень важ-

ную роль в построении украинского гражданского общества.  
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МАСЬ К. С. 
 

ТРАДИЦІЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Ні для кого не є секретом, що однією з проблем суспільства є мо-

ральна зневіреність та незахищеність духовного життя народу. Саме у 

формуванні свідомості та просвітництві полягає головна місія гуманіта-

рної інтелігенції. На протязі декількох століть на фоні політичних та 

культурно-історичних змін вона була духовним компасом для людства. 

Актуальність цієї статті полягає в тому, що, незважаючи на вкрай склад-

ні події на різних етапах вітчизняної історії представники інтелігенції 

знаходили в собі сили виконувати культурницьку та просвітницьку місію. 

Яскравим представником інтелігенції другої половини XIX – по-

чатку ХХ ст. є всесвітньовідома постать, письменник-прозаїк Михайло 

Коцюбинський. Він став одним з основоположників новітньої українсь-

кої літератури та творцем соціального роману, історичних повістей то-
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що. Окрім літературних досягнень, письменник здобув визнання і завдя-

ки своїй просвітницькій діяльності.  

Педагогічну практику Михайло Коцюбинський розпочав у 

1881 р. як репетитор. Протягом 10 років учителював у містах Станіслав-

чику та Вінниці, у селах Михайлівці, Лопатинцях. В 1891 р. склав екза-

мен за учительську семінарію. Як сільський вчитель М. Коцюбинський 

провадив активну громадську роботу з ліквідації неписьменності серед 

дорослих, організовував бесіди з селянами [1, с. 257].  

Багато уваги він приділяв єдності навчання й виховання. Вважав, 

що тут має чимале значення навчальна і педагогічна література. Проте 

добір книг у школах та бібліотеках не відповідав елементарним вимогам 

педагогіки. Дитячу літературу Михайло Коцюбинський розглядав як 

складовий елемент виховання. Протягом кількох років активно працю-

вав у журналі «Дзвінок». Написав для дітей низку віршованих творів. 

Створив кілька казок, які виховували у читачів високі моральні риси, 

прищеплювали любов до чесної праці. 

На першорядне місце в системі освіти М. Коцюбинський ставив 

народних учителів. У статті «Шкільна справа» виступав за поліпшення 

складу викладачів, за створення належних умов для їхньої праці. Вва-

жав, що в педагогічних навчальних закладах треба розширити загально-

освітню і спеціальну педагогічну підготовку майбутніх учителів, ство-

рити умови для самоосвіти, відкрити педагогічні бібліотеки. 

У 1906–1908 рр. М. Коцюбинський очолював чернігівську «Про-

світу». В процесі організації культурно-просвітницької діяльності това-

риства письменник доклав багато зусиль, щоб створити умови для зба-

гачення духовного світу співвітчизників через залучення до читання. 

Дочка М. Коцюбинського, Ірина Михайлівна, пригадувала, що її батько 

хотів розвинути смак до літератури, дбайливе ставлення до книжки. Він 

вважав, що тільки книжка українською мовою може передати весь коло-

рит та красу народних українських традицій та пам’яток культури [2, 

с. 187]. Тобто, процес читання справедливо сприймався представниками 

української інтелігенції не тільки як запорука інтелектуального та мора-

льного розвитку дорослих і дітей, але й як основа патріотичного вихо-

вання, пізнання історії та культури свого народу. 
Для реалізації свого культурно-освітнього проекту у лютому 1907 

року М. Коцюбинський готує відозву, яка була розіслана багатьом куль-
турним діячам та письменникам. У ній говорилося, що в Чернігові не-
щодавно було засновано товариство «Просвіта», першочерговим за-
вданням якого стала організація безкоштовної бібліотеки-читальні. Рада 
товариства вважала своїм обов’язком подбати, аби бібліотека була напо-
внена українськими книжками, а читальня – українськими періодични-
ми виданнями. Товариство не мало відповідних коштів на досягнення 
цієї мети і змушене було звернутися до «високоповажних» авторів, ви-
давців, а також редакцій просвітніх та наукових товариств з проханням 
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«допомогти відправкою книжок або періодичних видань безплатно» [2, 
с. 187]. Отже, з перших днів заснування товариства пріоритетом була 
організація бібліотеки та читальні для членів «Просвіти» і всього насе-
лення Чернігівської губернії. В результаті значно зріс попит на україн-
ське друковане слово. М. Коцюбинський спрямовував свої зусилля на 
прищеплення ідей національно-культурного відродження молоді, розу-
міючи, що саме вона буде творцем майбутнього. 

Михайло Коцюбинський став одним з найяскравіших представ-
ників української інтелігенції. За умов постійних переслідувань та кон-
флікту з владою він залишався талановитим автором і просвітником 
українського народу.  

Повернемось до нашого часу. В інформаційному просторі можна 
знайти безліч прикладів знецінення моральних, освітніх та культурних 
ідеалів. Не кожного цікавить сучасна література та мистецтво, однією з 
провідних тенденцій суспільного розвитку виступає зростання спожива-
цьких настроїв. Визначаючи роль та завдання інтелігенції на сучасному 
етапі, слід враховувати головні ідейні трансформації суспільства, що 
відбулися протягом останніх 25-30 років. 

У цьому контексті заслуговує на увагу думка І. Кураса, який вка-
зав на необхідність співвіднести соціальні очікування і реальні можли-
вості держави, узгодити різноспрямовані ціннісні орієнтації різних соці-
альних верств і вікових груп населення, визначити оптимальні вектори 
розвитку регіонів. Лише подбавши про це, можна запропонувати суспі-
льству привабливий соціальний ідеал, сформулювати українську мрію, 
наповнити конкретним змістом категорію національних інтересів [3, 
с. 275] . 

Просвітницька діяльність української інтелігенції на початку ХХІ 
ст. в умовах моральної дезорієнтації суспільства, а тепер ще й в трагіч-
них умовах війни, стає не менш необхідною, ніж в ХІХ – на початку 
ХХ ст. Відомі українські письменники, музиканти, художники з почат-
ком військових дій на Сході України почали докладати більше зусиль до 
моральної підтримки та духовного розвитку українського суспільства.  

Вартий окремої уваги приклад сучасної просвітницької діяльності 
шкільного вчителя та волонтера з м. Краматорськ Проселкової Оксани 
Олександрівни. Головним завданням вона вважає популяризацію дитя-
чого читання та заохочення учнів 5-7 класів до позакласного читання 
[4]. Поштовхом до культурницької активності стало усвідомлення, що у 
школярів не тільки не сформована любов до української книги, але й 
працювати над цим важко через брак якісної художньої літератури в 
шкільних та міських бібліотеках. За ініціативою О. О. Проселкової про-
тягом 2014 – 2015 року у містах Донецької області були організовані та 
проведені «Шкільні читання» («Зимові читання» для учнів 5-7 класів з 
використанням сучасної вітчизняної літератури для дітей та «Літні чи-
тання» з використанням перекладених українською мовою творів зару-
біжної літератури для учнів 5-9 класів). 
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У 2014 році Оксана Проселкова звернулася в МіськВО з пропо-

зицією провести міський конкурс читацьких відгуків для школярів 5–6 

класів. Одночасно волонтерка писала десятки листів в різні видавництва 

та громадські організації з проханням допомогти книгами. Багато хто 

відгукнувся: слали книги, передавали гроші. Вдалося зібрати 12 тисяч 

гривень. Кожна школа, яка погодилася взяти участь в конкурсі, отрима-

ла комплект літератури для дітей 10–12 років. Це 30 шкіл Краматорська 

і 11 шкіл – Волноваського, Костянтинівського, Слов’янського та Арте-

мівського районів. На конкурс «Зимові читання», який став частиною 

проектів «Вся Україна читає дітям» і «All of Europe reads to Kids», учні 

написали 125 відгуків на прочитані книги шістнадцяти авторів. Дванад-

цять з них – сучасні письменники.  

Вчитель та волонтерка вважає, що завдяки соціокультурному 

проекту «Вся Україна читає дітям» в Україні уперше за всю історію 

незалежності вдалося продемонструвати консолідацію сил українських 

письменників, видавництв, НСПУ, Міністерства освіти й науки України, 

Міністерства культури заради майбутнього [5]. У планах пані Оксани 

значно розширити географію конкурсу та покласти початок популяри-

зації сучасної української літератури серед дорослих. 

Отже, досвід розвитку українського суспільства в складні часи 

демонструє необхідність діяльності «людей-локомотивів», які руйнують 

нав’язані стереотипи та допомагають змінювати ситуацію на краще. 

Вітчизняна історія свідчить, що саме інтелігенція є рушійною силою в 

процесі становлення суспільної моралі та культурних практик. Сьогодні 

традиційна культурно-просвітницька місія української інтелігенції не 

лишається без уваги з боку громадянського суспільства, яке активно 

створюється. Сучасні просвітителі продовжують формувати та доносити 

до людей виховні, освітні та духовні ідеали. 
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МИХАЙЛОВСЬКИЙ А. А. 
 

РОЛЬ И МЕСТО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Фундаментальным и определяющим процессом развития цивили-

зации стал научно-технологический прогресс, поэтому современное 

состояние цивилизации и определяют как техногенная цивилизация. 

Научно-технологический прогресс и экономический рост привели к 

новому качеству жизни, обеспечили возрастающий уровень потребле-

ния, медицинского обслуживания увеличили среднюю продолжитель-

ность жизни. Стремительное развитие науки и техники существенно 

возвысило роль научно-технической интеллигенции как явления в соци-

ально-культурных процессах современности. Научно-техническая ин-

теллигенция – это особая социально-профессиональная и социокультур-

ная группа, представляющая собой определенную общность высокооб-

разованных и культурных людей занимающихся связанным с техникой 

сложным трудом, требующим умственных высокопрофессиональных 

навыков и, как правило, специального образования. 

В условиях современного мира, определяемого как техногенная 

цивилизация, все больше набирает силу идея о том, что научно-

технические специалисты, в силу своих способностей могут быть задей-

ствованы не только в сфере научной деятельности и производства, но 

также могут успешно решать задачи управленческого политического 

характера. По словам создателя теории постиндустриального общества 

Д. Белла: «Если в предыдущем столетии господствующими фигурами 

были предприниматели, бизнесмены и промышленные руководители, то 

"новыми людьми" оказываются ученые, математики, экономисты и 

создатели новой интеллектуальной технологии» [1, c. 463]. Одной из 

причин непосредственного вхождения научно-технической интеллиген-

ции в сферу государственной деятельности является совокупность исто-

рически обусловленных объективных условий, характеризующихся 

нарастанием кризисных явлений во всех сферах общественной жизни, в 

том числе в системах властных отношений, внутри политических элит. 

Социальные, политические и экономические кризисы, охватив-

шие мир с самого начала XX века способствовали поиску новых подхо-

дов и решений относительно эффективности систем государственного 

управления. При этом происходившее успешное внедрение техники во 

все сферы жизнедеятельности сформировало убеждение о том, что 

принципы и методология, применяемые в технической культуре, могут 

быть распространены и на властные отношения в обществе. Проблема-

тика соотношения технической культуры и власти была очерчена в рам-

ках концепции Технократизма. 
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Эта концепция возникла в 20-х гг. XX столетия и получила зна-

чительное распространение в 60–70-х гг. ее сторонниками были, в част-

ности, Т. Веблен, Д. Барнхейм, Г. Саймон, Д. Белл и др. Центральной в 

технократических концепциях является идея о возможности эффектив-

ного функционирования власти, основанной на научной компетенции, о 

возможности замены политического субъективного решения решением 

рациональным и объективным. По мнению представителей технократи-

ческой теории, ведущую роль в управлении обществом должны взять на 

себя компетентные профессионалы технократы. Технократы – высоко-

квалифицированные специалисты в области техники и технологии, ко-

торые осознают, что большинство значимых социальных проблем могут 

быть решены с помощью технологически ориентированных методов. 

Как предполагается, именно они способны определить действительные 

потребности общества, оптимальные пути его развития и необходимые 

средства. Основой претензий на власть для технократов служит все 

возрастающая роль специальных знаний в управлении не только произ-

водственными, но и социально-политическими процессами, а также 

значение научно-технического прогресса для развития современного 

общества в целом [4]. 

В 70-е годы XX века возрастает интерес к концепции технокра-

тии со стороны социальных мыслителей. Среди ее сторонников видное 

место занимает американский социолог и публицист Д. Белл. По его 

мнению, наука и научное знание значительно проникли во все сферы 

человеческой жизни, процессы в которых преимущественно и регули-

руются этими знаниями. Регулирование на основе научных знаний и 

интеллектуальных технологий, первоначально использовавшееся лишь в 

управлении отдельными компаниями, с 60-х годов становится неотъем-

лемым элементом правительственной политики. В связи с этими изме-

нениями происходит частичный сдвиг центра власти в сторону носите-

лей этих знаний и технологий. Неизбежным следствием этих процессов, 

по мнению Д. Белла, является изменение в сфере правящих элит. Учи-

тывая рост роли знания и науки, ученых и менеджеров, Д. Белл утвер-

ждает, что именно эти люди и являются элитой «нового общества». 

Причем, по мнению Д. Белла, изменения происходят не только в эконо-

мической элите. Рост значимости научно-технических специалистов 

происходит и в политической сфере общества. Члены «новой технокра-

тической элиты» с их интеллектуальными технологиями стали неотъем-

лемой частью в системе принятия решений [3, c. 28]. Собственно 

Д. Белл говорит о научно-технической интеллигенции как о сформиро-

вавшейся социальной элите, которая уже на данном этапе развития об-

щества задействована в решении тех или иных политических задач, по 

его мнению, эта тенденция будет только возрастать, пока не приобретет 

абсолютный характер. 
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В современной техногенной цивилизации действительно увели-

чивается объем функционирования технических систем, растёт роль 

научно-технических специалистов. Однако становится очевидным, что 

наряду с преимуществами решений, принятых на основе технического 

рационального метода могут также возникнуть негативные непредска-

зуемые последствия, связанные с обесцениванием морально-этической 

составляющей. Мы уж стали свидетелями того, как чрезмерное развитие 

техники, а также прагматический подход приводили к целому ряду ката-

строф и кризисов: экологический кризис, антропологический кризис, 

растущие процессы отчуждения, изобретение все новых средств массо-

вого уничтожения – все это побочные продукты техногенного развития. 

Существует опасность того, что в условиях техногенной цивилизации 

человек из конструктора мира превратится в объект конструирования. В 

новых технических условиях появляются новые, ранее не существовав-

шие человеческие взаимоотношения, возникает поле этической пробле-

матики, формируется новая техническая реальность. Перспективы раз-

вития и судьба общества в таких условиях могут быть предметом мани-

пуляции научно-технической элиты. Закономерности функционирова-

ния систем при этом вытесняют привычные социальные и политические 

законы и нормы, возникает конфликт между техническим и гуманитар-

ным подходами в решении социально-политических задач. 

Проблематика гармонизации технической и гуманитарной сферы 

должна рассматриваться еще на этапе подготовки специалистов. Усло-

вия развития современной техногенной цивилизации ставят новые зада-

чи перед высшим образованием – готовить специалиста, отвечающего 

изменившимся запросам общества, который должен получать не только 

специальные технические знания, но также сочетать их с социально-

психологической компетентностью и высокой интеллектуальной куль-

турой. Особая роль в этом должна отводиться гуманитарному образова-

нию, которое могло бы обеспечить прогресс науки, техники и техноло-

гии, не противоречащий социально-культурному, духовному развитию 

человека и общества. Гуманитарное образование помогает человеку 

найти самого себя, отстоять свое право на самореализацию, самоопреде-

ление, создает его культурное поле, то есть берет на себя груз проблем 

мировоззренческого, общекультурного, духовного и интеллектуального 

развития личности. Успешное решение современных глобальных про-

блем в значительной степени определяется, прежде всего, уровнем обра-

зованности и культуры общества, связующим звеном между которыми и 

выступает гуманитарное образование [2, c. 70]. Современная научно-

техническая интеллигенция как общность, находящаяся в авангарде 

формирования новой реальности, во избежание повторения ошибок 

прошлого должна уметь принимать не только технически правильные 

решения, но также научится понимать всю ту глубину и многогранность 

процессов, проистекающих в окружающем мире и обществе, руковод-
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ствоваться при этом высокими духовными морально-этическими сооб-

ражениями. 

И так мы видим, что на данный момент научно-техническая ин-

теллигенция еще не заняла главенствующего положения в обществе, 

однако её возрастающая роль в условиях современной техногенной 

цивилизации является определяющей, и в будущем должна привести к 

социальным, экономическим и политическим преобразованиям действи-

тельности. В настоящее же время следует особое внимание уделить 

подготовке будущих специалистов, особенно в сфере гуманитарного 

образования, это позволит избежать возможных негативных послед-

ствий и сделает процесс модернизации органичным и не противореча-

щим человеческой природе. 
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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, ИСТОРИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И БЕГСТВО ОТ НИЧТО 

Все мы помним знаменитые строки из шекспировского «Гамле-

та»: «The time is out of joint – O cursed spite, That ever I was born to set it 

right!». Смысл их ясен, несмотря на различие переводов на русский 

язык: «Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соеди-

нить!» (пер. Б. Пастернака); «Распалась связь времен. Зачем же я связать 

её рождён» (пер. А. Кронеберга); «Век расшатался – и скверней всего, 

что я рождён восстановить его!» (пер. Т. Щепкиной-Куперник). Думает-

ся, что именно в этих вечных строках заключен смысл и оправдание 

существования интеллигенции, её сверхзадача. Интеллектуал критикует, 

дает прогнозы, осуществляет рефлексию, а интеллигент связывает вре-

мена, устраняет смысловые и хронологические разрывы в трагической 

истории своей родной культуры. У интеллектуала, в отличие от интел-

лигента, нет задачи объединения и примирения различных сторон, под-



 

~ 190 ~ 

ходов, позиций, жизненных судеб. Интеллигент, даже ничего не говоря, 

своим молчанием, немым укоряющим взглядом вносит своё примиряю-

щее присутствие, символизируя «третью правду» (С. Б. Крымский).  

«Он ни за, и ни против, он занят другим, как Басё» – спел когда-

то Борис Гребенщиков. Сказанное хорошо применимо к интеллигенту. 

Здесь нет ницшеанского имморализма, позиции «по ту строну добра и 

зла», холодной сверхчеловеческой воли к власти. Отнюдь! Свет правды 

интеллигента в его высших проявлениях – это свет бытия, о котором 

было сказано, что он во тьме светит, и тьма не объемлет его. Речь идет о 

попытке понять и даже в чем-то принять всё случившееся в националь-

ной истории, пусть самое страшное и трагическое, – принять как неиз-

бежное, как урок, горькое лекарство, Суд Божий. Принять и полюбить 

историю своего народа такой, какой она есть, и тем самым «снять» тра-

гичность. Это своеобразное «amor fati» в национальных масштабах. 

Занять полностью чью-либо сторону в сиюминутном конфликте для 

интеллигента означало бы раствориться в потоке истории, между тем 

как его задачей является так раз стоять «над историей». Интеллигент, 

который разделяет в истории своей страны на «своих» и «чужих», сто-

ронников и противников, в своем неприятии доходящий до ненависти, 

ропота и проклятия, есть псевдо-интеллигент.  

Настоящий интеллигент мыслит с высоты истории, в свете вечно-

сти, а настоящая объективная высота истории – это Божественный Про-

мысл, Провидение. Примирение и связывание времен как призвание 

интеллигента возможно лишь исходя из этого света вечности. Поэтому 

интеллигент в уме должен постоянно держать идеал высшего блага, в 

котором осуществляется «coincidentia oppositorum (совпадение противо-

положностей), достижимое в конце истории, когда не будет «ни эллина, 

ни иудея». Естественно, что богоборчество, которым порой так гордить-

ся интеллигенция, совершенно ей не к лицу, ибо оно делает подобную 

высоту мысли невозможной, не даёт подняться над временем и над со-

бой для глубины понимания культурных и исторических процессов. А 

впрочем, такой масштаб истории, судящий о ней в перспективе вечно-

сти, позволяет относиться ко всем этим интеллигентским богопротивле-

ниям в свете высказывания Тертуллиана о том, что «каждая душа хри-

стианка», а посему поиск правды и высшей справедливости у самого 

убежденного атеиста парадоксальным образом и зачастую совершенно 

неосознанно, но всё же выражает некоторые глубинные христианские 

истины, и следовательно положительно служит истории. Философские 

основания сближать столь крайние позиции есть. Думается, что совпа-

дение противоположностей» в Боге, о котором говорил кардинал Нико-

лай Кузанский, и более позднее светское учение о диалектическом син-

тезе, «снимающем» противоположности, по большому счету, суть одно-

порядковые вещи. Вот главная мысль: примирение противоборствую-

щих сторон принципиально возможно, но оно требует определенной 
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внутренней дистанции, морального великодушия и интуитивной силы 

разума. В этом смысле, что бы ни говорили, идейно марксизм парадок-

сально близок к христианству. Ведь и то, и другое говорит о необходи-

мости исчезновения зазора между сущностью и существованием, о сня-

тии ситуации отчуждения и насилия в эсхатологической перспективе 

(каким путём – другой разговор). 

Поэтому, когда мы говорим, что интеллигент обязан мыслить ис-

торически, это означает, в первую очередь, то, что он обязан мыслить 

эсхатологически, т.е. признавать наличие у всемирной истории смысла, 

сбывающегося в её конце. Если у истории есть конечная цель, то рас-

пасться «связь времен» (как у шекспировского героя) не может. Уже во 

вторую очередь, интеллигент должен быть озабочен смыслом нацио-

нальной истории, выражая «дух народа» и прислушиваясь к нему, бе-

режно храня. Перефразируем М. Хайдеггера: интеллигент – это пастух 

национального бытия. Он принимает историю своего народа целиком, 

не допуская в ней «белых пятен» и ценностную близорукость. Он хра-

нитель исторической памяти, исторического «мета-нарратива», и не 

может себе позволить инфантильное вытеснение в коллективное подсо-

знание неприятных уроков истории. Он не приемлет политические и 

сиюминутные запреты на прошлое, понимая, что любые запреты не 

лечат, а маскируют болезни национального самосознания, приводя к 

риску рецидивов. 

Для истинного интеллигента смысл истории разворачивается 

между полюсами добра и зла, бытия и небытия. В чем смысл истории 

Запада, какова историческая миссия западной Европы? Хайдеггер писал, 

что судьба Запада – это Ничто, последовательный нигилизм, отрицание 

«верховных ценностей», которое символически выражена в идее «смер-

ти бога». Там, где нет Бога как высшей ценности, там царствуют силы 

Ничто. Разовьем эту мысль дальше. Суть зла именно в том, что оно затя-

гивает в Ничто, ибо само суть таково. Своей ничтожностью зло подры-

вает и разрушает бытие добра. И чем шире смысловая и моральная пу-

стота Ничто, тем сильнее её гравитационное поле, тем ярче её соблаз-

няющее сияние. Если свет божественной любви никого не принуждает 

(любовь по своей природе не может быть принудительной и тем более 

однообразной), то демоническое сияние Ничто – тоталитарно. Возвещая 

о свободе и многообразии форм, царство зла втайне их ненавидит. 

Мнимый прогресс пост-христианской Европы – это прогресс в сторону 

Ничто, в пропасть транс-религиозного и транс-гендерного, транс-

эстетического и транс-культурного, транснационального и транс-

человеческого. В этом смысле, когда говорят о непрогрессивных, отста-

лых от остальной Европы странах, – это факт, означающий их большую 

дистанцию от Ничто сравнительно с другими, более «развитыми» и 

«продвинутыми». Неготовность к евро-интеграции – не болезнь и не 

порок, а симптом здорового желания избежать ловушки Ничто и исто-
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рического тупика. Непринятие и отторжение Ничто, в котором нацио-

нальное «Я» (дух народа) можно навсегда похоронить, но никак не вос-

кресить или возродить, есть моральная добродетель. 

Ценностное Ничто, в ничтожность которого так стремительно 

идет европейская цивилизация, не является судьбой украинского народа. 

Так сложилось, что эта историческая судьба, ещё со времен Киевской 

Руси, была больше связана не с латинским Западом, а с православным 

византийским Востоком. Это наложило свой отпечаток на все последу-

ющие культурно-исторические процессы, в том числе и на пресловутое 

«отставание» от Западной Европы, если, конечно, считать последнюю 

универсальной точкой отсчета, мерилом и критерием всемирного исто-

рического процесса, что весьма и весьма сомнительно. Европоцентризм 

– устаревшая концепция, это давно осознали ведущие западные интел-

лектуалы, и никак не могут понять у нас. Университеты и схоластиче-

ские школы, Реформация и капитализм, Просвещение и индустриальные 

революции, западные стили и направления в искусстве, эмансипация и 

свобода нравов, прогресс цивилизации и упадок культуры – всё это 

приходило на украинские земли с большим опозданием, в отголосках и 

перепевах, приобретая порой совершенно иные формы и иное содержа-

тельное наполнение. Всё это плоды чужого духа, чужой истории. И в 

этом нет никакой трагедии, ведь каждая цивилизация развивается как 

особенный организм со своими законами. Обидный статус failed state, 

которым окрестили западные политологи и экономисты Украину, на 

самом деле скрывает более точный философский диагноз failed 

modernity: именно несостоявшийся, а не «незаконченный» проект Мо-

дерна, о котором пишет Ю. Хабермас, говоря о Западной Европе. Здесь 

важно понять, что в этих краях Модерн и не мог состояться, ибо его 

изначальной основой и питательной средой была специфическая запад-

ная католическая культура. Конечно, можно пересадить Модерн на пра-

вославную почву, и такие попытки были и будут, но здесь он никогда не 

приживается. А если даже и вырастает, то принимает уродливые кари-

катурные черты, как, например, большевизм (идеи Просвещения, по-

павшие в общинное православное сознание) или дикий капитализм 

(идеи «свободного рынка», попавшие в советское сознание). И нашей 

интеллигенции следует осознать, что в такой перспективе провозгла-

шённый курс на либерализм и либеральные западные ценности оказыва-

ется далеко не единственным в культурно-цивилизационном плане. Его 

альтернативой может стать сознательный и последовательный консерва-

тизм, традиционализм, «кордоцентризм», учитывая то, что историческая 

судьба значительной части украинцев связана с православием, шире – 

православной культурой, православно-византийским типом цивилиза-

ции. 

Если интеллигенция мыслит себя в неразрывной связи со своим 

народом, в политическом плане это означает её моральный долг сказать 
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твердое «нет» силам Ничто и решительное «да» благородному бунту 

против нигилизма ради возрождения верховных ценностей истины, 

добра, красоты, любви и соборности в христианском понимании этого 

слова. Не у всех хватит мужества на бунт против Ничто, ибо слабы силы 

человеческие противостоять разрушительному натиску зла. Но всегда 

остается открытым путь бегства от бездны Ничто во спасение. На наш 

взгляд, именно такое спасительное бегство от сияющей миражами пу-

стыни зла и вопрос смыслового наполнения этой пустыни живоносными 

источниками должны стать предметом дальнейших размышлений и 

обсуждений в кругах мыслящей украинской интеллигенции. 

НИЗЬКОПОКЛОННА К. І. 
 

ВЗАЄМОДІЯ СЛОВА ТА ЖИВОПИСУ В ТВОРЧОСТІ Е. АНДІЄВСЬКОЇ 

Емма Aндiєвськa – укрaїнськa письменниця, пoетесa тa худoжни-

ця, щo прaцює у стилi сюрреaлiзму тa герметизму. Фiлoсoфськi, духoвнi 

тa мiстичнi теми є гoлoвними у твoрчoстi Aндiєвськoї. Aвтoркa нaле-

жить дo вaжливих предстaвникiв мoдернiзму в укрaїнськiй лiтерaтурi 

другoї пoлoвини XX ст. Письменницю чaстo пoв’язують з Нью-

Йoркськoю групoю укрaїнських лiтерaтoрiв в емiгрaцiї. Пoетесa вiдoмa 

тим, щo пишучи у фoрмi клaсичнoгo сoнету, кaрдинaльнo йoгo 

рефoрмувaлa свoїм викoристaнням дисoнaнсiв тa смислoвих aсoцiaцiй 

мiж пoбутoвими речaми тa фiлoсoфськими пoняттями. Еммa Aндiєвськa 

є aвтoркoю багатьох поетичних збірок, серед них «Народження ідола» 

(1958 р.), «Риба і розмір» (1961 р.), «Первні» (1964 р.), «Пісні без текс-

ту» (1968 р.), «Наука про землю» (1975 р.), «Кав’ярня» (1983 р.), «Спо-

куси святого Антонія» (1985 р.), «Архітектурні ансамблі» (1989 р.), 

«Знаки. Тарок» (1995 р.), «Межиріччя» (1998 р.). Поетичні збірки офор-

мляє репродукціями своїх малярських творів. Пише також повісті та 

романи: «Подорож» (1955 р.), «Тигри» (1962 р.), «Джалапіта» (1962 р.), 

«Герострати» (1970 р.), «Роман про добру людину» (1973 р.), «Роман 

про людське призначення» (1982 р.). Як живописець, Емма Андієвська 

працює з 1956 року. Виставки в Україні з 1992 року (Київ, Львів, Івано-

Франківськ, Кам’янець-Подільський). Брала участь у виставці художни-

ків з України «Україна-95» (Мюнхен), у Галереї Р. Мірбаха (Мюнхен); 

окремі роботи експонуються в Українському музеї (Нью-Йорк), картин-

ній галереї УВУ (Мюнхен), Національному музеї літератури України 

(Київ), Харківській картинній галереї та ін.[1]. 

Особливістю творчості Е. Андієвської є поєднання поезії та слова 

у сновидних малюнках. Найяскравішим прикладом синтезовано-гармо-
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нійного поєднання поезії та малярства у творчому доробку Андієвської є 

її альбом «Мова сну = сеґменти» (1998 р.) [2, с.148-149]. Він об’єднує 

абстрактні картини й поетичні рядки, які разом створюють ефект реаль-

ності сновидіння.  

Е. Aндiєвськa вдaється дo жaнрoвoгo oзнaчення свoїх пoетичних 

зaмaльoвoк, дaючи їм чiтку oцiнку – «нaтюрмoрти»: «Нaтюрмoрт з 

усклaдненням у чaсi», «Нaтюрмoрт у рaкурсi трoянськoї вiйни», «Вaгiт-

ний нaтюрмoрт», «Нaтюрмoрт з зaлiзнoю лiйкoю», «Нaтюрмoрт в 

oднoплoщиннo-iстoричнoму рoзтинi», «Нaтюрмoрт з етичним ухилoм», 

«Нaтюрмoрт з тiнню». Тaкi «oбрaзoтвoрчi» кaртини мoжнa знaйти у 

збiркaх «Вiґiлiї», «Спoкуси святoгo Aнтoнiя», «Знaки. Тaрoк», «Вілли 

над морем», «Межиріччя», «Наука про землю».  

Жанр «натюрморту», як відомо, застосовується не лише в площи-

ні образотворчого мистецтва, хоча найчастіше використовується саме 

художниками. Оскільки література – теж один із видів (причому синте-

зований) мистецтва, то й у художніх творах, переважно поетичних, на-

трапляємо на такі замальовки із зображенням предметів побуту, квітів, 

фруктів тощо. Так, поетичні «натюрморти» Е. Андієвської не зовсім або, 

швидше, зовсім незвичні, з погляду жанрового означення класичного 

малярського «натюрморту». Читач, сподіваючись побачити традиційну 

предметну композицію, буде вражений, приголомшений, натрапивши на 

несподівані, інколи навіть незнайомі образи й предмети, освітлені чуде-

рнацькими барвами. Майже театральна гра світла-тіні в поетичних на-

тюрмортах Андієвської змусить читача пригадати страшні сни-видіння 

та може викликати шквал непередбачуваних, не завжди позитивних 

емоцій, переживань, залишивши по собі неоднозначні враження й від-

чуття. Скажімо, деякі поетичні картини Андієвської, хоч і не означені 

авторкою як «натюрморти», можуть вважатися такими за аналогією побу-

дови, структурними особливостями, образною системою, художнім напо-

вненням: «Краєвид у межах квадрата», «Домашній краєвид у дощ», «Кра-

євид з квітчастими левами, або переваги зеленого», «Інше вікно» та ін. 

У натюрмортах зображується світ речей: зрізані квіти, зірвані 

фрукти та овочі, позбавлені руху тварини, тобто засмажені, запечені, 

придатні для споживання. Натюрморти відбивають наслідки втручання 

людини, яка знерухомлює, позбавляє «життя» необхідні їй дари приро-

ди. Композиційно вербальні натюрморти нагадують малярські, адже все 

подається тут і поряд: «Перчина, баклажан і огірок / Між цибулин на 

таці металевій» [3, с. 111–112]. Проте вербальні натюрморти виявляють-

ся нерідко трансформованими завдяки «оживленню» речей, іноді приєд-

нанню до них ознак інших малярських жанрів, як, наприклад, у «Натю-

рморті з елементами краєвиду», що поєднав ознаки як зазначеного жан-

ру, так і пейзажу та медитації («…Прокинувсь віддих, круглий, як цибу-

ля, / З фасетами і шпичаками болю, / Що – лунами – шафран і сандарак, 

– / Аби нутро – на джерело в яру» [3, с. 112]). 
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В авторки овочі та фрукти можуть відтворювати частини тіла, на-

повнювати їх («Фруктів тіла / До склянки холодної тислись…» [3, 

с. 112]). Фрукти, насамперед соковиті груші та яблука, символізують 

багаті дари природи, земні насолоди. Поетичні натюрморти відзнача-

ються непередбачуваним поєднанням деталей, несподіваністю їх розта-

шування, констатацією їх наявності. Фрагментарність художнього зо-

браження у ліриці та малярстві очевидна і дозволяє досягати панорам-

ності картини без акцентування зв’язків між її елементами, що характе-

рно для сюрреалістичної візійності, яка виявляється і в ліриці, і в живо-

писі. Художні полотна (вербальні й живописні) служать виявленню 

невимовного, розкриттю метафізичних вимірів буття, осягненню транс-

цендентних істин.  

В Емми Aндiєвськoї, як i в кoжнoгo мaйстрa, свoї улюбленi 

кoльoри. Худoжня пaлiтрa її пoетичних пoлoтен мaє дoсить ширoкий 

дiaпaзoн, велику спектрaльну перспективу – вiд слiпуче-бiлoгo («бiлa 

дoрiжкa, встеленa спaлaхaми», «вигулькують iз жил мoлoчнi перa», «Де 

лиш тoпoля, сизo-бiлий термoс»), дo жoвтoгo («присягaючись нa жoвтiй 

динi»), вiд зеленoгo («зеленi ятiрцi з усесвiту ви сильнi», «зеленi 

aлiгaтoрoвi грушi») дo блaкитнo-гoлубoгo й синьoгo («зaмiсть чубiв – 

блaкитний мoлoчaй», «мoлoчнo-гoлубий», «I сутiнки, як синє сiнo»), вiд 

чoрнoгo («чoрнi урвищa», «свiт пoчoрнiв, пoгaс») дo нaсиченoгo, яск-

рaвoгo, улюбленoгo пoеткoю червoнoгo («З рiвнини витiкa червoний 

шлик», «I сoнцевi рoзкрaявши губу, Червoне oбернув нa гoлубе») [4, 

с. 152–153]. 

Кoльoрoвa гaмa й грa свiтлa-тiнi ствoрюють у пoетичних 

зaмaльoвкaх Емми Aндiєвськoї вiдчуття oб’ємнoстi, гoлoгрaфiчнoстi, 

стереoметричнoстi мaлюнку, щo вже є пoвнoцiннoю пaнoрaмoю сюр-

реaлiстичнoгo свiту. Деякi її пoетичнi «сюжети» нaгaдують чудернaцькi 

фрески, щo шмaткaми визирaють iз-пiд бaгaтoвiкoвих нaшaрувaнь євро-

пейської культури [5, с. 166]. 

Таким чином, хaрaктерними для Е. Aндiєвськoї є дaлекoсяжнi 

aсoцiaцiї тa aлюзiї мiж щoденними речaми й свiтoглядними пoняттями. 

У цiлoму сприйняття твoрчoстi Aндiєвськoї вимaгaє вiд читaчa великoї 

ерудицiї й знaння iнших культур. Склaднiсть прoчитaння твoрiв aвтoрки 

пoв’язaнa з великoю кiлькiстю мoжливих iнтерпретaцiй твoрiв. Багатог-

ранна творчість Емми Андрієвської викликає неабиякий інтерес у су-

часних читачів та дослідників, стимулює до поглибленого і всебічного 

аналізу її синтезованого, оригінального творчого доробку. 

Література 

1. «Буття прочинилося навстіж…» Емма Андієвська : до 80-ліття з дня народж. : біобіб-
ліогр. покажч. / уклад. О. Круківська; ред. С. Чачко. – К. : ДЗ «Держ. б-ка України для 

юнацтва», 2011. – 52 с.  

2. Маланій О. Поетичні натюрморти Емми Андієвської [Текст] / О.Маланій // Волинь 
філологічна: текст і контекст. Зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 13. – С.145-158. 



 

~ 196 ~ 

3. Просалова В. А. Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури. Монографія 
[Текст] / В. Просалова. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 154 с. 

4. Маланій О. Поетичні натюрморти Емми Андієвської [Текст] / О.Маланій // Волинь 

філологічна: текст і контекст. Зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 13. – С.145-158. 
5. Шаф О. Сонет Емми Андієвської в західноєвропейському контексті [Текст] / О.Шаф // 

Соборність. – 2008. – № 2-3 (32-33). – С. 160-166. 

НІКУЛЬЧЕВ М. О. 
 

ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ ВСЕЄДНОСТІ  

У ПУШКІНСЬКІЙ ПРОМОВІ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО 

Однією з кульмінаційних подій у духовному житті російської ін-

телігенції 70–80 років ХІХ століття стала Пушкінська промова (рос. 

Пушкинская речь) Ф. М. Достоєвського, яка була виголошена ним 8 

червня 1880 року на урочистому засіданні Товариства прихильників 

російської словесності, а потів видана у «Щоденниках письменника». 

Криза культури, на думку М. Бахтіна, настає тоді, коли у просторі 

й часі частина й ціле пов’язані лише внутрішньою єдністю смислу, коли 

відступає сполучна ланка особистості й двосторонньої моральної відпо-

відальності світу життя й світу культури [1]. Найкращим індикатором 

тієї культурної атмосфери було нерозуміння й відмова від Пушкіна. 

Пушкінська промова Достоєвського – це відкриття Пушкіна та пі-

знання, в якому обов’язкове прагнення до істини не виводиться з гносе-

ології, а переживається єдиним актом, не у психологічному смислі, а в 

категоріях живої переживаючої свідомості. «Лише таким шляхом могла 

бути подолана потворна несумісність та невзаємопроникнутість культу-

ри й життя … Думка як вчинок цільна, а її смисловий зміст і факт конк-

ретного історичного звершення неподільні в оцінках її як власного від-

повідального вчинку» [2]. На манеру Достоєвського розвивати думку 

звернув увагу М. М. Бахтін, помітивши, що «навіть побудова його (Дос-

тоєвського) публіцистичних статей не переконує, а сполучає смислові 

настанови». «Достоєвський… мислив не думками, а точками зору, сві-

домостями, голосами. Кожну думку він намагався сприйняти й сформу-

лювати так, щоб у ній висловилася й зазвучала вся людина, весь її світо-

гляд від альфи до омеги. Тільки таку думку, яка містила у собі цільну 

духовну настанову, Достоєвський робив елементом свого світогляду [3]. 

Співучасна свідомість Достоєвського унікальна тим, що слово 

про Пушкіна було пережите «тут» і «зараз», коли серед «поліфонії» 

голосів визначився новий момент в історії нашої самосвідомості. Досто-

євський підкреслював, що «у появі його (Пушкіна) полягало дещо, без-

перечно пророче». Мова йде про онтологічну приналежність і вірність 
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вітчизняному духу, особистісне осмислення істини поєднується тут з 

кафолічним преображенням. Це реальність – універсальна «Всевідзи-

вчивість» Пушкіна й, одночасно, докорінна її приналежність до російсь-

кої духовності явила себе тут і тепер. 

Пушкінська промова Достоєвського стала одкровенням для ро-

сійської культури того часу, яке вказало шляхи її можливого внутріш-

нього синтезу. «Важливі акти, які висвітлюють самосвідомість, визна-

чаються відношенням до іншої свідомості. Відрив, від’єднання, зами-

кання … основна причина втрати самого себе. Культурні кордони вибу-

довуються на порозі своєї й чужої свідомості, діалогізоване, кожне вну-

трішнє переживання опиняється на межі й зустрічається з іншим, і в цій 

напруженій зустрічі – вся його сутність» [4]. 

Для Достоєвського в момент виголошення промови важливо було 

переконати всіх слухачів, що Пушкін знайшов у народі «красу всіх типів 

в їх правді, правді беззаперечній і всеосяжній, так що заперечувати їх 

вже неможна» [5]. 

Достоєвський у своїй промові показав універсалізм Пушкіна. В 

ньому як у «центрі», всі просторово-часові й змістовно-смислові ціннос-

ті дають конкретну можливість зняття взагалі проблеми протистояння 

«слов’янофільства» і «західництва», через утвердження «свого» єдиного 

міста в історії людства відкривається підхід до Єдності Світу. 

Прониклива свідомість Достоєвського, «вчинок – думка» і «вчи-

нок – почуття», дійсно орієнтовані, приєднані у Пушкінській промові до 

останніх країв буття – події. «Но, однако же, вот явилась душа, вмести-

вшая все духи и гении мира, не внешне, а органически, как бы свое род-

ное – это уже есть пророчество, и указание» [5]. У Пушкіні Достоєвсь-

кий відкрив «сильний розум і великодушне серце», відкрив у ньому 

особистість, особистість зі своєю логікою, яка посідає позицію й прий-

має рішення у актуальних питаннях світотворення. 

Пушкінська промова Достоєвського є вираженням глибокого ро-

зуміння, бачення живого смислу переживання внутрішньо осмисленого, 

так би мовити, самоосмисленого явища. Це – Філософія вираження, яка 

розуміється як поле зіткнення двох свідомостей. Пушкінська промова 

стала свідоцтвом, результатом одкровення цього розуміння. Пушкін для 

Достоєвського – це відповідальне переживання факту власного життя та 

культури в цілому. 

Це був досвід синтезу й конгеніальності. У витоків «золотої до-

би» російської літератури стояв Пушкін, а філософії – Володимир Соло-

вйов. Російська філософія і література не втратили свого зв’язку з бут-

тям. Це екзистенційна метафізика, як слово, вістка про долю людини 

перед вищим сенсом і вічними цінностями – Істиною, Добротою і Кра-

сою. Ідеал Пушкіна у промові Достоєвського вимагає не лишень єдності 

всіх людей, а, скоріше, вільної згоди на цю єдність. 
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Достоєвський у своїй промові, можливо сам того не визнаючи, 
дав художньо-філософську, конкретну інтерпретацію Всеєдності. Вона, 
звичайно, не уникає протиріч (політичні погляди Достоєвського), але 
Всеєдність тут, хоч і на коротку мить, стає культурним фактом, реаль-
ною історичною подією, котру ми сприймаємо як важливий орієнтир на 
шляху до єдності культури, як точку, в якій культура має цілісну форму. 
Структура Всеєдності Достоєвського – внутрішня: у вчинку свого осо-
бистого переживання Пушкіна Достоєвський розкриває Пушкінський 
універсалізм – «всесвітню чуйність», наглядно знімаючи, таким чином, 
проблему протистояння слов’янофільства й західництва. 

Діалогічність структури світогляду Достоєвського виявилась бли-
зькою до внутрішнього строю пушкінської творчості. Зауважимо, що 
Всеєдність Достоєвського виявляється внутрішньою у всіх смислах: і як 
спосіб художнього бачення самого Пушкіна, і як переживання одкро-
вення пушкінського творчого духу Достоєвським, і як екзистенційна 
значущість «відкриття» Достоєвського для кожного з нас. 
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ОВСЯНИКОВА Д. Д. 
 

ТВОРЧЕСТВО ИВАНА МАРЧУКА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Понятие «интеллигенция» имеет латинское происхождение и из-
начально подразумевало значения «понимающий, мыслящий, разум-
ный». Принято считать, что данное слово было введено в оборот древ-
неримским мыслителем Цицероном. Можно найти примеры употребле-
ния этого термина в западноевропейской философии в XVII–XVIII ве-
ках, также он был широко распространен в XIX веке. На сегодняшний 
день в западных странах термин «интеллигенция» используется редко, 
более распространенным является понятие «интеллектуалы». Однако, 
следует указать на то, что эти два термина не являются тождественными 
и имеют несколько отличную смысловую окраску. Понятие «интеллек-
туал» подразумевает скорее профессиональное занятие мыслительной 
деятельностью, в то время как термин «интеллигент» характеризуется 
вложенными в него представлениями о высоких моральных и этических 
качествах, духовности и внутренней культуре [3]. 
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Творчество, любое художественное произведение – это всегда 

самовыражение, поиск себя, попытка осмысления мира и своего места в 

нем. И хотя, к примеру, художественное полотно не способно воздей-

ствовать на сознание реципиента так же целенаправленно, как литера-

турное произведение, переживаемые зрителем эмоции могут оставить 

неизгладимое впечатление и повлиять на мировоззрение созерцателя. 

Галеристы, деятели в области искусства, могут привести массу приме-

ров, «когда человек, общаясь с искусством, радикально менялся» не 

только внутренне, но и в привычках, речи, образе жизни [4]. 

Впрочем, известный украинский художник Иван Марчук скромно 

говорит о том, что его картины никого не делают лучше, а только дают 

возможность на время забыть о жизненных трудностях. 

Иван Марчук родился на Тернопольщине в мае 1936 года. В се-

мье, кроме него, было еще трое детей, и хотя жили они очень бедно, сам 

художник уверен, что рос «в настоящем раю». С детства любил рисо-

вать, притом, что даже карандашей у него не было, поэтому приходи-

лось использовать цветочный сок: рисовал «цветами цветы».  

В 1951-м году поступил во Львовское училище прикладного ис-

кусства. После службы в армии продолжил учиться уже в Львовском 

институте прикладного искусства. Работал в Институте сверхтвердых 

материалов НАН Украины и на Киевском комбинате монументально-

декоративного искусства.  

Шестнадцать лет художник находился под «прессом» спецслужб 

и был «невыездным». В этот период Иван Степанович часто рисовал 

маленькие картины на бумаге и отдавал их знакомым артистам, в 

надежде, что хоть так они «отправятся в мир», что бы ни случилось с 

ним самим [1]. 

Он смог уехать только в 1988-м году. Поездки в Австралию, Ка-

наду, Америку были очень успешными. Художник остановился в Аме-

рике и работал в Нью-Йорке, но после событий 11 сентября 2001-го года 

вернулся в Украину. Сейчас Иван Марчук живет и работает в Киеве. 

В 1996-м году он получил звание заслуженного художника Укра-

ины, в 1997-м – государственную премию Украины имени Тараса Шев-

ченко, в 2002-м – звание народного художника Украины. 

В 2007-м году в Великобритании газета «The Telegraph» включи-

ла художника в список ста гениев современности. 

Иван Степанович всегда стремился в живописи не быть как все. 

Когда со временем к нему пришло осознание: «я есмь», – он решил, что 

перестанет под копирку делать то, чему учился столько лет в институте, 

и начнет искать свои, новые средства выражения. Так, им был создан 

уникальный стиль живописи – «плентанизм». Это название происходит 

от украинского слова «пльонтати» – плести. Отец художника был тка-

чом и, вероятно, именно воспоминания о его работе способствовали 

тому, что и сам художник стал словно «выплетать» свои произведения [1]. 
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Иван Марчук говорит в своих интервью о том, что в творчестве 

стремится создавать новые миры, он не иллюстрирует события, проис-

ходящие вокруг него. Но в то же время события, очевидцем которых 

становится художник, не могут не находить отображения в его работах. 

Так в 2001-м году падение башен-близнецов произошло прямо на его 

глазах. Впоследствии во время выставки его картин в музее-мастерской 

Ивана Кавалеридзе у зрителей, рассматривающих новые работы автора, 

стали возникать ассоциации со взрывом. 

И. Марчук родился в первой половине ХХ века и за свою жизнь 

неоднократно становился свидетелем событий, повлиявших на судьбы 

государств и народов. Такие значительные изменения окружающей 

действительности не могли не отразиться на мировосприятии человека, 

к тому же любое творчество рождается внутри культурного контекста, и 

потому художественные работы в определенной мере воплощают не 

только биографический опыт автора, но и опыт переживания глобаль-

ных мировых трансформационных процессов. В таком случае к живо-

писным произведениям можно относиться как к некоторой эмоциональ-

ной ретроспективе, опредмеченному эмоциональному отклику на исто-

рический процесс. 

Такие творцы, как Иван Марчук, являются не просто представи-

телями национальной культуры, их работы делают вклад в копилку 

культуры мировой. Особенно важным это становится на фоне все нарас-

тающих темпов распространения массовой культуры, получившей бла-

гоприятные условия развития в контексте глобализационных процессов. 

Массовая культура, обслуживающая вкусы широких масс, тиражируе-

мая и распространяемая современными средствами коммуникативных 

технологий, преобладает в современном обществе. Одной из основных 

характеристик продуктов массовой культуры зачастую называют обще-

доступность – они кажутся понятными людям, живущим на разных 

территориях, говорящим на разных языках. 

Картины И. Марчука рассеяны по пяти континентам, но они по-

пулярны не в силу примитивности и штампованности, как большинство 

продуктов массовой культуры, а потому, что настоящее искусство уни-

кально, самобытно и способно находить отклик в глубоком эмоцио-

нальном переживании созерцателя. В книгах отзывов к выставкам авто-

ра можно встретить надписи на разных языках, даже, например, на ки-

тайском. И в то же время его картины дарят возможность землякам ху-

дожника «чувствовать себя как дома во всех уголках мира» [2]. 

Но не только результат творчества играет роль в развитии совре-

менного искусства, важным является так же и то, что своим примером, 

своими достижениями и одержимостью в работе художник вдохновляет 

и сподвигает к творчеству новые поколения одаренных людей. По мне-

нию самого Ивана Марчука «в Украине рождается самое большое коли-

чество талантов на душу населения». Подчас судьба таких людей скла-
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дывается трудно, но зерна все-таки попадают в почву и прорастают, 

благодаря усердию и упорному труду [1]. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что художе-

ственное творчество, живопись в том числе, являются концентрацией 

личного эмоционального опыта и опыта переживания культурной сре-

ды, в которой рождается произведение. Поэтому любое художественное 

творчество в определенной степени можно рассматривать как отобра-

жение эмоционального переживания трансформационных процессов, 

сопровождающих развитие истории.  

Живопись – не только средство самовыражения, она способна 

влиять на созерцателя, может стать средством воспитания духовности и 

нравственных качеств. Популяризация таких самобытных авторов как 

И. Марчук, выступающих примером для новых поколений художников, 

способствование развитию творческих профессий и искусства как тако-

вого – важная задача современного общества. 
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ПЕТЛЯКОВА М. И. 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА МОГИЛЫ  

НА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ 

Основополагающей культурной жизни украинского народа, на 

протяжении веков, является восстановление патриотизма. Именно на 

интеллигенцию возлагалась миссия просвещения народа, сохранения 

культурных ценностей и духовной составляющей. Современная интел-

лигенция составляет духовную элиту украинской нации, ведь полноцен-

ное существование общества невозможно без воспитания «исторической 

памяти». Поэтому, необходимо обратиться к истокам становления укра-

инской интеллигенции и проследить особенности и влияние их деятель-
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ности на становление духовно-культурного фундамента украинского и 

российского народа. 

Одним из таких просветителей является «великий патриот, мыс-

литель, митрополит-реформатор» П. Могила. Именно так, характеризует 

его В. Лупейко в своей книге «В мире украинских интеллектуалов». 

Молдаванин, по национальности, оставил неоспоримый след в истории 

украинского народа, возродив духовность в Речи Посполитой, культуру, 

науку, «которая падала под натиском польских колонизаторов» [2, с. 12]. 

«Тернистый» путь на должность митрополита проходит 

П. Могила. После кончины Иова Борецкого, митрополитом становится 

Исаия Копинский, «который был сторонником Московии. Он стремился 

распространить московское православие, был ревностным сторонником 

Московии. А с Запада шла волна католицизма: украинцы оказались 

между двух огней – все хотели уничтожить Украину» [2, с. 17]. 

Шла борьба за должность митрополита. В. Лупейко приводит ци-

тату из книги «Украинская церковь между Востоком и Западом» 

Г. Лужницкого, что «Тот Исаия, который был перед митрополитом ки-

евским, наговорил большую силу перед войском запорожским на 

П. Могилу, теперешнего митрополита. П. Могила тоже ему отвечал тем, 

что «ты предатель, потому что имеешь дело с Москвой»[2, с. 20]. 

С. Голубев приводит по поводу борьбы за должность митрополи-

та интересные факты в книге «Киевский митрополит Петр Могила» о 

том, что сподвижники П. Могилы приняли «крутые меры». «По его 

распоряжению престарелого и больного старика ночью схватили в Кие-

во-Михайловском монастыре, в одной власянице, перебросивши через 

коня, как какой-нибудь мешок, перевезли в Киево-Печерскую обитель. 

Где он удерживался, пока ему не удалось освободиться» [1, с. 552–553]. 

Вражда продолжалась до самой кончины Исаия Копийского.  

После избрания митрополитом киевским, П. Могила начинает ак-

тивно вести просветительскую деятельность. Благодаря дипломатиче-

ским навыкам и умению добиваться поставленных целей возвращает 

монастыри и церкви, Софийский собор, церковь св. Владимира Спаса, 

Десятинную церковь. По своим взглядам, митрополит был сторонником 

православного учения о восстановление единства восточной и западной 

церквей. Особое внимание П. Могила обращает на Киево-Братскую 

школу, называемую Могилянской. Уже позднее, при присоединение 

школы Киево-Печерской лавры реорганизована в Киево-Могилянскую 

коллегию. В 1635 году П. Могиле удается добиться расположение поль-

ского короля Владислава IV, это и стало отправной точкой для того, 

чтоб ввести в изучение семи «вольных наук» вплоть до философии. 

Преподавали на латинском, славянском и «русском» языках. Именно это 

выводит образование на новый, западный уровень [5]. 

В. Лупейко пишет о том, что П. Могила старался вести украин-

ский народ независимым национальным путем, противостоять Польше и 
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России. Именно российское влияние тормозило развитие украинской 

культуры и духовности. «Нельзя было в то время слушать только мало-

грамотного патриарха Московии Никона и бояр в «горлатних» шапках» 

[2, с. 22]. Но так ли это? В православной энциклопедии уделяется особое 

внимание на то, что П. Могила делает для Московии: «По всему царству 

посланники Петра Могилы, собрали пожертвования на западнороссий-

скую церковь, но «паче прошений своих» хотел Петр устроить отделе-

ние своей школы в Москве. И в 1634 году такое отделение его школы, 

где монахи Киево-Братского монастыря обучали юношество Москвы, 

было создано» [3]. Позднее в Москве была открыта Славяно-греко-

латинская Академия. Устроена она была по образцу Киево-Могилян-

ской и явилась центром высшего и среднего духовного образования в 

России [3]. 

Великие труды П. Могилы внесли неоспоримый вклад в станов-

ление православия на территории Украины, среди них: «Катехизис», 

«Требник», «Служебник». Многие ученые приходят к мысли, что имен-

но при П. Могиле совершается легализация православия, и появилась 

возможность «бороться за него на культурном языке своих конфессио-

нальных противников (униатов и католиков)». Именно здесь возникает 

много вопросов, так как с одной стороны П. Могила социально легали-

зовал православие на территории Украины, а вот с другой ощущается, 

что его нововведения связаны с результатом взаимодействия с западны-

ми странами, влияние их культуры и Римо-Католической церкви. В 

некоторых вопросах, он был готов идти на компромиссы, но если дело 

касалось сохранения православного обряда и развития церковной «ин-

фраструктуры» он был категоричным и жестким. Возможно, именно это 

дало возможность становления духовно-культурной составляющей 

украинского народа, а в последствие ее трансформации [4]. 

Таким образом, украинские исследователи предают П. Могиле 

образ борца за независимость украинского народа, патриота, который 

возродил духовность и культуру. Петр Могила был действительно вели-

ким просветителем, который сыграл огромную роль в становление ду-

ховности и культуры не только Речи Посполитой, но и Московского 

государства. В доказательство благодарности Могиле, российский народ 

изображает его на памятнике «1000-летие России» в Великом Новгоро-

де. Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колосооб-

разном постаменте. Остается много вопросов и нестыковок, при изуче-

нии биографии, и деятельности П. Могилы украинскими и российскими 

исследователями, но огромный вклад в духовность и культуры Украины 

и России неоспорим. 
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ПЕТРОВ О. О. 
 

В. В. КУРІЛОВ ЯК ПРЕДСТАВНИК ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ПОЧ. ХХ СТ. 

Багато людей нашого краю прислужилися йому своєю діяльніс-

тю, вивчаючи його, поповнюючи його духовну скарбницю своїми тво-

рами, ідеями та діями. Однією з таких осіб був Венедикт Вікторович 

Курілов (1867–1921), який присвятив своє життя вивченню та викладан-

ню хімії. У 1889 році він закінчив Казанський університет, де хімію 

викладав Д. І. Менделєєв. З 1899 р. до 1911 р. В. В. Курілов працював у 

Катеринославському вищому гірничому училищі, де завідував кафед-

рою загальної хімії у 1909–1911 рр. та виступив засновником лаборато-

рії загальної хімії для підготовки гірничих інженерів з хімічних дисцип-

лін. Мав ступінь доктора хімії і обіймав посаду професора з 1899 р. Най-

важливіші праці В. В. Курілова присвячені вивченню хімічної рівноваги, 

дослідженню колоїдних систем. З 1911 р. В. В. Курілов працював у Ва-

ршавському університеті. Під час Першої світової війни він був еваку-

йований разом з Варшавським університетом до Ростова-на-Дону, де 

помер у 1921 році [1, с. 186; 2, с. 51]. 

В. В. Курілов був одним з засновників Катеринославського нау-

кового товариства та головував у ньому з 1901 р. Багато з пропозицій, 

внесених В. В. Куріловим, як, наприклад, заснування у Катеринославі 

ботанічного саду з природничо-історичним та археологічним музеями 

або заснування магнітної і метеорологічної станції, були здійснені това-

риством. У 1903 році В. В. Курілов став організатором та керівником 

загальноосвітніх курсів для народних вчителів та вчительок, де власне 

він читав лекції з загальної хімії та агрономічної хімії (ґрунтознавство та 

використання добрив).  
Якщо діяльність В. В. Курілова у вищенаведених напрямках 

більш відома, то діяльність його як ґрунтознавця відома менше, хоча 
вона й мала велике значення для вивчення економічної дійсності у Кате-
ринославській губернії. Справа в тому, що згідно з урядовим законом 
від 8 червня 1893 р. земства повинні були здійснити дослідження своїх 
губерній задля оцінювання нерухомого майна. Це робилося з метою 
збільшення надходжень коштів до земських кас, шляхом залучення до 
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оподаткування земель та іншого майна, які раніше приховувалися влас-
никами, а також задля більш справедливого розподілу оподаткування. 
Одним з елементів оціночних робіт було дослідження ґрунтів, оскільки 
це надавало можливість визначити прибутковість землі (тобто, можлива 
родючість та ступінь врожаю землі за середніх, нормальних умов, зва-
жаючи й на кліматичні умови).  

Однак, статистики різних земсько-статистичних закладів по різ-
ному виробляли методи оцінки. Інструкція до закону 1893 року наголо-
шувала на доречності оцінювати землі за аналізом ґрунтів (стаття 12 
закону 8 червня 1893 р. вказувала, що при поділі повітів на однорідні у 
господарському відношенні місцевості могли братися до уваги ґрунти, а 
стаття 13 наголошувала, що кожний з видів угідь можна було підрозді-
ляти за порівняльною якістю землі [3, с. 14]), хоча спершу деякі статис-
тичні заклади клали до основ оцінки фактор дослідження ґрунтів, інші – 
кліматичні чи економічні фактори. Так, оціночно-статистичне бюро 
Катеринославського земства спиралось у оціночній діяльності на еконо-
мічні фактори. Отже, коли б катеринославські статистики, проводячи 
поділ повітів на оціночні райони, спиралися виключно на якісні відмін-
ності ґрунтів, то їм довелося б поділити повіти найбільше на вісім час-
тин, в середині яких опинилися б різні за економічними умовами госпо-
дарства, такі як німецькі й російські. Тому катеринославські статистики 
вибрали за ознаку для оцінки техніку обробки землі, що дозволило 
об’єднати у групи господарства, які дуже відрізнялися одні від одних, не 
відкидаючи поділ по восьми ґрунтовим районам [4, с. 140]. Цими прин-
ципами і керувалося бюро при дослідженні Катеринославського повіту у 
1898–1899 рр. Ґрунти повіту досліджувалися виключно статистичними 
методами (за зовнішніми ознаками, шляхом опитування населення і 
власних спостережень статистиків), хоча самі катеринославські статис-
тики відзначали, що без попереднього природно-історичного опису 
ґрунтів та без проведення відповідних аналізів, «характеристики ґрунтів, 
як це звичайно буває при виключно статистичному обстеженні ґрунтів, 
дещо страждають відсутністю деталізації» [5, с. 25].  

Голова катеринославської губернської управи М. В. Родзянко на 
засіданні 34-ї сесії (1899 р.) губернського земського зібрання піддав 
різкій критиці як методи, які застосовували катеринославські статистики 
для вивчення ґрунтів, так і взагалі зміст видання («Материалы для оцен-
ки земель Екатеринославской губернии». – Т. І.), в якому містилися 
результати діяльності по дослідженню Катеринославського повіту [6, 
с. 203]. Застосування подібних методів при дослідженні ґрунтів Олекса-
ндрівського повіту («Материалы для оценки земель Екатеринославской 
губернии». – Т. ІІ.) та саморозпуск складу оціночно-статистичного бюро 
у 1901 року, звичайно, не могло задовольнити губернське земство і тому 
було вирішено звернутися до професіоналів. 

Згідно з рішенням 38-ї сесії губернського земського зібрання у 
грудні 1903 року губернська управа звернулася до професора хімії Кате-
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ринославського вищого гірничого училища В. В. Курілова з проханням 
провести дослідження ґрунтів Катеринославської губернії. Результатами 
цих досліджень стало видання першого випуску «Материалов к оценке 
земель Екатеринославской губернии: Естественно-историческая часть. 
(Отчет Екатеринославскому губернскому земству професора В. В. Кури-
лова)» по Маріупольському повіту. У виданні були розглянуті, крім 
власне докладних хімічних та фізіко-механічних характеристик ґрунтів, 
ще й гео- та гідрогеологічний стан Маріупольського повіту, його топо-
графія, клімат, корисні копалини. Розглянувши результати діяльності 
В. В. Курілова, губернська земська управа визнала їх правильними та 
такими, що відповідають потребам земства, а тому прийняла рішення 
висловити подяку В. В. Курілову та запросити його продовжувати пра-
цю дослідження ґрунтів по іншим повітам губернії [7, арк. 119 – 120]. 

У доповіді Катеринославському науковому товариству 13 листо-

пада 1904 р. «Почвенные исследования Екатеринославской губернии, 

настоящее их положение и их задачи по отношению к местному краю» 

В. В. Курілов зобразив теоретичні засади ґрунтознавства та можливість 

їх застосування для досліджень Катеринославської губернії на прикладі 

Маріупольського повіту [8].  

У 1905 році В. В. Куріловим та групою залучених ним дослідни-

ків (геологом О. О. Іванчин-Писаревим, агрономом О. В. Марковським, 

ботаніком І. Я. Акінфієвим, лісничим І. Г. Герчиком, хіміками 

О. М. Ільйовим, Е. А. Штебером, А. А. Мітаревським та С. М. Чумако-

вим, кліматологом К. І. Котеловим) були обстежені ґрунти Слов’яно-

сербського повіту. Результатом цієї діяльності став другий випуск «Ма-

териалов по оценке земель Екатеринославской губернии» (1906 р. вид.). 

Для перевірки даних зібраних В. В. Куріловим, за ініціативою земських 

статистиків, влаштовувалися особливі засідання, в яких В. В. Курілов 

робив доповіді про ґрунтові класи Слов’яносербського повіту на зібра-

них зразках, характеризував умови територіального розподілу окремих 

підкласів чорнозему, повідомляв про ознаки, за якими можна було ви-

значити в польових умовах класи ґрунтів.  

У 1906 році В. В. Курілов та інші дослідники провели досліджен-

ня ґрунтів Новомосковського повіту. Було взято 300 проб ґрунту, на 

підставі яких Новомосковський повіт був поділений на 10 ґрунтових 

місцевостей. Результати досліджень були представлені В.В.Куріловим 

на нараді оціночно-статистичного відділення Катеринославського земс-

тва 26 березня 1907 року, де В. В. Курілов ще раз наголосив на бажанос-

ті поповненні даних, здобутих ґрунтознавцями, даними, що отримують 

статистики. Результатом досліджень Новомосковського повіту стало 

видання у 1908 році третього випуску «Матеріалів до оцінки». 

У 1907 році проводилося ґрунтове дослідження Павлоградського 

повіту. Результатами його стало видання четвертого випуску «Матеріа-

лів до оцінки» (1910 р.), в якому крім практичних висновків з дослі-
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джень по Павлоградському повіту, наводилися теоретичні роздуми 

В. В. Курілова: хімія ґрунтів з точки зору еволюційного принципу та 

розміщення ґрунтів серед хімічних утворень.  

У 1908–1909 роках проводилися численні, докладні дослідження 

та аналізи ґрунтів Бахмутського повіту, результатом яких стало видання 

п’ятого випуску «Матеріалів до оцінки» (1911 р.) [9]. У 1909 та 1911 рр. 

дослідники з В. В. Куріловим на чолі провели дослідження Верхньодні-

провського повіту. Результати були видані у шостому випуску «Матері-

алів до оцінки» (1912 р.) [10]. Дослідженням Верхньодніпровського 

повіту завершилася діяльність В.В.Курілова по дослідженню ґрунтів 

Катеринославської губернії. З 1904 по 1909 рік ним було обстежено 6 з 8 

повітів губернії. Результати цих досліджень стали значним внеском у 

самопізнання краю, його природи та землі. Ці дослідження мали власне 

значення для оціночно-статистичних робіт Катеринославського земства 

і були зроблені на вищому рівні, через що неодноразово отримували 

подяку Катеринославського земства. Видання, створені під редакцією та 

за участі В. В. Курілова, мали цікавий зміст і є дорогоцінними джерела-

ми з природознавства нашого краю.  
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ПЕТРОВА І. В. 
 

К. ТЕННЕР ЯК ФУНДАТОР ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ  

У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

Після Вітчизняної війни 1812 р. співробітники військово-топогра-

фічних установ активно долучилися до обстеження губерній та областей 

Російської імперії (геодезичними та картографічними роботами було 

охоплено території Віленської, Курляндської, Петербурзької, Київської, 

Волинської, Гродненської, Херсонської та інших губерній і областей 

російської держави). Успішність картографічних та геодезичних робіт 

багато в чому залежала від якості їх попередньої організації, від актив-

ного співробітництва керівництва експедицій з місцевою владою, від 

фахової підготовки керівника експедиції та її учасників. Значний внесок 

у розвиток вітчизняної картографії та геодезії зробив керівник тріангу-

ляції Віленської, Курляндської, Гродненської, Мінської, Подільської, 

Волинської губерній, Бессарабської області та Царства Польського, гене-

рал від інфантерії, почесний член Петербурзької Академії наук К. Теннер. 

Карл Теннер народився 2 серпня 1783 року в маєтку Амфер, поб-

лизу Нарви. У 1802 р. його було прийнято на службу колоновожатим, а з 

11 вересня 1802 р. призначено підпоручиком Почту Його імператор-

ського величності з Квартирмейстерської частини. У 1809 р. він прослу-

хав курс лекцій з практичної астрономії академіка Ф. І. Шуберта. Надалі 

основна діяльність Теннера була пов’язана з проведенням геодезичних 

та картографічних робіт у Російській імперії. Протягом 1809–1811 рр. 

він перебував на тригонометричній зйомці С.-Петербурга й далі уздовж 

південного берега Фінської затоки до Нарви, а в 1811 р. – і до Ревеля. З 

26 липня 1816 р. до 1821 р. К. Теннер обіймав посаду начальника тріан-

гуляції та мензульної топографічної зйомки Віленської губернії.  
16 грудня 1815 р. П. Волконський (на той період – керівник Квар-

тирмейстерської частини) видав наказ про проведення тріангуляції 
(1816–1821 рр.) та мензульної топографічної зйомки (1819–1829 рр.) 
Віленської губернії [1, с. 103–106, с. 152–153]. Поширення топогеодези-
чних досліджень на територію Віленської губернії було запланованим 
заходом, оскільки ця губернія зараховувалася до категорії прикордонних 
губерній (ці території постійно потребували вдосконалення системи 
фортифікаційних укріплень та створення нових топографічних карт). 
Також активізації геодезичних та картографічних робіт у регіоні сприя-
ло активне функціонування Імператорського Віленського університету 
та місцевої обсерваторії, технічний та науковий потенціал якої можна 
було використовувати під час проведення астрономічних та тригономе-
тричних робіт. У результаті проведення Віленської тріангуляції протя-
гом 1816–1821 рр. були обчислені висоти 100 пунктів мережі 1 класу та 
1225 пунктів 2 класу. Також було виміряно три базиси (у м. Поланген, у 
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м. Понедель та на Дрисвятському озері). У подальшому Віленська тріан-
гуляція була поєднана з прусською тріангуляцією професора Ф. Бесселя 
в Мемелі. Надалі тріангуляції Віленської та Ліфляндської губерній за-
клали основи Російсько-Скандинавського вимірювання. 

Після завершення Віленської тріангуляції К. Теннер провів першу 
в історії Російської імперії мензульну зйомку (без застосування астроля-
бій). Ця зйомка «проводилася в масштабі 250 сажнів у дюймі, «напівчи-
стові» плани складалися у верстовому масштабі. Інструментально зні-
малися лише найбільш важливі об’єкти місцевості – великі шляхи, річки 
та кордони губерній» [2, с. 82–83]. За період функціонування експедиції 
(1819–1829 рр.) було знято 57518,3 версти (тобто вся територія Віленсь-
кої губернії, частина Курляндської губернії з містом Поланген та його 
околицями). Одночасно з топографічними зйомками Віленської губернії 
проводився «збір матеріалів для упорядкування так званих статистичних 
описів місцевості, які разом з військовими картами можуть надати вій-
ськовим відомості, необхідні для розробки та затвердження плану війсь-
кової кампанії; під час передислокації та розквартирування військ; дос-
лідження місцевих ресурсів з метою забезпечення армії продовольством, 
обмундируванням, зброєю» [2, с. 82–83]. Ці широкі завдання потребува-
ли поглибленого фізико-географічного та соціально-економічного дос-
лідження [1, с. 60]. Щоб максимально спростити процедуру створення 
опису, К. Теннер упорядкував «Инструкцию для составления статисти-
ческого описания», яка складалася з 16 тематичних розділів та 4 додат-
ків у вигляді таблиць. На сьогодні інструкція збереглася не повністю, 
вона починається з 7 пункту «Границы, величина губернии и число 
уездов в оной» [3, арк.1–7]. Змістовно інструкція охоплювала всі питан-
ня, пов’язані з вивченням економічних, демографічних та природних 
ресурсів регіону.  

К. Теннер брав участь у роботі інших топогеодезичних експеди-
цій. Так, протягом 1822–1824 рр. К. Теннер виконував обов’язки нача-
льника тріангуляції Курляндської губернії, протягом 1825–1829 рр. був 
керівником тріангуляції Гродненської губернії. У 1830 р. за безпосеред-
ньою участі К. Теннера розпочалися тріангуляційні роботи в Мінській 
губернії (тривали до 1832 р.). З 1836 р. до 1840 р. під керівництвом 
К. Теннера тривали тріангуляції в Подільській та Волинській губерніях. 
У 1837 р. роботи у цих землях розпочалися 1 квітня, команда К. Теннера 
була розподілена на 2 відділення (у складі 6 офіцерів та 4 топографів), 
перше відділення працювало по лінії Дубно – Рівне – Корець; друге – по 
лінії – Кременець – Заславль – Старокостянтинів – Проскурів – 
Кам’янець-Подільський [5, арк. 63]. У 1838 р. приладом К.Теннера був 
виміряний Старокостянтинівський базис у Волинській губернії. З 
1840 р. до 1846 р. тривали тріангуляційні роботи під керівництвом 
К.Теннера в Київській губернії [8, с. 130] та з 1846 р. до 1851 р. у Бесса-
рабській області губернії [8, с. 133]. Водночас у 1845-1854 рр. К. Теннер 
керував тріангуляцією Царства Польського. 
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Паралельно з участю у роботі експедицій К. Теннер працював над 

удосконаленням системи картографічних та топогеодезичних робіт у 

Російській імперії. Наприклад, у 1822 р. він упорядкував «Инструкцию к 

составлению маршрутной карты», у 1826 р. – «Мемуар, содержащий 

проект для производства больших государственных военных съемок…» 

[8, с. 123]. У вступі до основної частини «Мемуару» автор назвав основ-

ними завданнями свого дослідження такі: 1) вдосконалення методики 

проведення топографічних зйомок та тріангуляційних робіт; 2) підви-

щення ефективності використання бюджетних коштів; 3) розробка нової 

програми військово-топографічного опису Російської імперії [4, арк.1-

3]. З метою скорочення витрат та часу на проведення кожної зйомки 

автор рекомендував для картографування територій Російської імперії 

обрати інший масштаб, тобто збільшити його до 1-ї версти в дюймі 

(1:42000) [43, арк.1-3]. Остаточні варіанти топографічних карт губерній 

він рекомендував складати в масштабі 2 версти в дюймі (1:84000). Та-

ким чином, він закликав відмовитися від поширеної на той період прак-

тики створення карт у масштабі 250 саж. у дюймі (1:210000) або 200 

саж. у дюймі (1:168000). Також К. Теннер популяризував запроваджену 

під час топогеодезичних зйомок Віленської губернії практику впорядку-

вання військово-топографічних описів Російської імперії. Створення 

військово-топографічних описів, на його думку, повинно було сприяти 

наступному: вдосконаленню методики планування військових кампаній; 

вирішенню всіх конфліктних питань, пов’язаних з розквартируванням 

військ на певній території, з їх комплектуванням; нівелюванню проблем, 

пов’язаних із забезпеченням військ провіантом, фуражем, зброєю; на-

дання військовим узагальнюючої інформації про економічні, природні 

та трудові ресурси регіону. З метою проведення чергового військово-

топографічного обстеження К. Теннер розробив програму «Содержание 

статистического описания, принадлежащее к военной карте» (складова 

частина «Мемуару»). Документ складався з класичних для цієї групи 

пам’яток розділів: «Границы и величина губернии и число уездов, при-

надлежащих к оной», «Воды», «Обозрение природного местоположе-

ния», «Климат», «Дороги», «Жители и число оных», «Народные 

промыслы», «Города», «Военное описание» тощо.  

Література 

1. Глушков В.В. История военной картографии в России. XVIII – начало XX в. / 
В.В. Глушков. – М. : ИДЭЛ, 2007. – 528с.  

2. Глушков В.В. Становление и развитие военной картографии в России (XVIII начало 
ХХ в.) [Текст] : дис. ... доктора геогр. наук : спец. 07.00.10 / Валерий Васильевич Глу-
шков. – Москва, 2003. – 636 с. 

3. Инструкция для составления статистического описания // Російській державний війсь-
ково-історичний архів. – Ф. 846. Военно-ученый архив. – Оп.16. – Спр. 18092. – 7 арк. 

4. Мемуар, содержащий проект для производства больших государственных военно-
топографических съемок, написанный генерал-майором Теннером (14 февраля 1826 г.) 
// Російській державний військово-історичний архів. – Ф. 846. Военно-ученый архив. – 
Оп.16. – Спр. 18006. – 179 арк. 



 

~ 211 ~ 

5. Об отчетах по Военно-топографическому депо и геодезических работах за 1837 г. с 
предложением на 1838 г. // Російській державний військово-історичний архів. – Ф. 40. 

Военно-топографическое депо. – Оп.1. – Спр. 162. – 117 арк. 

6. Постников А.В. Развитие крупномасштабной картографии в России [Текст] / 
А.В. Постников. – М. : Наука, 1989. – 229 с.  

7. Предисловие. История Военно-топографического депо и геодезических работ Генера-

льного штаба // Записки Военно-топографического депо. – 1837. – №1. – С. IV – VII. – 
С.5. – 363. 

8. Новокшанова-Соколовская З.К. Картографические и геодезические работы в России в 

XIX – начале XX в. [Текст] / З.К. Новокшанова-Соколовская. – М. : Наука, 1967. – 
265 с. 

9. Новокшанова З.К. Карл Иванович Теннер – военный геодезист [Текст] / З.К. Новокша-

нова. – М. : Издательство геодезической литературы, 1957. – 101 с. 

ПЕТРУШОВ В. М. 
 

ЧИ ДОСТАТНЬО ПІДСТАВ ВВАЖАТИ Г. С. СКОВОРОДУ 

ПРЕДСТАВНИКОМ ОСОБЛИВОГО ТИПУ  

УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕЛІГЕНТА ХVIII СТ.? 

Задекларована тема не є випадковою і тим паче надуманою. Річ у 

тім, що бурхливі події життя сучасного українства, особливо після рево-

люції гідності, в котрий раз висвітили проблему української інтелігенції, 

її національно-патріотичної зрілості, місце та роль у розбудові незалеж-

ної державності. Реалії життя значно підсилюють інтерес до цієї про-

блеми, адже вона є однією із визначальних для процесу нашого держа-

вотворення і від вирішення якої багато в чому залежить наш поступ в 

європейську спільноту. Українська інтелігенція на сьогодні є дещо амо-

рфний, розмитий, розірваний навпіл соціальний страт і є виявом незрі-

лості українського етносу як нації, хоча саме від інтелігенції багато в 

чому залежить процес визрівання цієї зрілості. Величезна частина інте-

лігенції «зачіпована» «сов’єтизмом» живе у просторі минулого і висту-

пає значним гальмом національної ідентифікації. Для вироблення ефек-

тивної програми формування сучасної української інтелігенції як укра-

їнської (а цим уже більше 20 років займається багато професійно-

підготовлених спеціалістів із різних галузей як гуманітарного, так і не 

гуманітарного знання) важливо розгорнути (тобто здійснити) історико-

філософську рефлексію цього феномену життя українського суспільства 

і знайти в цьому житті саме те, що треба відродити як важливий фактор 

етноідентифікації нашого розвою. Багато публікацій свідчать про цей 

пошук. Ми теж долучаємося до цих пошуків і вбачаємо доцільним звер-

нути увагу на думки з цього приводу нашого видатного філософа (який, 

на превеликий жаль, декілька років тому пішов із життя) Вілена Сергі-
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йовича Горського. У своєму навчальному посібнику (В. С. Горський. 

Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 2006), який створено на 

основі курсу лекцій прочитаного ним у 1993–1994 рр. студентам націо-

нального університету «Києво-Могилянська Академія», осмислюючи 

місце і роль Григорія Сковороди у ствердженні українського народу, як 

народу, що «не пасе задніх» у філософії, робить висновок, що є «підста-

ви говорити про започаткований Г. С. Сковородою особливий тип укра-

їнського інтелігента» [1, с. 98]. Вілен Сергійович підкреслює наступне: 

використання слова інтелігенція в даному контексті не пов’язується з 

особливостями певної сфери діяльності. Тут мова йде не про представ-

ника інтелектуальної праці, а про людину, яка є носієм певної морально-

духовної настанови. Саме це вирізняє інтелігенцію. І далі ми виділяаємо 

міркування, на які варто звернути увагу. «У цьому розумінні, – наголо-

шує автор, – інтелігент – це людина, вищим буттям якої є не задоволен-

ня біологічних потреб, не служіння певним інтересам конкретних соціа-

льних угрупувань, а моральний канон, що спирається на вимоги сфери 

духовності як простору, в якому людина одержує можливість до саморе-

алізації себе як Людина, де людина реалізує свою сутність» [1, с.98–99]. 

Ми не будемо торкатися питання про належність Г. Сковороди до 

української національної традиції. Воно вирішується неоднозначно. 

Підкреслимо услід за В. С. Горським, що національна природа інтеліге-

нта визначається не кількістю його декларацій про любов до Батьківщи-

ни, а відповідністю власної духовної діяльності специфіці менталітету 

рідного народу і потребам його розвитку, спричинених своєрідністю 

конкретної історичної ситуації. Акцентуємо: конкретної історичної си-

туації. Своєрідність Сковороди як саме українського інтелігента, мабуть, 

криється у специфічному ставленні його до двох головних типів інтелі-

генції – західноєвропейського та російського. Наш філософ виявляє без 

сумніву близькість до західноєвропейського типу інтелігенції з її індиві-

дуалістичною позицією, яка виражає незалежність від будь-яких автори-

тетів, приреченість покладатися лише на власне, суб’єктивне розуміння 

того, що відбувається і відбувалося в минулому. Значною мірою захід-

ноєвропейська духовна традиція генетично бере свій початок з філософії 

і життя Сократа. «Український Сократ» не приймає світ зла, в якому 

живуть його сучасники. Але він аж ніяк не прагне перетворити тогочас-

ну соціальну дійсність чи то шляхом насильницького введення усіх у 

«світле майбутнє», яким його бачили російські інтелігенти, чи то через 

максимальне розширення поля реалізацій своїх «природних» потреб, до 

якого прагнув західноєвропейський індивід-егоїст. Позиція Сковороди 

полягає в усвідомленні непотрібності світу соціального, як самоцінності 

з огляду на реальні потреби людського буття. Для нього суттєвим було 

усвідомлення того, що бажаної мети можна досягти на шляху заглиб-

лення в себе, у прагненні зустрітися у цьому заглибленні з Богом. Він 

реалізує потребу у внутрішній нескінченності, що врівноважує безодню 
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соціального простору й часу, в якому може загинути сенс людського 

буття. Це пояснюється, на наше переконання, в першу чергу тим, що 

Сковорода – християнський філософ православної орієнтації, виплека-

ний роздумами філософів і богословів Києво-Могилянської академії, як 

би там не намагалися деякі дослідники, спираючись на його п’ятирічне 

перебування у Західній Європі, зробити з нього повністю західноєвро-

пейського мислителя, не дивлячись на його явну архаїку його стилю і 

мови. Настанова, яку реалізує у своєму житті Сковорода спирається на 

певну традицію, що ґрунтується на християнській етиці з властивою їй 

ідеєю преображення, богоподібності людини, прагне до енергетичного 

злиття з Богом. «Але при цьому, – підкреслює Горський, – така позиція є 

породженням тієї конкретно-історичної ситуації, в якій опинився за 

часів Сковороди український народ. Це й дає право розглядати її (пози-

цію, авт.) як виплід властиво українського духу» [1, с. 102]. Це була 

ситуація згасання надій українського народу на створення незалежної 

держави. Соціальна дійсність позбавлена надії на самозбереження. І 

Сковорода обрав шлях вільної самодіяльності особистості за межі соціа-

льного – у сферу духовної реальності. Можливо, це був найреалістичні-

ший шлях з огляду на потреби збереження і розвитку української духов-

ності як такої. «Історія української інтелігенції, – продовжує далі цю 

тему Горський, – не розвивалася по одній лінії, де на зміну типу «сково-

родинівської людини» приходила «шевченківська людина» з притаман-

ним їй гаслом «Борітеся – поборите». Більш правильним є погляд на 

історію української культури як поле взаємодії обох цих типів інтеліген-

та» [1, с. 103]. Часто-густо ці два типи визначали потенціал духовної 

культури у житті однієї людини. Характерним для доби ХVIII століття 

були такі факти, коли запорожець, якщо доживав до старості, йшов у 

монастир. Участь у відчайдушних походах, чумацьких мандрах у свідо-

мості тогочасної людини сполучалася із мрією про тихе, у молитві і 

покуті, завершення власного земного шляху. 

Розглянувши окреслену в назві тему, можна без сумніву конста-

тувати, що Г. С. Сковорода дійсно виявив себе як український інтелігент 

ХVIII ст. Ми можемо з гордістю говорити про нього як людину, яка 

засвідчила здатність українського світоглядного духу засвоювати досяг-

нення європейської філософської і богословської думки, синтезувати її і 

на цій основі створювати оригінальне філософування, яке в своїх глиби-

нах відображає українську ментальність, томління духу українського 

народу. Сучасна українська інтелігенція повинна зберігати і зрощувати 

те зерно духовності, яке передає нам Сковорода. Це допомагає її форму-

ванню як україноцентричної. 
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ПОЛІЩУК Н. О., ДЯЧЕНКО Н. І. 
 

ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

В умовах об’єктивного науково-технічного прогресу, формування 

інформаційного суспільства особливої ваги набуває технічна еліта будь-

якого суспільства здатна до рішення складних завдань сучасного світу. 

Технічна еліта, за нашою думкою, – це особлива частина науково-

технічної інтелігенції з особливими духовними потребами, яка сприяє 

науковому та соціальному прогресу суспільства. Тобто, технічна еліта 

поєднує в собі риси та ознаки інтелігента-інтелектуала. Ще філософи 

Просвітництва висували ідею про ідеальне соціальне утворення, яке 

складається з автономних індивідів, метою яких є загальне благо на 

засадах раціональності. 

Інтелігенція і її положення завжди виступали індикатором інтеле-

ктуального і духовного здоров’я суспільства, бо вона є особливою лан-

кою соціальної системи: вона навчає, керує, організовує роботу та фор-

мує науково-технічний рівень виробництва. Як суспільство в цілому, так 

і технічна інтелігенція не просто вписується в нові стандарти суспільно-

го розвитку. Разом з тим, сьогодні саме техніка і наука беруть на себе 

функції влади у суспільстві: хто володіє їхніми здобутками, той й має 

владу. 

На жаль, сьогодні поняття «інтелектуал» та «інтелігент» навіть 

чітко не ідентифіковані. Більше того, інтелектуала-інтелігента по-

різному трактує вітчизняна та західна думка. 

Поняття «інтелігенція» визначається і дотепер більшістю тлумач-

них словників лише як коло людей, «які професійно займаються розу-

мовою працею» [1]. 

В нашій соціології переважає складова «інтелігенція» як особлива 

духовна еліта, яка вказує шлях до кращого життя. Тому заідеологізова-

ний та політизований погляд на цю частину суспільства, починаючи із 

збірки «Вехи» (1909–1910 рр.), майже не змінився. Так, М. Бердяєв пи-

ше про «відповідальність» перед суспільством та «звільнення від внут-

рішнього рабства» як основу «душі інтелігенції» [2, с. 42]. Він вказує на 

постійний стан рефлексії інтелігенції, «якій неприйнятний об’єктивізм і 

універсалізм, при якому не може бути справжньої любові до об’єктивної 

вселенської істини...» Більш того, М. Бердяєв взагалі роз’єднав інтеліге-

нта і інтелектуала: «Вчені ніколи не користувалися у нас особливою 

повагою та популярністю...» [3, с. 32–33]. С. М. Булгаков пише про релі-

гійну природу інтелігенції, її героїчний максималізм, про «освічений 

клас з російською душею», «вину перед народом» і, – «інтелігенція ос-

тається малодоступною доводам історичного реалізму і наукового знан-

ня» [4, с. 59]. Досліджували цю проблему В.П. Андрущенко, І. В. Бичко, 

І. Ф. Курас, Л. І. Ткачова, діаспорні дослідники І. Лисяк-Рудницький, 
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М. Шлемкевич [5]. Так, М. Мамардашвілі підкреслював, що інтелігенція є 

начебто прозорою свідомістю-медіумом, у якій відбивається все інше й у 

котрій немає ніякого помутніння, ніяких перешкод щодо власної мети [6]. 

Але смислове значення терміну до цього часу має не стільки со-

ціологічний зміст, скільки морально-етичне забарвлення. Тому в нашо-

му суспільстві поняття інтелігенції асоціювалося, з одного боку, з розу-

мовою, філософсько-моральною вищістю та претензією на елітарність в 

інтелектуальному, освітньому, етичному та естетичному відношенні, а з 

другого, – з іронічним відношенням до тих «інтелігентів», які ними не 

являються. 

В західній думці переважає поняття «інтелектуал». В роботах 

М. Фуко, Ж.-П. Сартра, Р. Дарендорфа, Д. Белла, Дж. Гелбрейта, Р. Міл-

лса та інших представлений або інтелектуал-універсаліст (як «совість 

нації»), або інтелектуал-спеціаліст, який реалізує свої політичні, наукові 

та соціальні функції за допомогою професії та високоякісної освіти.  

Таким чином, сучасні підходи до розуміння еліти визначаються 

більшим прагматизмом і раціоналізмом – це, в першу чергу, особи, оріє-

нтовані на наукові, технічні та інші інтелектуальні цінності, з високим 

(якісним) рівнем освіти; з другого боку, – це носії високих морально-

етичних цінностей. 

Метою нашої роботи є аналіз впливу технічної інтелігенції на ро-

звиток суспільства сучасної України. 

Реструктуризація економічного і культурного буття обумовлює 

нові підходи до формування технічної еліти суспільства, наближуючи їх 

до практичних потреб суспільства. Про ці проблеми детальніше в попе-

редніх роботах авторів. 

Констатуючи, що технічна інтелігенція є творчим середовищем, 

яке створює нові технічні системи, механізми, з одного боку; з іншого – 

це частина соціуму, яка повинна поєднувати науково-технічну творчість 

з високими морально-етичними та культурними стандартами, – ми не 

враховуємо деякі аспекти сучасного розвитку. По-перше, наукові розро-

бки, винаходи – продукти вузько індивідуалізовані. До моменту їх масо-

вого використання ми не можемо оцінити їх морально-етичні наслідки 

та вплив на ритм і умови життя великої кількості людей. Мораль як 

самосвідомість, саморозуміння – оцінює будь-яку діяльність, а не обслу-

говує її. Тому або людина повинна позбавитися морально-етичної оцін-

ки як такої, або діяти, не зважаючи на неї свідомо. 

Крім того, зміни в техніці здійснюються так швидко, що людина 

просто не в змозі психологічно та морально пристосуватися до них, 

адекватно на них реагувати. Розгубленість, нестабільність власних оці-

нок та дій перешкоджає укріпленню моралі. Етичний абсолютизм все 

більше замінюється етичним релятивізмом. Цьому сприяє і схильність 

представників технічної інтелігенції до індивідуалізму, самодостатності 

та бажання виокремитися з натовпу. Виникає антиномія, суть якої в 
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наступному: об’єктивно оцінити технічну новацію з етичної точки зору 

ми в змозі за соціальними наслідками; усвідомлення моральних наслід-

ків запізнюється, проявляє себе тільки перед обличчям нового покоління 

техніки. Моральна оцінка цього нового покоління знов запізнюється, а 

розвиток техніки, таким чином, виходить за межі етичного контролю. 

Таким чином, між технікою і мораллю залишається людина-творець. 

Саме від її душі, світогляду залежить майбутній вплив винаходу на сус-

пільство. Та чи настільки сильна людина? Чи можливо побачити майбу-

тні наслідки? 

Про небезпеку руйнівної сили машинної цивілізації для духовно-

го світу людини-творця писав М. О. Бердяєв: «Машина за своєю приро-

дою антигуманістична... Техніка вбивчо діє на душу...» [7, с. 159]. Істо-

ричний досвід свідчить: якщо економічну депресію можна подолати за 

рахунок кредитів або інвестицій, то для уникнення духовного колапсу 

необхідні значні зміни в соціальних інститутах, ціннісних орієнтацій. 

Тому аксіологічний аспект формування інтелектуальної еліти України 

має велике значення, бо духовні цінності виступають, власне, критерієм 

оцінки дійсності людини та джерелом її творчості. Так, Ф. Еллюєль 

вважав, що технічна творчість без гуманістичного змісту є абсурдною: 

«Ми створюємо те, в чому немає ніякої потреби, що не відповідає ніякій 

користі, але створюємо це, тому що маємо технічну можливість зробити 

це...» [8, с. 120]. 

В умовах загострення глобальних проблем небезпечною є віра 

людей в безумовне всевладдя та могутність технічного прогресу. Надія 

на швидке та легке вирішення природних, соціально-економічних нега-

раздів спонукає людей до створення антропоморфних механізмів, заміну 

на окремих ланках суспільного життя людини на технічні прилади; мік-

роелектроніка та штучний інтелект «надихають духом» машину. Таким 

чином, створюється симулякр, який замінює собою і людину, і світ, 

дегуманізуючи обох. Власне і сучасний світ – величезний техноценоз, а 

наслідки технічного прогресу виходять за межі виключно технічного 

ряду. Але до цього часу превалює думка, що розвиток суспільства вимі-

рюється не культурою, а науково-технічним рівнем (прогресом). 

Фахівцю ХХІ століття вже недостатньо володіти тільки знаннями, 

потягом до творчості. Інтелігенція – провісник національного прогресу, 

дух нації, вона допомагає само ідентифікації народу – це головна її місія. 
Технічна інтелігенція, її представники, повинні враховувати, що в 

суспільстві чекають від них не тільки високого рівня професійно-
технічної компетенції, але і відповідної її положенню і впливу загальної 
культури, соціальної активності, громадянської позиції, зважено-
раціональної думки. Тому, на наш погляд, неправомірно заміщати тер-
мін «інтелігенція» на «інтелектуал», адже останній є тільки характерис-
тикою рівня освіченості, рівня професійної компетенції. Інтелігент (не-
важливо, до якої соціальної страти він належить!) виступає суб’єктом 
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культури, орієнтованим на духовні, наукові, інтелектуальні цінності 
суспільства. Її вплив на суспільний розвиток визначається особливим 
ставленням до влади, духовною спільністю представників інтелігенції, 
прагненням освічувати і перетворювати суспільство. 

Разом з тим, в сучасних наукових колах переважає думка акаде-
міка І. Кураса, який підкреслював, що сучасна інтелігенція – це люди 
нової постіндустріальної формації, люди, які своїм інтелектом створю-
ють нові науково і інформаційно насичені виробничі технології та нову 
високохудожню культуру, люди, для яких сучасна науково-технологічна 
революція не абстрактне поняття, а органічний спосіб їхнього мислення, 
діяльності, укладу життя [9, с.184]. Але визначення ролі технічної інте-
лігенції в розвитку суспільства, хоч і має більш широкий простір прояву, 
на різних історичних етапах подається у вимірах відповідного суспіль-
ного світобачення. 
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ПОПОВ В. Ю. 
 

СВІТОГЛЯДНА ВІЙНА VS ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ СИМУЛЯКР:  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНФЛІКТУ В ДОНБАСІ 

В останні півтора роки збройний конфлікт на Донбасі став домі-
нуючою темою у політичних дискусіях, балачках політично аґанжова-
них пересічних людей та політологічних й філософських розвідках. 
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Досить зрозумілим є намагання розібратися в передумовах та сутності 
цієї війни для людей, які добровільно чи вимушено опинилися у її вирії, 
особливо безпосередніх її свідків та учасників. Це й військові та політи-
ки, що приймають участь у цих подіях, мешканці Донбасу, що залиши-
лися на цій території та вимушені переселенців. Зрозумілим є й те, що 
вони вбачають сутність цих подій, що відбувалися перед їх очами на 
підставі своїх попередніх переконань, до того ж сильно емоційно забар-
влених. На визначення пережитих подій впливають й ідеологічні та 
пропагандистські стереотипи, що постійно відтворюються СМІ та зви-
чайними плітками. Саме тому неупереджений, об’єктивний аналіз цих 
явищ, не зважаючи на постійну соціально-політичну динаміку та більш-
менш адекватне їх визначення є необхідним для сучасної української 
соціально-філософської та політологічної думки. 

В сучасних наукових політологічних та філософських розвідках, 

аналітичних звітах, політичних документах, міркуваннях у блогах та 

інтернет-мережах не бракує різноманітних визначень сутності східноук-

раїнського збройного конфлікту. АТО, «гібридна» війна, агресія, внут-

рішній конфлікт, громадянська війна... Таке різноманіття понять, які 

використовуються, думок та оцінок, часом діаметрально протилежних, 

ускладнює розуміння ситуації. 

Офіційна українська пропаганда називає цей конфлікт агресією з 

боку Російської федерації. Визначення агресії міститься в Резолюції 

3314 Генеральної Асамблеї ООН 1974 року, що так і називається «Ви-

значення агресії» [1, c. 181–182]. Відповідно до Резолюції, агресією є 

застосування військової сили державою проти суверенітету, територіа-

льної цілісності чи політичної незалежності іншої держави або в будь-

який інший спосіб, несумісний із Статутом ООН, як це викладено в 

Резолюції 3314. 

У Резолюції міститься перелік дій, які в будь-якому випадку вва-

жаються актом агресії: 

1. Вторгнення або напад збройних сил держави на територію ін-

шої держави, або будь-яка військова окупація чи анексія із застосуван-

ням сили території іншої держави або її частини. 

2. Бомбардування збройними силами держави території іншої 

держави або застосування будь-якої зброї державою проти території 

іншої держави. 

3. Блокада портів чи берегів держави збройними силами іншої 

держави. 

4. Напад збройними силами держави на суходільні, морські чи 

повітряні сили або морські чи повітряні флоти іншої держави. 

5. Застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на 

території іншої держави згідно угоди з державою, яка їх приймає, в по-

рушення умов, передбачених цією угодою, або будь-яке продовження їх 

перебування на такій території після припинення дії угоди. 



 

~ 219 ~ 

6. Дії держави, яка дозволяє, щоби її територія, надана нею в роз-

порядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою 

для здійснення акту агресії проти третьої держави. 

7. Заслання державою чи від імені держави озброєних банд, угру-

повань і регулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосуван-

ня збройної сили проти іншої держави настільки серйозного характеру, 

що це дорівнює перерахованим вище актам, або її істотна участь в них 

[1, c. 182]. 

Однак, не зважаючи на те, що в діях РФ наявні певні риси з на-

званих вище ознак (особливо пункт 7), на теперішній час міжнародне 

співтовариство прямо не визнало факту агресії з боку Російської Феде-

рації по відношенню до України. Не зробили цього в індивідуальному 

порядку й провідні країни світу. 

Інтерпретації подій на Донбасі офіційною російською пропаган-

дою, стереотипами якої свідомо або вимушено дотримуються й російсь-

кі науковці, також загальновідомою. Це «громадянська війна», розв’яза-

на «нелегітимною» київською владою у відповідь на «протести» пересі-

чних громадян Донбасу, викликаних «насильницьким захопленням вла-

ди» під час Майдану. Певні відмінності є у розумінні сутності цієї війни 

з боку російських комуністів, які розглядають її як імперіалістичну вій-

ну з боку України та національно-визвольну з боку самопроголошених 

«республік». Загальними для російського дискурсу є ідеологічні штампи 

«фашизму (ліберал-фашизму, націоналізму)» та «антифашизму (патріо-

тизму)» як маркерів сил збройного конфлікту. 

У західній публіцистиці та політичній науці також не склалося 

єдиного визначення збройного конфлікту на Донбасі. Тут поряд з відт-

воренням вже вказаних стереотипів на кшталт «агресії» та «громадянсь-

кої війни» з’явилися й нові метафоричні дефініції, з яких однією з най-

популярніших є термін «гібридна війна». 

Визначення поняття «гібридна війна» відсутнє в міжнародно-

правових документах. Більше того, такого поняття не існує й у Воєнній 

доктрині України, а також у воєнних доктринах Російської Федерації та 

Сполучених Штатів Америки. Термін «hybrid warfare», що українською 

перекладають як «гібридна війна» почали вживати окремі військові 

експерти Європи та США. Але в англійській мові слово «warfare» розу-

міється не як «війна» (для якого є слово «war»), а як механізм, метод або 

спосіб ведення збройного конфлікту проти ворога. Це те, яким чином 

ведеться війна [2]. 

Щоб розкрити сутність збройного конфлікту, свідками або навіть 

учасниками якого ми є, на наш погляд, треба звернутися до більш зміс-

товних категорій. Саме такими, на наш погляд, є поняття «світоглядна 

війна» та «постмодерністська війна». 
Так розглядаючи конфлікт на Донбасі, як приклад зіткнення циві-

лізаційних проектів на локальному рівні, директор Київського відділен-
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ня новоствореного Українського інституту стратегій глобального розви-
тку і адаптації Олександр Білокобильський заявив про те, що «це спра-
вжня світоглядна війна (підкреслене нами – В. П.), яка географічно не 
обмежується територією одного Донбасу. Насправді вона охоплює всю 
Європу, а також Росію» [3]. До його думки приєднується й директор цього 
ж інституту Віктор Левицький, який у своєму виступі на конференції 
«Шляхи вирішення конфлікту на Сході України», що відбулася у вересні 
поточного року у Римі стверджує: «Саме тотальні, світоглядні ідеології… 
ми вважаємо головною проблемою конфлікту на сході України» [4]. 

Дійсно у збройному протистоянні, що продовжується вже майже 
два роки ідеологічна («світоглядна»), точніше пропагандистська складо-
ва досить чітко простежується. Деякі дослідники навіть вважають, що 
війна армій з використанням зброї відіграє тут другорядну роль, а голо-
вним «театром військових дій» стає свідомість або психіка людей. На це 
вказують й вітчизняні, й закордонні спеціалісти (зокрема вказуючи на 
особливості «гібридної війни»). Але молодим експертам з УІСГРИ треба 
бути трохи обережнішими з термінологією. Справа в тому, що поняття 
«світоглядна війна (Weltanschauung Krieg)» – це термін, що активно 
використовувався офіційною ідеологією та пропагандою нацистської 
Німеччини. При чому він мав специфічне ідеологічне забарвлення. Сам 
термін «Weltanschauung розглядався як специфічне національне містич-
не споглядання, бачення світу, засноване на єдності раси і крові. Навіть 
у «Ноті німецького МІДу» від 22 червня 1941 року, яке по суті було 
оголошенням війни СРСР, німецький уряд виправдовував її початок 
«діаметральною протилежністю світоглядів націонал-соціалізму і біль-
шовізму». В нацистській пропаганді війна Німеччини проти СРСР розг-
лядалася як війна «європейського світогляду» проти «більшовицького 
варварства», інспірованого інтернаціоналістським, «єврейським» світо-
глядом. 

Зрозуміло, що експерти УІСГРИ вкладають у термін «світогляд» 
зовсім інший сенс, ніж нацистська пропаганда. Більш того, вони пишуть 
про зіткнення «релігійно-мотивованого» (Русский мір) та «секуляризо-
ваного» (Європа) цивілізаційних проектів, в основі яких лежать відпові-
дні системи цінностей. Тобто світогляд розглядається як певна система 
цінностей, що має релігійне або філософське (світське) обґрунтування. 
Але й у такому разі виникає досить багато питань: чому проти прибіч-
ників «Русского міру», більшість яких складають представники секуля-
ризованого сходу України та росіяни, які не відзначалися високою релі-
гійністю, воюють достатньо релігійно мотивовані (а релігійність на 
заході та центрі України була завжди вищою ніж на сході та й в Росії) 
представники інших регіонів? Чому релігійна складова в українській 
пропаганді вище ніж у російській? 

І нарешті звернемося до останнього досить своєрідного визна-
чення конфлікту на Донбасі, розуміння його як «постмодерністської 
війни». До такої думки схиляються російські публіцисти В. Плотніков та 
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О. Проскурін. Зокрема перший з них вважає, що «сучасні події в Україні 
– це один з найгучніших акордів в какофонії постмодернізму» [6]. Дру-
гий вказує, що більшість подій цієї війни є певними «симулякрами» СМІ 
та пропаганди, які створюють штучну, спотворену реальність [7]. Дійс-
но, свідомість (чи підсвідоме) багатьох людей визначається певними 
мовними стереотипами, що утворюють «реальність», в якій перебуває 
людина. Але за цими пропагандистськими та побутовими «симулякра-
ми» знаходиться справжня дійсність – біль і страждання людей, які зна-
ходяться в окопах цієї війни, в шпиталях, які залишаються на Донбасі, 
які вимушено виїхали звідтіля… 

Я не візьму на себе сміливість остаточно визначити сутність кон-

флікту на Донбасі, який продовжує тліти, забираючи життя та руйнуючи 

долі людей. В ньому переплелися різні взаємосуперечні складові, які 

остаточно виявляться лише з часом. Наша ж справа сприяти найшвид-

шому його вирішенню й психологічному та духовному оздоровленню 

всього нашого народу. 
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ПУШОНКИНА Л. В. 
 

ІСТОРИЧНА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  

У ФОРМУВАННІ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

В сучасних реаліях життя українська соціологічна освіта не може 
бути ізольованою від змін, що відбуваються з людиною і суспільством. 
Українська освіта – це інститут, що самою історією покликаний зберіга-
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ти власну національну ідентичність, демонструвати єдність традицій та 
інновацій. Освітня діяльність української інтелігенції в час культурно-
національного піднесення, дискурс щодо змісту й значення освіти та 
науки для розвитку української соціології постають складовою части-
ною освітнього процесу, що здійснювався завдяки зусиллям української 
інтелектуальної еліти, українських діячів культурно-освітніх об’єднань, 
братств. Сучасне українське суспільство потребує у науковому знанні 
еволюції вітчизняної соціальної думки, починаючи від її витоків до ін-
ституціоналізації як академічної науки. Розвиток вітчизняної соціології 
пов’язаний з іменами видатних вчених, які досліджували проблем, що 
безпосередньо стосувалися науки соціології. Становлення української 
соціології пов’язане з національним відродженням України. 

Інтелігенція є об’єктом філософських, історичних, соціологічних, 
наукових досліджень. Як унікальне соціальне явище, соціальний фено-
мен інтелігенцію досліджували А. Бичко, І. Осінський, П. Уваров, 
В. Слюсар. До передвісників української соціологічної думки можна 
віднести М. Костомарова, В. Антоновича, П. Куліша, М. Драгоманова, 
М. Грушевського, В. Липинського, М. Драгоманова та ін.  

Метою роботи є аналіз поняття «інтелігенція» у предметному по-
лі соціологічної науки та визначення ролі засновників вітчизняної соціо-
логії на становлення української соціологічної науки. 

Інтелігенція як специфічне соціальне явище покликана виконува-
ти свідому та ініціативну роль у формулюванні, збереженні та передачі 
національних цінностей і традицій. Інтелігентна людина – людина з 
високою внутрішньою культурою, якій притаманні вміння знаходити 
відповідні засоби для реалізації бажаних цілей, знання зв’язків між фак-
тами і подіями, а також здібність пристосовуватись до обставин, де са-
мих тільки інстинктів не вистачає. Кожна історична, культурна епоха 
впливає як на визначення тих, хто належить до інтелігенції, так і на саму 
дефініцію даного поняття. Отже, зміст «інтелігенції» має парадигмаль-
ний характер [1, с. 145], що наділяє поняття тими особливостями, які й 
характеризують його в конкретній історико-філософській парадигмі, 
зникаючи з її зміною.  

У праці «Науковчення» Й. Фіхте ототожнює інтелігенцію з вільно 
мислячою людиною, яка за допомогою інтелекту та конструктивного 
мислення «творить» матеріальний світ. Г. Гегель інтелігенцію тлума-
чить як теоретичне мислення суб’єктивного духу – теоретичний дух. 
Інтелігенція пізнає об’єкт та перетворює суб’єктивне знання («знання 
свідомості») на об’єктивне, тим самим забезпечуючи пізнання істини та 
конкретне знання про об’єкт [2, с. 28–30]. В історії людства найчастіше 
саме інтелігенція виконувала роль неформального лідера, оскільки, вона 
впливала на різні сфери життя суспільства, виражаючи погляди та на-
строї широких верств населення. 

Ряд видатних українських вчених досліджували і публікували 
свої праці із суспільних наук, що безпосередньо стосувалися проблем 
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соціології. Розвиток соціальною думки в Україні обумовив появу нового 
наукового напрямку, зосередженого на вивченні взаємодії людини та 
суспільства. Витоки соціального пізнання в Україні тісно пов’язані з 
буттям українського народу, формуванням української державності. В 
суспільстві виникала гостра потреба вивчати нові суспільні явища та 
науково їх пояснювати. Становлення і розвиток української соціології 
проходив в ході вироблення програми національного відродження. 

Соціологічна наука України ввібрала думки, ідеї, теоретичні уза-

гальнення багатьох мислителів минулого, котрих можна назвати заснов-

никами вітчизняної «протосоціології». Важливий вплив на становлення 

української суспільної думки, протосоціологічних ідей XVIII ст. має 

теоретична спадщина великого мислителя Г. Сковороди (1722–1794 рр.). 

Г. Сковорода вважав науку про людину найважливішою і найвищою з 

усіх наук. Основне місце в його творчості займають філософсько-

соціологічні твори. Г. Сковорода висунув теорію трьох світів (мірів): 

перший – великий «мір», що складається з безлічі світів, це всесвіт – 

макрокосмос, який немає меж. Два другі – це частини великого, малі 

світи. Один з них – малий світ – мікрокосмос («мірок»), людина, а дру-

гий – це символічний світ, Біблія, яку тільки символічно треба розуміти, 

бо до неї Г. Сковорода підходить, як до вивершення історичного людсь-

кого пошуку мудрості та правди про таємницю буття. Кожний такий 

світ має дві натури: зовнішню – матеріальну і внутрішню – духовну. 

Одним з тих, хто закладав підвалини української соціології, був 

Михайло Драгоманов (1841–1895). Він першим використав термін «со-

ціологія» у своєму курсі лекцій для студентів Київського університету 

та, як і інші провідні науковці того часу, намагався знайти йому точне 

тлумачення. Соціологічний метод Драгоманова включав різноманітні 

способи дослідження й наукову критику. У процесі фактологічного і 

джерелознавчого аналізу він використовує процедуру деідеологізації і 

розглядає наукові теорії в історико-соціальному контексті з урахуванням 

особливостей епохи, її соціальних, політичних, національних і філософ-

ських тенденцій. 

Багато цінних для соціології ідей висловив Іван Франко (1856–

1916). На його думку, соціологія має вивчати еволюцію суспільства, 

розвиток суспільної праці, людину як суспільну істоту. Соціологія є 

одною з форм просвітництва народу, вона має допомагати зрозуміти 

людині своє місце в суспільстві, інтереси, мету існування, і в цьому її 

практичне значення. Основним рушієм еволюції І. Франко визнавав 

боротьбу за існування, яка за умов суспільства постає у формі спільної 

праці, що спонукає людей до вдосконалення економічних відносин (пе-

рехід від мисливства до землеробства, приручення диких тварин тощо).  

Микола Костомаров (1818–1885) у своїх соціологічних дослі-

дженнях виходив з того, що здогадки і припущення не можуть бути 

істиною, якщо не підтвердяться очевидними фактами чи безсумнівними 
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логічними зв’язками; самі факти він розглядав як похідні від людських 

понять, такі, що ґрунтуються на духовному світі людей. Важливе зна-

чення для становлення української соціологічної думки мали теоретичні 

дослідження Костомаровим питань народності (ментальності), яка трак-

тується як сукупність ознак, що відрізняють один народ від іншого. 

Такими, на думку вченого, є духовний світ, почуття, склад розуму, 

спрямованість бажань, ставлення до духовного та суспільного життя 

того чи того народу. 

Цікавими для сучасників є соціологічні міркування Пантелеймо-

на Куліша (1819–1897) про місто і село, Європу і хуторянство. В їх ос-

нові – принцип подвійності природи людини. Серце, душа людини і її 

«зовнішнє» – завжди перебувають у конфлікті, у боротьбі між собою. 

Соціологічна думка в Україні завжди розвивалась як складова загально-

європейської культури. Так, на межі ХІХ і ХХ ст. на розвиток соціології 

в Україні значний вплив справив сформований на ідеях О. Конта і 

Г. Спенсера європейський позитивізм, зокрема, учення Е. Дюркгейма, 

який був ініціатором використання історико-порівняльного методу, 

спирався у своїх дослідженнях на статистику, використовував не тільки 

функціональний, а й каузальний метод, багатофакторний аналіз. В укра-

їнській науці цей метод уперше застосував славетний історик, академік, 

громадський діяч, голова Центральної Ради УНР (1917–1918) Михайло 

Грушевський (1866–1934) історик світового масштабу, став лідером 

інституалізації соціології в Україні. Його соціологічна робота охоплю-

вала надзвичайно широке коло питань. У теоретичному вивченні соціо-

логії він торкався й суспільно-політичного устрою, соціально-класової 

структури тогочасного суспільства, динаміки громадських настроїв, 

проблем етносоціології, етнополітики й моралі [6, с. 65–67]. 

Окрім М. Грушевського багато інших українських учених також 

змушені були працювати в еміграції. З-поміж них був і голова Українсь-

кого громадського комітету в Празі, Микита Шаповал (1882–1932), який 

протягом 1924–1932 рр. очолював Український інститут громадознавст-

ва. М. Шаповал, досліджуючи проблеми суспільства, дотримувався тези, 

що суспільство є системою різних угруповань індивідів, що живуть у 

такому взаємозв’язку, коли поведінка однієї чи кількох осіб спричиняє 

поведінку іншої чи інших осіб. Шаповал першим в українській соціоло-

гії вводить поняття «українське суспільство» і стверджує, що воно стане 

таким тільки тоді, коли будуть створені українські політичні партії, 

українські профспілки, українські школи, українські кооперативні спіл-

ки як підвалини господарської самостійності. 

Таким чином, сучасна соціологічна наука ввібрала думки, ідеї, 

теоретичні узагальнення багатьох українських учених минулих сторіч, 

котрих можна назвати засновниками вітчизняної соціології. Їхні соціа-

льно-філософські розвідки, антропологічні, культурологічні та історичні 

дослідження торували шлях соціологічній думці в Україні і посіли помі-
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тне місце в загальноєвропейському науковому і культурному русі. Ви-

вчення української соціологічної спадщини дає змогу ліпше зрозуміти 

стан сучасної вітчизняної соціології, її роль і значення у розв’язанні 

проблем розбудови громадянського суспільства в Україні. Діяльність 

української інтелігенції має вагоме значення для освітнього процесу та 

органічно доповнює процес подальшого удосконалення української 

соціологічної освіти та науки.  
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РОГОЖА М. М. 
 

ІДЕЯ ІНТЕЛЕКТУАЛА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ  

(В КОНТЕКСТІ РОЗМИСЛІВ ПРО СУТНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ) 

Запропоноване проблемне поле конференції заохочує дослідни-

цьку роботу із визначення змісту понять. У «Словнику іншомовних 

слів» уведення у широкий обіг терміну інтелігенція приписують росій-

ському письменнику, журналісту П. Д. Боборикіну у другій половині 

ХІХ ст. [1, с. 287]. У 1860-ті рр. він у пресі просував ідею особливого 

морального явища – інтелігенції, до якої зараховував представників 

різних професійних груп і політичних поглядів, які мали спільну духов-

но-моральну основу. Боборикін стверджував, що він запозичив латинсь-

кий термін intelligens (intelligentis) – знавець, фахівець, особа включена в 

інтелектуальну діяльність – у німецькій культурі, особливо акцентуючи 

етичну складову явища, що ним позначалося. У Мережі можна зустріти і 

точку зору, за якою Боборикінку лише приписують уведення цього тер-

міну у слововжиток [2]. Але всі джерела свідчать, що змістовне цінніс-
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но-нормативне навантаження латинського терміну, привнесене російсь-

кою культурою, закріпилося в європейському культурному просторі як 

суто російське. 

Відповідно, постає питання про європейські аналоги поняття ін-

телігенції. Найперше спадає на думку поняття інтелектуали. Але істо-

рія розгортання ціннісних змістів цього терміну є суперечливою з огля-

ду на доступні джерела. 

Першу, широку, перспективу погляду на інтелектуала пропонує 

знаний фахівець середньовічної культури Ж. Ле Гофф, який у своєму 

нарисі «Інтелектуали у Середні віки» зазначає, що серед безлічі наявних 

визначень – люди науки, вчені, клірики, мислителі – термін інтелектуал 

окреслює у середньовічній культурі чітку область значень: шкільні вчи-

телі, метри. З ХІІ ст. він розповсюджується у міських школах, а з ХІІІ ст. 

переходить в університети. «Так іменують тих, чиїм ремеслом було 

мислення і викладення своїх думок. Цей союз особистого розмислу і 

передачі його шляхом навчання характеризував інтелектуала» [3, с. 4]. 

Таким чином, Ж. Ле Гофф убачає зародження ідеї інтелектуала та фіксує 

її термінологічне закріплення у європейському Середньовіччі. Місія 

інтелектуала розширюється протягом доби: від замкненого на накопи-

чення книг і знань інтелектуала Раннього Середньовіччя до орієнтова-

них на поширення знань серед учнів у школі та університеті вчителя та 

метра Високого та Пізнього Середньовіччя. 

Тут можна пригадати і трансформацію місії інтелектуала у Фран-

ції XVII ст. у зв’язку з дистанціюванням світських інтелектуалів від 

університетських викладачів, теологів і правників. Просвітники – пись-

менники, мислителі, які полишали сфери абстрактного теоретизування, 

звільнялися від підпорядкованості авторитетам традиції і віри. Нато-

мість вони «представляли і популяризували нові відкриття, концепції і 

теорії» й «несподівано відкрили, що насправді вони могли здійснити 

практичний вплив у реальному світі – на ідеї, в першу чергу, але через 

ідеї також на освіту, політику, релігію і культуру взагалі» [4, с.10]. 

Французькі просвітники були першими європейськими інтелек-

туалами, які «спровокували дискусії щодо освіти, моральних понять, 

мистецтв, економічної політики і адміністрування» [4, с.10]. Це вислов-

лювання належить французькому історикові Буро-Деланду, який вже у 

1737 р. так визначив діяльність сучасних йому письменників. Врешті, 

подальший історичний досвід Франції й спогади свідків подій у цій 

країні кінця XVIII ст. свідчать, що просвітники виявилися більш ефек-

тивними у вирішенні проблем освіти, моралі і мистецтв, ніж у питаннях 

економічної політики й адміністрування. Це пов’язано, в першу чергу, із 

тим, що у Франції громадянська сфера була переважно сферою культури 

через обмеження, які накладала абсолютистська монархія на політичні 

важелі впливу громадян на поточні проблеми суспільно-політичного 

життя. Публічна сфера була просякнута критичною налаштованістю 
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щодо подій культурного життя, і принаймні до революції 1789 р. грома-

дянське суспільство (публіка) не мало змоги реально впливати на прий-

няття політичних рішень. Саме ця обмеженість щодо практичного впли-

ву просвітників на суспільно-політичне життя мала для Франції того 

часу вирішальне значення. 

Другу, звужену, перспективу розгляду становлення ідеї інтелек-

туала пропонує французький історик ідей Ш. Крістоф, задаючи чіткий 

час появи терміну інтелектуали – 1890 р. Поштовхом до його появи 

стала колективна петиція митців, університетських професорів і студен-

тів, літераторів і журналістів, в якій була висунута вимога переглянути 

вирок по справі Дрейфуса («Справа Дрейфуса» – судовий процес і пода-

льший гучний скандал по справі про шпіонаж на користь Германії фра-

нцузького офіцера, єврея А. Дрейфуса, розжалуваного військовим судом 

і приреченого до довічного заслання через документи, що були згодом 

визнані фальшивими, і антисемітські настрої у суспільстві. Про цю 

«справу» згадують всі, хто пише про Францію межі століть, але найпов-

нішу картину справи разом із аналізом її соціально-політичних наслідків 

описала Х. Арендт у праці «Джерела тоталітаризму» [5, с. 145–182]). 

Петиція була опублікована під назвою «Протест». Згодом один із ан-

тидрейфусарів – М. Баррес – надрукував статтю, в якій ця петиція була 

названа протестом інтелектуалів. Ця назва від початку мала виразно 

принизливий акцент (оскільки Баррес мав на увазі людей, «які вимага-

ють речей, котрі відкидаються переважною більшістю французів» [6, 

с. 294]) і швидко стала широковідомою. 

Первинна зневага до підписантів петиції розчинялася мірою роз-

гортання скандалу і з’ясування не лише невинуватості Дрейфуса, але і, 

що важливо для демократичного суспільства, – колективної сили підпи-

сантів: «Вони виступають як держателі певної соціальної влади лише 

тоді, коли вони зібрані в групу, коли вони об’єднуються в певній дії» [6, 

с. 295]. Крістоф вказує, що заднім числом інтелектуалами можна назва-

ти тих видатних митців попередніх епох, хто виступив публічно із 

принципово важливими політичними деклараціями. Але вони не спира-

лися на публічну підтримку своїх «колег по цеху» – видатні люди були 

самодостатніми, кожен із них міг свідчити від себе особисто. Однак 

«справа Дрейфуса» стала Рубіконом, за яким митець, професор, літера-

тор – людина розумової праці – виступає вже не просто від свого імені, а 

позиціонує себе як частину спільноти інтелектуалів-однодумців, визна-

чає свою колективну позицію, і що принципово, чинить це у політичних 

дискусіях. «Своєю протестною активністю інтелектуали передбачають, 

що існуюча демократія сповнена недоліками, дефіцитами, проблемами і 

що завдання виправлення цих недоліків покладається на найбільш осві-

чених громадян – тобто на інтелектуалів» [6, с.296]. 

У той момент, коли антидрейфусари взяли собі на озброєння ін-

струменти публічної дискусії дрейфусарів, термін інтелектуали із зне-
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важливого перетворився на ціннісно нейтральний, за допомогою якого 

стали визначати «категорію громадян, які можуть дотримуватися проти-

лежних думок, але які однаково вважають, що вони покликані до участі 

у публічних дискусіях – хоча і заради ідеалів, що відрізняються» [6, 

с. 297]. Отже, освічена людина, фахівець – постать традиційна для євро-

пейської культури – наприкінці ХІХ ст. заявляє про себе у політичній 

площині, розширюючи свою традиційну суспільно значиму місію. 

Слід пригадати, що у 1926 р. французький мислитель Ж. Бенда 

ніби всупереч описаному стану справ межі століть пише працю «Зрада 

інтелектуалів» [7], в якій переконливо доводить тезу про позачасовий 

характер діяльності інтелектуалів, що серед іншого означає орієнтова-

ність інтелектуала на служіння розуму та найвищим, вічним духовним 

цінностям, непідвладним «духу часу», а відтак і мінливостям політичних 

процесів сьогодення. Однак така позиція все ж залишається маргіналь-

ною щодо панівної парадигми ангажованості інтелектуала суспільно-

політичними діями сучасності. На підтвердження цієї думки може пра-

цювати книга М. Волцера «Компанія критиків» [8], в якій він представ-

ляє суспільно-політичну ангажованість європейських інтелектуалів 

минулого століття. 

Таким чином, поняття інтелігенції та інтелектуалів (у вузькому 

значенні цього поняття, представленого у дослідженні Ш. Крістофа) 

співставні за змістом і позначають освічений клас, який, зберігаючи 

свою традиційну місію суспільного служіння, якісно змінюється напри-

кінці ХІХ ст., усвідомлюючи себе, по-перше, цілісною групою, по-друге, 

будучи політично-ангажованим і беручи активну участь у політичному 

житті своєї країни і Європи загалом. 
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РЯБОКЛЯЧ В. В. 

 

ФЕНОМЕН ТРАГІЗМУ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

Дуже велике бажання написати, що в кінечному рахунку інтелі-

генція – це «продукт свого часу». Вона породжена певними завданнями 

епохи, вихована та підготовлена на певній базі знання, ідеології, моралі і 

водночас завжди виходить за межі епохи, випереджає її, інколи, як Лео-

нардо да Вінчі, на декілька віків. Тому доречно говорити про певну 

«розірваність» інтелігенції, яка стає її трагедію, незалежно від епохи та 

часу. Виділимо декілька аспектів цього феномену. 

Інтелігенція, люди, професійно зайняті розумовою працею, спро-

моглись при усіх соціальних змінах, потрясіннях, зберігатись як певна 

група. Це досить вражаюче, адже за час існування людства професії 

виникали, зникали, трансформувались, а інтелігенція (у всякому випад-

ку за виразом Маркса, щодо відмінності не за тим що виробляють, а як 

виробляють) змінювалась досить повільно, можна сказати не радикаль-

но. Суспільство постійно потребувало в діяльності цієї групи, не дивля-

чись на усі спроби спрямувати її ідеологічно, релігійно, політично, або 

ще якимось чином. Справа, як видається, полягає в тому, що інтеліген-

ція є точкою, вузлом зібрання раціонального, нераціонального та ірраці-

онального. Як не дивно, проте саме в цій одній групі формуються різно-

спрямовані шляхи, бачення соціального розвитку. Завдяки тому, що ці 

шляхи мають єдину основу, вони розуміються один з одним, дискуту-

ють, конкурують, намагаються довести унікальність, проте це не запе-

речує не лише їх єдине походження, а й здатність переходити в інше. 

Взаємодоповнення доречно розуміти як здатність інтелігенції 

спрямовувати дослідницькі зусилля на пізнання однієї проблеми абсо-

лютно в різних форматах: Знання, Віра, Традиція. Астрономічне знання 

цілком уживається з астрологією. Наукова медицина, заперечуючи три-

валий час саму можливість існування народної медицини, яка не дає 

пояснення чому потрібно діяти саме таким чином, досить часто конку-

рує з нею. При цьому складно іноді буває визначити переможця – не 

маючи наукового чи то логічного пояснення народна медицина спромо-

жна досягати успіхів. А поряд з ними, так же конкуруючи, постають 

факти зцілень, які наступають у людей, щиро віруючих в Бога. І тут уже 

немає місця травам, таблеткам. Вступають в дію інші закони, аніж звич-

ні, пояснити які ми не завжди спроможні, проте існуючі та діючі. Носія-

ми ж, здатними втілити на практиці свої вміння, є інтелігенція: наукова, 

духовенство, «народна». 

Безумовною трагедією інтелігенції в усі часи було те, завдяки чо-

му вона стає власне відокремленою соціальною групою. Інтелігенція 

потребує досить значних вкладень в свою підготовку. Не лише фінансо-

вих та інтелектуальних. Для підготовки потрібно надати цій групі не 
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тільки діючий базис знань. Потрібно задати установку на постійне поно-

влення та розширення надбаних знань, власне навчити продукувати 

знання, тиражувати його, розпізнавати істинне знання від неправдивого, 

ідеологію від знання. Іншими словами, інтелігенції дають не лише знан-

ня про певну предметну область, а й демонструють можливості розвитку 

його. В результаті інтелігенція бачить певною мірою далі, ніж передба-

чалось сумою отриманих знань. Це бачення спонукає досить критично 

ставитись до існуючого порядку речей, співвідносити з перспективним 

знанням. Тобто трагізм інтелігенції полягає в тому, що вона є поро-

дженням свого часу, ладу, ідеології, суспільних відносин, проте саме 

суспільство дає їй інше бачення, розуміння існуючого. Водночас інер-

ційність суспільства – як функція самозбереження будь-якої складної 

системи, ставить обмеження та вимагає від інтелігенції не втручатись в 

існуючі відносини, спрямувати зусилля виключно у визначеному на-

прямку ( нерідко, наприклад, в історичне минуле, дослідження якого 

ставало єдиною віддушиною при забороні дослідження сучасності). 

Спроби ж порушити цю заборону приводить до переслідування інтелі-

генції, при цьому вже не важливо хто порушував, а хто дотримувався 

встановлених правил гри – переслідування може торкнутись усіх. 

В кінці ХХ століття в розвитку науково – технічного прогресу 

було визначено такий етап як інформаційний. Багато дискусій точилось 

щодо важливості знання, про його визначальну роль в подальшому роз-

витку. Зараз кількість обговорень значно спала, мабуть, дослідники 

самою постановкою питання про те, що не досить говорити про важли-

вість, а слід змінити на практиці ставлення до знання та їх носіїв, пору-

шили заборонену тему. 

Описання буржуазного суспільства як правило зводилось до такої 

характеристики, як нестійкість самої буржуазії, її готовність йти на ком-

проміси з правлячою феодальною верхівкою (та, мабуть не лише з нею). 

Пояснювалось це тим, що буржуазія не отримала достатньої соціальної 

ваги та тим, що їй було що втрачати – приватну власність. Цю характе-

ристику наводимо для того, щоб зрозуміти положення інтелігенції, яка 

не мала приватної власності (у порівнянні з буржуазією), проте, як пра-

вило, перебувала на службі, прямому утриманні саме у правлячої верхі-

вки. Тому інтелігенція завжди як би намагалась утриматись на декількох 

стільцях водночас відпрацьовувала замовлення тих, на кого працювала і 

в той же час, критично оцінюючи стан своїх працедавців, намагалась 

виразити інтереси тієї верстви населення, яка була пригнічена верхів-

кою. Інколи це відбувалось як поділ самої інтелігенції на своєрідні про-

шарки, інколи інтелігенція намагалась сумістити ці процеси ( не завжди 

усвідомлено, проте пригнічена частина населення розглядала подібні 

вчинки як прояви свого захисту). Так, з недалекого минулого відоме 

«розстріляне покоління» 60-років, яке намагалось зробити усе можливе 

для посилення процесів демократизації суспільства, позбавлення залиш-
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ків феодальних відносин та диктатури. А поряд з ними продовжують 

творити інтелігенти, які не бажають змінювати хід історії, які засуджу-

ють борців, радо сприймають безжальні вироки щодо своїх колег. Навіть 

набагато пізніше захлопуються виступи академіка Сахарова, який ви-

ступав з парламентської трибуни, намагаються зберегти культи вождів 

та їх прибічників. Проголошена в 20–тих роках ХХ століття «пролетар-

ська математика», яка мала радикально відрізнятись від попередньої, 

образно кажучи, має і зараз своїх послідовників. Саме статусне визна-

чення інтелігенції за радянських часів як прошарку, свідчило про глибо-

ко укорінене нерозуміння суті інтелігенції та соціальних змін, які 

пов’язані з нею. Інтелігенція як і раніше розглядалась як цілком залежна 

від правлячого класу, еліти, що в цілому і відповідало дійсності, Сього-

дення можна без перебільшення розглядати як спробу продовжити розг-

ляд інтелігенції як досить нікчемної, не здатної до самостійного розвит-

ку. Такий підхід проглядається хоча б у підході до визначення статусно-

го положення. Як результат – розпочався широкомасштабний відтік 

саме інтелігенції до інших країн світу, Проте мова не йде про вільне 

пересування «робочої сили», а вимушену зміну професії, місця прожи-

вання та роботи, адже тепер уже колишня інтелігенція готова працювати 

будь де, аби вижити. 

До певної міри не визначене становище,залежність від замовни-

ків,працедавців змушує інтелігенцію йти на ще більші компроміси, ніж 

буржуазію, погоджуватись з запропонованим станом. Тож очікувати 

можливий прорив інтелігенції не лише в зміні власного становища, а й 

становища усього суспільства за її допомогою не доцільно. Інтелігенція 

має позбавитись комплексу меншовартісної, спрямувати знання на фор-

мування принципово нової суспільної структури. 

САБЕЛЬНИКОВА Т. М. 
 

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ЕМІГРАЦІЇ:  

БЕРЕЖЕННЯ І ЗБАГАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДУХОВНОСТІ 

Перш ніж говорити про діяльність української інтелігенції в еміг-

рації хотілося б пригадати роздуми видатного вченого Ю. М. Лотмана 

про інтелігентність. Подаючи усталене визначення поняття «інтеліген-

ція», під яким прийнято розуміти певну соціальну групу, він виділяє як 

окреме поняття «інтелігентність», що не є похідним від «інтелігенція». 

Для нього інтелігентність – це психологічна властивість, яка передбачає 

внутрішню свободу, самоповагу, адже поважати іншу людину може 

лише той, хто поважає людину в собі [1, с. 477]. Інтелігентна людина 
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завжди толерантна і дозволяє іншій мати свої переконання, поважаючи 

її оригінальність та інакшість [1, с. 479]. Ще одна важлива риса інтеліге-

нтної людини: вона має виношені свої думки і будує життя відповідно 

до цих думок [1, с. 480]. Гуманність та інтелігентність, на думку автора, 

наділені потужною силою і є незнищенними, вони відроджуються, зда-

валося б, у найнесприятливіших умовах, хоча й залишаються беззахис-

ними перед руйнівними силами, які є агресивними та певною мірою 

більш активними [1, с. 478]. «Вміння подивитись на себе, на свій світ 

ззовні, вміння подивитись на свій колектив, на свою культуру й на свою 

Батьківщину ззовні – і зсередини і ззовні одночасно – створює таку рису 

інтелігентної людини, як страждальна любов до Батьківщини» [1, 

с. 491]. Така людина гостро бачить недоліки своєї Батьківщини і глибо-

ко страждає від цього. 

Ми не випадково навели роздуми Ю. Лотмана про інтелігент-

ність, адже саме такі риси виявляли численні українські інтелігенти в 

еміграції. 

Обсяг статті звужує наші можливості щодо повногранного аналі-

зу діяльності української інтелігенції в еміграції, тому зупинимось на 

такому яскравому явищі, як наукова і культурницька праця українських 

емігрантів у Чехо-Словаччині між двома світовими війнами.  

Дослідження феномену української інтелігенції в еміграції актив-

но розпочалося після здобуття Україною незалежності і не втрачає своєї 

актуальності й нині, адже важко переоцінити її внесок до скарбниці 

світової й національної культури. На сьогодні накопичено багато факти-

чного матеріалу і триває осмислення цієї проблематики у вітчизняній 

гуманітаристиці. Ми ставимо перед собою завдання визначити мораль-

но-ціннісні імпульси емігрантів-інтелігентів у їхній культурно-науковій 

діяльності, співвіднесеність декларованих ідей із ціннісними орієнтація-

ми, окреслити відносини з Батьківщиною та світом.  

Свого часу Тарас Шевченко у назві поеми «І мертвим, і живим, і 

ненарожденим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє пос-

ланіє» визначив своє розуміння нації, до якої він відносить не лише тих, 

хто живе в Україні, а й тих, хто живе за її межами. На жаль, у ХХ століт-

ті, коли на нашій Батьківщині панував терор і було знищено цвіт справ-

жньої національної інтелігенції, саме за її межами склалися сприятливі 

умови для культурно-наукової праці. Слід зауважити, що багато людей 

емігрувало не просто тому, що боялися переслідувань, а тому, що жили 

відповідно до своїх переконань і не бачили в окупованій Україні можли-

востей для реалізації своїх ідей. 
Найбільш сприятливі умови для освітян і науковців в еміграції 

склалися в Чехо-Словаччині. «З ініціативи президента республіки, відо-
мого вченого професора Т. Масарика у 1921 р. на урядовому рівні був 
розроблений цілий план розбудови еміграції з колишньої Російської 
імперії, що отримав назву «російської допоміжної акції»…Президент 
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Масарик вважав основним завданням «російської акції» зосередити 
наукові, культурні кола та молоді сили шкільництва і студентства еміг-
рантів, забезпечити їх розвиток у національних рамках, неперервність 
культурної та освітньої традиції» [2, с. 478].  

Саме завдяки цьому стало можливим відкриття в 1921 р. Україн-
ського вільного університету в Празі. Після скасування українських 
кафедр у Львові та Чернівцях і перетворення університетів радянської 
України на інститути народної освіти Український вільний університет 
став єдиним українським університетом у світі.  

Одним з основних завдань, яке ставили перед собою науковці 
УВУ, було створення українських університетських курсів. «Незважаю-
чи на нелегкі умови еміграції, вони змогли написати і частково опублі-
кувати курси з української історіографії та джерелознавства, історії 
українського мистецтва, українського права, історії церкви, театру, ет-
нографії, етнології та археології, історії та географії України, української 
мови і літератури, філософії, педагогіки тощо» [2 , с. 483]. 

У Празі було також відкрито Український високий педагогічний 
інститут ім. М. Драгоманова, Українську студію пластичного мистецтва, 
Український інститут громадознавства, Українське історико-філологічне 
товариство, яке стало неофіційною українською академією наук з гума-
нітарного напряму, Український академічний комітет, Українське прав-
ниче товариство в Чехії, Українське товариство прихильників книги, 
Українське педагогічне товариство, Український архів, Музей визволь-
ної боротьби України тощо, а також Українську господарську академію 
у Подєбрадах.  

Незмінним атрибутом еміграції завжди була ностальгія. Люди ра-
діли кожній звістці з України, стежили за новинами, перечитували газе-
ти, часописи, книги і чекали повернення. І продовжували невтомну пра-
цю для України. Упорядники видання лекцій з української культури за 
редакцією Д. Антоновича наводять фрагмент листа Д. Донцова до Д. 
Дорошенка, який яскраво передає прагнення творчої діяльності емігра-
ції: «Мені тільки хочеться скільки можна побільше здобути, щоб з мого 
перебування тут, на чужині, залишився якийсь корисний слід для рідно-
го краю, щоб коли отут пропаду, то щоб хоч було чим мене згадати. 
Тому-то я, поки ще є змога працювати, аж поспішаю щось робити… 
пишу, скільки стає духу, сил і змоги…» [2, с. 481]. 

Вболіваючи за долю Батьківщини в умовах більшовицького теро-
ру, українські емігранти прагнули бодай чимось допомогти землякам. 
Так при Українському вільному університеті було створено Товариство 
допомоги українським ученим під час голоду на Україні [2, с. 485], Ук-
раїнський академічний комітет організував допомогу голодуючим на 
Батьківщині [2, с. 492,], Комітет допомоги голодним на Україні було 
засновано при Українському жіночому союзі [2, с. 497]. 

У 1926 р. під егідою Українського академічного комітету відбув-
ся перший Український науковий з’їзд, на який було запрошено вчених 
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з радянської України. Проте вони з недовірою поставилися до цього 
заходу [2, с. 495]. 

Інтелігенти в еміграції гостро відчували духовну прірву між ними 
й тими, хто залишився в Україні. Вони ясно усвідомлювали, що Україна 
вже зовсім не та, яку вони колись покинули. Це влучно передано у вірші 
Олени Теліги: 

Як часто серце запалає болем, 
А щось гаряче наше горло стисне, 
Коли над рідним, тим же самим полем, 
Розправить крила незнайома пісня. 
Чекає все: І розпач і образа, 
А рідний край нам буде – чужиною [3, с. 111]. 

Та вони не опускають руки, а далі продовжують працювати для 
України, мріючи повернутись і долучитись до її оновлення: 

Не треба смутку! Зберемось відразу, 
Щоб далі йти до цілі провідної. 
Заметемо піском любові межі, 
Перейдемо скрізь дикі води – бродом, 
Щоб взяти повно все, що нам належить, 
І злитись знову зі своїм Народом [3, с. 111]. 

Багато хто з українських емігрантів повертається в Україну під 
час німецько-фашистської окупації, але не для того, щоб служити новим 
окупантам, а для того, щоб послужитися Батьківщині, працюючи на 
культурній ниві. Прикладом такого служіння була діяльність Олени 
Теліги, яка очолила Спілку письменників. Це глибоко інтелігентна лю-
дина, яка своє літературне кредо реалізувала в житті, будучи відданою 
своєму народові і Україні як у поезіях, так і в житті. 

Олена Теліга не йшла на компроміс з окупантами, ставлячи на 
перше місце інтереси власного народу. Звісно, нова влада не могла цьо-
го пробачити і письменницю було заарештовано. Та навіть знаючи, що 
їй загрожує арешт, Олена Теліга відмовляється їхати з Києва, бо це су-
перечить її моральним засадам. Друзі пропонують їй втекти, щоб уряту-
ватися від гестапо, але будучи головою Спілки письменників, вона не 
може кинути тих, за кого відчуває свою відповідальність. Теофіл Бак-
Бойчук, який мав завдання спонукати О. Телігу виїхати з Києва, згадує її 
відповідь, яка, як дзеркало, відображає особистість Олени: «Це все ви 
добре кажете. Але коли удар дійсно буде спрямований проти Спілки, 
хіба може голова покинути її? Забагато людей я туди втягнула і висуну-
ла. Це заломить їх віру в нашу справу, коли залишити їх самими у вирі-
шний момент» [3, с. 311]. Тож письменниця на перше місце ставить 
інтереси справи і заради них жертвує своїм життям, нехтуючи можливі-
стю врятуватися. 

Безмежно люблячи Україну емігранти водночас були відкритими 
до світу, легко інтегрувалися до культурного і наукового життя Європи, 
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адже не можна замикатися в собі в сучасному полікультурному світі. 
Вони з радістю сприймали здобутки європейської науки і культури і 
разом з тим несли у світ знання про Україну, зберігаючи його і для са-
мих українців, яких окупаційні режими прирікали на стирання націона-
льної пам’яті. 

Так, в Українському вільному університеті передбачалася мож-
ливість лекційних курсів із запрошеними фахівцями чеською, французь-
кою, англійською і німецькою мовами [2, с. 482]. Український академіч-
ний комітет встановив зв’язки з Комісією для міжнародної інтелектуа-
льної співпраці (Женева) та її виконавчим органом – Інститутом інтеле-
ктуальної співпраці (Париж) [2, с. 491]. А з 1929 р. Український академі-
чний комітет почав видавати свій інформаційний бюлетень французь-
кою мовою, який на конференції в Женеві 1929 р. було визнано зразко-
вим виданням [2, с. 492]. У 1932 р. було відкрито другий Український 
науковий з’їзд, у якому взяли участь 104 науковці з Чехії, Берліна, Вар-
шави, Відня, Галлє, Кракова, Львова, Франкфурта-на-Майні [2, с. 496]. 

Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновок, що українська 
інтелігенція в еміграції виявила відданість своїм переконанням. Глибоко 
сумуючи за втраченою Батьківщиною, українські інтелігенти мріють 
про повернення і невтомно працюють для України та її народу. Саме 
завдяки їм ми маємо той науковий доробок у галузі гуманітарного знан-
ня, який неможливо було здійснити в радянській Україні через більшо-
вицьку реакцію. Разом з тим вони не замикалися у своєму національно-
му колі, а будували мости в багатокультурному світі, сприймаючи дося-
гнення європейської культури і науки і несучи у світ знання про фено-
мен українства.  
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ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НА ВОДОДІЛІ КУЛЬТУРНИХ ЕПОХ 

Інтелігенція – один з найбільш популярних і разом з тим один з 
найбільш розпливчастих термінів, який вживається як в науці, так і в 
суспільній практиці. Її називають найбільш таємничим персонажем 
історії, який оточений «ореолом суперечливих міфів, гіпотез, контроверз 



 

~ 236 ~ 

і погано узгоджуваних фактів» [1, с. 3]. Сучасна доба, яку нерідко харак-
теризують як час кризи культури і разом з тим як час формування куль-
тури нового історичного типу, зробила свій внесок у диску ії стосовно 
поняття інтелігенції та її ролі в соціальному, культурному, інтелектуа-
льному житті.  

Перш за все згадаємо визначення цього поняття. У більшості 

словників йому дано таке пояснення: інтелігенція (від лат. intelligens – 

той, що розуміє, мислячий, розумний) – прошарок людей, які професій-

но займаються розумовою, переважно складною, творчою працею, роз-

витком і поширенням культури. Не вступаючи в дискусії стосовно пра-

вомірності використання слова «прошарок» для характеристики місця 

інтелігенції в соціальній структурі, зазначимо, що її нинішнє становище 

душе відрізняється від того, яке існувало в «класичну добу капіталізму», 

коли вона, власне, вийшла на історичну арену. Як зазначає М. Мамарда-

швілі, інтелігенція існувала як кількісно обмежена, порівняно невелика 

категорія осіб, які займалися інтелектуальною працею. Ореол «обран-

ців» цьому вузькому колу надавала сама система їх існування: представ-

ники інтелектуальної праці були, як правило, людьми вільних професій 

[2].  

Соціокультурні трансформації, «перемішування» різних пластів 

соціальної матриці, характерні для сучасної доби, позбавили інтеліген-

цію цього відносно визначеного соціального статусу. Деякі дослідники 

говорять про прекаризацію (від. англ. precarious, лат. precarium – сумні-

вний, небезпечний, ризиковний, негарантований, нестабільний) – поши-

рення таких трудових відносин, які можуть бути розірвані працедавцем 

у будь-який час; неповноцінна, обмежена правова та соціальна гарантія 

зайнятості [3]. 

Одним із виявів прекаризації є поширення специфічної верстви 

фрілансерів (англ. freelancer – вільний працівник, приватний спеціаліст). 

Фрілансер – це людина, яка пропонує свої послуги через Інтернет, газе-

тні оголошення або через особисті зв’язки. Фріланс особливо пошире-

ний у таких сферах як журналістика, переклад, юриспруденція, 

комп’ютерне програмування, веб-дизайн, реклама, різного роду експер-

тна та консультативна діяльність, тобто – у сферах, які традиційно трак-

туються як поле діяльності інтелігенції. Якщо раніше бути «людиною 

вільної професії» означало бути відносно незалежним від працедавців, 

користуватися підтримкою меценатів, то нині це визначення набрало 

іншого відтінку – перебувати у «вільному польоті», не мати жодних 

соціальних гарантій. Українська дослідниця В. Астахова звертає увагу 

на одну з характерних тенденцій сучасної доби: появу терміну «люмпен-

інтелігенція», який, безсумнівно, відображає реальний процес зміни 

соціального статусу інтелігенції [4]. 

Інша риса, яка свідчить про зміну становища інтелігенції – це 

втрата монополії на «інтелектуальність» праці. В умовах науково-тех-
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нічної революції, зростання науки з виробництвом та державним управ-

лінням ті сфери діяльності, які традиційно вважалися полем діяльності 

інтелігенції, перестали бути її прерогативою. Головними ознаками пост-

індустріального суспільства є пришвидшення темпів технічного прогре-

су, зменшення ролі матеріального виробництва та розвиток сектору 

послуг. Базисом цього суспільства є знання та інформація. Зміна харак-

теру праці має своїм наслідком зміну професійної характеристики інди-

віда, котрий проходить багаторівневе навчання, виявляє не лише майс-

терність, а й творчий потенціал, є носієм високорозвиненої інформацій-

ної культури. Нині необхідна здатність швидше освоювати нове, уміння 

діяти методом спроб та помилок, «більша реактивність Я». Для успішної 

адаптації до нових умов людина «третьої хвилі» має оновити свою «базу 

даних», піддатися «перезавантаженню». Ця людина є інформаційно 

адаптованою: вона здатна до адекватного сприйняття інформації та ефе-

ктивного її використання у своїй діяльності. Сучасний етап розвитку 

цивілізації формує «метакультурну індивідуальність», котра значною 

мірою відрізняється від тієї традиційної «масової людини», яку піддава-

ли нищівній критиці рафіновані інтелігенти першої половини ХХ ст. 

Втрата ореолу «обранців» сучасною інтелігенцією є й наслідком 

девальвації того культурного фетишизму, який поширився значною 

мірою завдяки ідеології Просвітництва і який в дусі абсолютистського 

мислення протиставляв культуру «високу» культурі «низькій». Культу-

рний фетишизм – це сприйняття елементів, цінностей та артефактів 

духовної культури як Абсолютів, яким людина має служити та поклоня-

тися [5]. 

Інтелігенції традиційно відводилася роль творця, служителя і 

охоронця «високої» культури. Однак у наш час, в добу масової культу-

ри, відбувається розмивання меж між цими сферами культури, втрата 

того розділення на «народ» та «еліту», яке було характерне для минулих 

епох. Процеси трансформації відносин між ними аналізує у своїй праці 

«Соціодинаміка культури» А. Моль. На його думку, формуючи систему 

цінностей, котра відповідатиме потребам соціальної еволюції, людство 

може перейти на якісно новий етап свого буття – етап інтелектуального 

суспільства. У цьому суспільстві завдяки процесам інтерференції будуть 

зруйновані межі між «високою» та «низькою» сферами культури, між 

рівнем машиністки або домогосподарки – читачок журналу Nous deux 

(Ти і я) та рівнем жінки – магістра філософії, котра читає «винятково Ж.-

П. Сартра [6, с. 361].  

Нині з’явилося чимало теорій, які намагаються пояснити сутність 

тих змін, які відбуваються в суспільстві і, зокрема, в становищі інтеліге-

нції. Одну з таких теорій запропонував американський соціолог Р. Фло-

рида. На його думку, наслідком цих трансформацій є формування «креа-

тивного класу», який складається з двох елементів: ядра – вчених, інже-

нерів, університетських професорів, митців, яким притаманна оригіна-
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льність і незалежність мислення і які займаються творчою діяльністю на 

постійній основі, та креативних спеціалістів, які працюють в сфері висо-

ких технологій, права, управляння бізнесом, охорони здоров’я. Для ви-

рішення професійних завдань їм також необхідна незалежність мислен-

ня, високий рівень освіти та людського капіталу. Межі креативного 

класу, за Флоридою, постійно розширюються внаслідок розвитку «креа-

тивної економіки»: у цій економіці відбувається розмивання меж між 

роботою і дозвіллям, формується новий стиль життя і трудової діяльно-

сті [7]. 

Російський вчений О. Неклесса вважає, що наш час . час форму-

вання нового класу, «людей повітря» – магістрів вільних мистецтв, ви-

пускників престижних університетів, інтелектуалів, людей, які управ-

ляють смислами, образами майбутнього, інформаційними потоками, 

кодексами поведінки. Ці люди пов’язані з нематеріальним, «повітря-

ним» виробництвом, вони є творцями соціокультурної революції, позна-

ченої рисами «постмодерністського спектаклю та прагматичного техно-

логізму», саме вони стають «домінуючою субкультурою» [8]. 

Отже, становище інтелігенції в сучасному суспільстві можна ви-

значити, виходячи з змін, які відбуваються в соціальній сфері та в сфері 

«духовного виробництва». Разом з тим, таке визначення можливе лише з 

врахуванням найбільш фундаментальної характеристики інтелігенції як 

носія і охоронця традиції та творця нового. У інтелігенції є дуже важли-

ва функція – забезпечувати відтворення соціального життя в історично 

визначених формах, бути хранителем базових цінностей, «генетичного 

коду» культури. Разом з тим, не менш важлива її функція – формулюва-

ти ідеї, адресовані майбутньому, бути творцем тих інновацій, без яких 

неможливий поступальний розвиток культури. Інтелігенція була і зали-

шається важливим елементом соціокультурної дійсності. У всі часи в 

суспільстві існувала інтелектуальна страта, якій належала свого роду 

монополія на вироблення загальних духовних орієнтирів, роль «самос-

відомості культури». І нині, в ситуації, яку нерідко характеризують як 

«духовну кризу», в ситуації непевності, розмитості світоглядних орієн-

тирів, ця її роль залишається актуальною і необхідною. 
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СКАЛЕЦЬКИЙ П. М. 
 

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО В ОБОРОНІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

У 2016 р. виповнюється 420 років від часу підписання Берестей-

ської унії, яка поклала початок діяльності Української греко-католицької 

церкви, котру спочатку називали «Уніатською». Берестейська унія роз-

будила українське суспільство від летаргічного сну і дала могутній по-

штовх для розвитку української культури. У православних українців 

з’явився такби мовити конкурент в особі українців греко-католиків. 

Попри деякі негативні моменти змагання між конкуруючими вірови-

знаннями мало також і позитивні сторони. Кожна сторона стала пильні-

ше дбати про найкраще влаштування своїх храмів, іконостасів та ікон, 

про покращення шкільництва та книгодрукування. Бурхлива релігійна 

полеміка, що розпочалася після цього акту між православною та уніат-

ською церквами, спричинилася до появи цілої літературної течії, що 

дістала назву "полемічної літератури". Вона внесла новий динамізм в 

розвиток української культури, логічним завершенням чого стало само-

бутнє українське бароко, відоме також як «козацьке». Своєрідною реак-

цією на католицьку критику культурно-освітніх справ у православ’ї 

стало те, що у Києві та інших містах і селах наддніпрянської України, 

особливо за митрополита Петра Могили, відкриваються братські школи 

і Києво-Могилянська академія, засновуються нові друкарні, споруджу-

ються прекрасні храми та величні іконостаси. 

Перед усім необхідно звернути увагу на соціально-економічну та 

духовно-культурну ситуацію, що склалася в Західній Україні після під-

писання Унії. Тривалий соціальний та національний гніт панської 

Польщі на правобережній Україні призвів до значних змін у соціальній 

структурі західноукраїнського населення. Українська шляхта протягом 

XVI-XVII ст. остаточно ополячилась та окатоличилась, у наслідок чого 

український народ втратив верству національних провідників. Майже 

зникло українське міщанство. Оскільки православних у католицькій 
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Польщі не приймали ні до ремісничих цехів, ні до купецьких гільдій, 

українське міщанство не мало змоги розвивати ремесла чи займатися 

торгівлею. Воно поступово витіснялося з давніх українських міст, які 

заповнялися іноземними купцями, втрачаючи свій національний харак-

тер. У XIX ст. частка українського населення у містах Галичини стано-

вила не більше 1%. Таким чином більш, ніж на 90% українське суспіль-

ство в Галичині складалося з селян, що давало підстави полякам глузли-

во обзивати українців "хлопською нацією". 

Та залишилася у Галичині (переважно у сільській місцевості) од-

на виразно окреслена, хоч і нечисельна (2–2.5 тис. родин ), соціальна 

група греко-католицького духовенства. З усіх соціальних прошарків 

західноукраїнського суспільства воно найбільше наближалося до стану 

національної еліти. Та в умовах панської Польщі і воно було поставлено 

в такі умови, що за своїм матеріальним рівнем мало чим відрізнялося від 

селянства. Сільським священикам громада надавала хіба дещо більший 

наділ землі, який був для них основним засобом існування. Додаткові 

прибутки від хрещення, вінчання, тощо були дуже мізерними через 

убогість закріпаченого селянства. Польські пани, намагаючись принизи-

ти греко-католицьке духовенство заставляли його навіть відробляти 

панщину в своїх маєтках на рівні з селянами. Але це мало несподівані 

для самих панів наслідки. Така праця сприяла зближенню греко-

католицького духовенства з українським селянством та встановленню 

досить тісних духовних стосунків між ними. Зв’язане з масами спільною 

вірою та побутом духовенство користувалося серед сільського люду 

великим впливом і владою. Завдяки тісним стосункам воно легко могло 

повести за собою селян не тільки в релігійних, але й інших справах, в 

тому числі й політичних. Воно прийняло на себе роль національного 

духовного, інтелектуального та політичного лідера за відсутністю іншої 

верстви, котра могла б виконувати цю роль. 

Велике значення відіграло греко-католицьке духовенство у справі 

збереження та розвитку української національної культури та українсь-

кої мови.  

Саме з середовища греко-католицького духовенства виділилися 

перші західноукраїнські культурні та політичні діячі. Група молодих 

львівських семінаристів на чолі з М. Шашкевичем об’єдналися у гурток, 

який назвали «Руська трійця». Вони ставили перед собою завдання під-

няти український діалект до рівня літературної мови, звільнивши її від 

церковнослов’янського та іноземного впливу. Лише таким чином, на їх 

думку, можна було відкрити селянству доступ до знань, підняти його 

культурний та політичний рівень і тим самим полегшити його долю. З 

цією метою вони почали вивчення та збирання української народної 

творчості. У 1837 р вони уклали з українських народних пісень та влас-

них літературних творів літературний альманах «Русалка дністрова». 

Для галицьких українців ця книга важить так само багато, як «Кобзар» 



 

~ 241 ~ 

Т. Г. Шевченка, бо це перша в Західній Україні книга написана живою 

народною мовою. З неї почалося становлення української літературної 

мови у Галичині. За час з 1837 по 1850 рр. тут вийшло 43 книжки укра-

їнською мовою. З них 40 належало перу священників. 

М. Шашкевич також був першим, хто виголосив в Успенській це-

ркві Львова проповідь українською мовою. Цей сміливий крок також 

мав далекосяжні наслідки. Верхівка греко-католицької церкви зустріла 

цей вчинок вороже, але молоді священики почали наслідувати його 

приклад. З часом це стало нормою. Перейшовши з церковнослов’янської 

на українську мову богослужіння, греко-католицька церква сприяла 

збереженню української мови та стримувала процес ополячення україн-

ського населення Галичини. Дотримуючись давніх українських звичаїв 

та обрядів, вона перетворилася в національну церкву українців, що про-

тидіяла полонізації та латинізації. 

Греко-католицьке духовенство очолило також політичний рух га-

лицьких українців, прийнявши на себе роль політичного лідера. Рево-

люційні події в Європі 1848 р., що дістали назву «Весни народів», бо 

висунули на чільне місце національне питання, сколихнули також захід-

ноукраїнське суспільство. На захист національних прав українського 

населення Галичини знову ж таки стало греко-католицьке духовенство. 

Група священників з Святоюрської гори у Львові на чолі з єпископом 

Григорієм Яхимовичем 2 травня 1848 р. організувала Головну Руську 

Раду – першу українську політичну організацію на галицьких землях. 

Вона звернулася до австрійського імператора з петицією, у якій наголо-

шувалося, що галицькі русини ведуть свою історію ще від Галицького 

князівства і належать до осібного 15-мільйонного українського народу, 

мають свою мову, церкву і культуру. Вона містила прохання запровади-

ти українську мову в адміністративних органах краю, ввести її вивчення 

у школах Східної Галичини, удоступнити для українців урядові посади і 

реально зрівняти у правах греко- і римо-католицьке духовенство. Ще 

одною незвичайною подією став випуск 15 травня 1848 р. першого укра-

їнського тижневика «Зоря Галицька», заснованого Головною Руською 

Радою, який знаменує появу української преси.  

У липні цього ж року з ініціативи Головної Руської Ради було 

створено українське культурно-освітнє товариство – Галицько-Руську 

Матицю. При його допомозі греко-католицьке духовенство бере під свій 

контроль багато ділянок розвитку української культури та мистецтва, які 

були приреченні на завмирання без його підтримки. «Матиця» сприяла 

запровадженню української мови у школах, видавала популярні книже-

чки про релігію, педагогіку, звичаї, ремесла та сільське господарство. 

Вона також організовує народні школи, бере під опіку хворих, старих і 

сиріт, про яких не дбала окупаційна влада Польщі та Австро-Угорщини. 

У жовтні 1848 р. Головна Руська Рада скликала з’їзд українських вче-

них, який можна назвати першим конгресом української інтелігенції. У 
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його роботі взяло участь майже 100 учасників, з яких понад 2/3 станови-

ло духовенство. Відзначивши сумний стан культури у Галичині, з’їзд 

прийняв важливі рішення, що стосувалися внормування української 

мови та вирішення інших культурних потреб українців. Одностайно 

було вирішено користуватися кириличною, а не латинською абеткою. 

Було також досягнуто згоди, що основою для літературної мови має 

служити жива розмовна мова, а не штучне «язичіє». В наслідок цих 

заходів духовенству вдалося розбудити національну свідомість галиць-

ких українців і закласти надійний ґрунт під національний рух наступних 

десятиліть. 

Українська греко-католицька церква у Галичині зберегла те, що 

втратила православна церква у наддніпрянській Україні під пануванням 

Московського патріархату. Великою заслугою греко-католицької церкви 

є те, що вона єдина з усіх церков в Україні не тільки перейняла, але й 

успішно відстояла традиції київської церкви у найтяжчих умовах інозе-

много поневолення. У нелегких умовах іноземного панування вона 

спромоглася зберегти українську мову богослужіння, чистоту східної 

літургії, український церковний хоровий спів, старовинні обряди, тра-

диційний стрій священиків та дияконів. УГКЦ зуміла у тяжких випробу-

ваннях зберегти і національну обрядовість, і національну мову богослу-

ження, донести ці культурні надбання неушкодженими до наших днів.  

Таким чином, УГКЦ зберегла традиційне віросповідання корін-

ного населення України. Тим самим вона сприяла збереженню націона-

льної ідентичності українського населення Галичини, мови, культури, 

традицій, а також вихованню національної інтелігенції, розвитку націо-

нальної економіки. 

СМИРНОВА М. С. 

 

СВЯТОСТЬ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  

В ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Интеллигенцию всегда отличало образование. Святые отцы пи-

шут, что умному проще спасаться. Не зря монах Паисий в середине 

XVIII века истово искал на Святой Горе книги святых подвижников, не 

найдя духоносного старца. Через чтение Святых отцов Господь привел 

его к высшему дару – к святости, не смотря на то, что он был лишен 

живого наставничества, столь необходимого на пути спасения. Можно 

перефразировать и сказать, что «нет во Христе ни эллина, ни интелли-

гента». В данной статье рассматривается корреляция понятий святости и 

интеллигенции в церковно-историческом контексте. 
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Процесс философского пробуждения в России связан с феноме-

ном переплетения в сознании русской интеллигенции идей теологии, 

философского идеализма и социальных утопий. Освоение святоотече-

ской традиции проходило на фоне осмысления особого места философа 

в русской действительности. Русская философия формировалась не 

столько в процессе абстрактных теоретических размышлений о челове-

ке, Боге и мире, сколько в процессе мифотворчества, благодаря которо-

му сложился образ философа-святого и представления об аскетических 

формах деятельного отношения «святого-мыслителя» к миру и Богу [1, 

с. 2]. 

Начало этому процессу было положено уже в философских ис-

следованиях И. В. Киреевского. Он разработал учение, согласно кото-

рому философ берет на себя задачу святого подвижника, привнося ду-

ховно-нравственный компонент в содержание философских идей. Сла-

вянофилы «отреклись» от мира, от его жизненных страстей и прелести, 

но не так, как монахи, а оставаясь жить в миру, как «иноки», бесстраст-

но и духовно. Они ушли в «монастырь философии», становясь «святы-

ми» теоретиками, носителями божественной правды – истины. 

Русская философия выросла на православной почве. Православие 

можно рассматривать в пространстве интерпретаций и коннотаций по-

нятий Россия, русский народ, самодержавие, крестьянская община и т. д. 

Первые философы пытались сохранить авторитет Библейского Слова и 

не выходить за рамки теологуменов. Это позволило обрести И. Киреев-

скому, А. Хомякову и другим заслуженное признание православной 

Церковью. И, тем не менее, именно они были первыми создателями 

философских текстов, привнесших в форму христианского мифа новое 

содержание и осмысление [1, с. 3]. 
В этом философско-религиозном контексте во второй половине 

XIX века стала функционировать русская литература. Рождается явле-
ние пишущей и читающей интеллигенции, специфическое восприятие 
литературного слова и писателя как «святого», выполняющего миссио-
нерскую функцию в культуре и жизни. Слово русских писателей обре-
тает силу и мощь, и подчас мистическое воздействие на умонастроения 
интеллигенции вполне сравнимо с воздействием святого слова отцов 
Церкви на паству. Русская литература – «первый столп» русской интел-
лигенции. Установка на святость литературного слова и святость его 
носителей – писателей, мыслителей, публицистов – породили феномен 
литературного мифотворчества во всех слоях пишущей интеллигенции, 
ищущей в недрах художественного слова смысл собственного бытия. 
Литература с большой буквы стала собранием «библейских текстов», а 
«благородные литературные наставники» – «евангелисты» – ее апо-
стольской когортой. Первые философские размышления были уже прак-
тически ориентированы на поиск реальных путей преобразования Рос-
сии. В 30–40-е годы в интеллигентской среде начался активный процесс 
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самоопределения в особом качестве служителя народа. Мироощущение 
интеллигентов этих лет можно считать подготовительной почвой после-
дующего разночинского этапа мужико(народо)-поклонничества. Славя-
нофилы рассматривали свою роль служителя народа во многом на манер 
«христолюбия», неосознанно отождествляя народ и Россию с особым 
избранным миром, а себя – со святыми и старцами («отцами») [1, с. 5]. 

Идеалы народников и разночинцев 60-70-х годов («детей») уже 
носили ярко выраженные черты идеологического сознания, направлен-
ные на отражение интересов бесправных слоев общества, безземельных 
крестьян. Однако, несмотря на разницу, и за «отцами», и за «детьми» 
прочно закрепляется в сознании пишущей интеллигенции статус святых, 
подвижников, не от мира сего страдальцев, юродивых, болеющих ду-
шой за народ и Россию [4, с. 56]. 

В 60–70-е годы на место подвижника-философа пришли герои-
интеллигенты, очень «похожие» на свои литературные прототипы. В 
революционной «истории святости» этого времени одним из самых 
популярных типов «святости» становится тип столпника. «Сидение в 
башне» (тюрьмах, ссылках) в буквальном смысле стало отличительным 
признаком величия и подвига героев-интеллигентов, мучеников за об-
щее дело. Зачастую их поведение было направленно на реализацию 
сознательного желания страдать, одеться в «худые ризы» «духовного 
сиротства», бедности, «безотцовщины» и т. д. Герой в данном описании 
идентичен святому, отрекшемуся от мира (благодаря тюрьмам), ушед-
шему в иное бытие скитов, келий, природного ландшафта (благодаря 
ссылкам, каторге). Поклонение святым местам заменено «поклонением» 
тюремным воротам, пересылочным пунктам и месту каторги. В 60-е 
годы символом аскетизма становится уже не И. Киреевский, но некто 
Рахметов – герой известного романа Н. Чернышевского «Что делать?» – 
разночинец, разрушающий мораль, руководствующийся в жизни прин-
ципом голого эгоизма. Парадокс эгоистического сознания того времени 
заключался в том, что в его основании лежала идея героизма. «Человек в 
своих поступках руководствуется исключительно эгоизмом», а потому 
«умрите за общинное начало!» – вот две дословные фразы Чернышев-
ского, соединенные нами в одно целое; человеком двигает только лич-
ная выгода, а потому положим душу за общее благо». Процесс переноса 
символа святости на людей, которые вольно ли невольно способствова-
ли на долгие десятилетия уничтожению православных идеалов, в том 
числе и подвига святости, явилось одним из парадоксов творческой 
мифологизации истории и времени. 

Сотворение мифа о святой русской интеллигенции стало фунда-
ментальным основанием русской философии культуры рубежа веков. В 
этом процессе произошла не только перекодировка символики, связан-
ной с радикальной интеллигенцией, в формы православного мировоз-
зрения, но и подмена христианского символа святости противополож-
ным символом страстности в нарративных текстах [1, с. 7]. 
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Интересный портрет духовних черт интеллигенции представляет 

Н. А. Бердяев. По его мнению, очень характерно, что не только в рус-

ской народной религиозности и у представителей старого русского бла-

гочестия, но и у атеистической интеллигенции, и у многих русских пи-

сателей чувствуется все тот же трансцендентный дуализм, все то же 

признание ценности лишь сверхчеловеческого совершенства и недоста-

точная оценка совершенства человеческого. Так средний радикальный 

интеллигент обычно думает, что он или призван перевернуть мир, или 

принужден остаться в довольно низком состоянии, пребывать в нрав-

ственной неряшливости и опускаться. Промышленную деятельность он 

целиком предоставляет той «буржуазии», которая, по его мнению, и не 

может обладать нравственными качествами. Русского человека слишком 

легко «заедает среда». Он привык возлагаться не на себя, не на свою 

активность, не на внутреннюю дисциплину личности, а на органический 

коллектив, на что-то внешнее, что должно его подымать и спасать. Ма-

териалистическая теория социальной среды в России есть своеобразное 

и искаженное переживание религиозной трансцендентности, полагаю-

щей центр тяжести вне глубины человека [2, с. 296]. 

Д. С. Лихачев, несомненно интеллигентный человек, выдающий-

ся ученый, писал: «Мужество русской интеллигенции, десятки лет со-

хранявшей свои убеждения в условиях жесточайшего произвола идеоло-

гизированной советской власти и погибавшей в полной безвестности, 

меня поражало и поражает до сих пор. Преклоняюсь перед русской ин-

теллигенцией старшего, уже ушедшего поколения. Она выдержала ис-

пытания красного террора, начавшегося не в 1936 или 1937 году, а сразу 

же после пришествия к власти большевиков» [3, с. 200]. 

Верно, власть мечтает перевоспитать «неучтивость» интеллигента, 

сам же интеллигент мечтает перевоспитать (или переизбрать) неугодную 

ему власть. И привычка рубить топором по камню приходит с воцерков-

ляющейся интеллигенцией в Церковь. Разве что теперь она понимает – 

камень церковной власти краеугольный, а топор с благой мыслью дер-

жал в руках и Раскольников, но кончилось все обыкновенно зло. 

У святых отцов прочитаем, что многие грехи совершаются из 

благих побуждений. Современную верующую интеллигенцию выручает 

живой пример святых новомучеников, сохранивших святость и внут-

реннюю позицию в невыносимых условиях лагерных пыток и шантажа 

советского времени. 

Проблема светской интеллигенции лишь в том, что человек стра-

стен и способен сотворить себе кумира из непредсказуемых вещей. 

Принадлежащие к самым разным культурам, люди яро уничтожают себя 

собственными пристрастиями – поклонение корове, алкоголю и люби-

мому мужу одинаково разрушительно для личности.  

Так и сама интеллигентность – как только становится «божком», 

печатью на высоком лбе, дресс-кодом для изящных мероприятий – тут 
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же, подобно евангельской соли, теряет свою сущность и интеллигент, 

как голый король из сказки Перро, незаметно для самого себя, оказыва-

ется посмешищем, а не пророком [5, с. 4]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные этапы зарождения ми-

фологемы святости интеллигенции, охарактеризовали основные черты, 

присущие интеллигенции, кроме того был проанализирован церковный 

взгляд на соотнесенность данных понятий. 

Литература 

1. Климова С.М. Мифы о русской интеллигенции: вехи XX века («начала» и «концы») // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Гер-

цена / С.М. Климова. – М., 2003. – С. 2-10. 
2. Бердяев Н. А. Душа России// Русская идея / Н. А. Бердяев. – М.: Республика, 1992. – 

С. 296-312.  

3. Соколов К. Б. Мифы об интеллигенции и историческая реальность // Русская интелли-

генция. История и судьба / Соколов К. Б. – М., 2001. – С. 200. 

4. Гаспаров М. Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Русская интелли-
генция: История и судьба / М. Л. Гаспаров. – М., 2000. – С.56. 

5. Ольшанская А. Нет во Христе ни эллина, ни интеллигента / А. Ольшанская. – М.: 

ПСТГУ, 2011. – С.4. 

СНІГИРЬОВА Л. М. 
 

РОЛЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  

У ЗБЕРЕЖЕННІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

Однією із проблем, яка хвилює сьогодні суспільство, це ство-

рення необхідних умов для збереження, розвитку й популяризації різно-

манітних форм нематеріальної культурної спадщини: мови, фольклору, 

традицій, звичаїв, навичок, які пов’язані з ремеслами, з метою збере-

ження єдиного культурного простору. Наявність або відсутність грамот-

ного механізму його збереження є лакмусовим папірцем, що демонструє 

ступінь розвитку громадянського суспільства. І побудова стратегії збе-

реження культурної спадщини є одна із пріоритетних завдань суспільст-

ва, що прагне до стабільного розвитку, здатного вписати в сучасні світо-

ві реалії й відповідати соціально-економічному рівню цивілізованих 

країн. Суспільна практика показує, що до заміни, доповнення, омоло-

дження традиційних цінностей важливо підходити обережно, виважено, 

обачно, пам’ятати, що культурна спадщина – це та загальна духовна 

основа, без якої не може існувати, вижити ні нації, ні культура, ні циві-

лізація.  

Інтелігенція з моменту виникнення й до сьогоднішнього дня віді-

грає особливу роль у суспільно-політичнім, культурному, моральному 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


 

~ 247 ~ 

житті українського суспільства. Нова й новітня історія України переко-

нливо свідчать, що інтелігенція не тільки створює, зберігає й поширює 

духовні цінності, але й формує певний духовний клімат. Песимістичні й 

оптимістичні настрої в інтелігентськім середовищі через певний промі-

жок часу неминуче стають масовими настроями, впливають на форму-

вання тієї духовної складової, завдяки якій одна культурно-історична 

епоха відрізняє себе від іншої. 

Знайомство з науковою літературою показує, що весь спектр ро-

біт, написаний із проблем інтелігенції, характеризують цей феномен з 

позицій соціально-філософського, соціологічного або історичного під-

ходів. У культурологічному ключі й, тим більше, пов’язаний з нематері-

альною культурною спадщиною, феномен інтелігенції практично не 

розглядався. 

У духовній культурі українців національної інтелігенції тради-

ційні цінності завжди займали важливе місце. Українська національна 

інтелігенція почала формуватися у ХVIIІ–ХІХ ст. Її чисельність й струк-

тура, рівень освіти й підготовки визначалися суспільним ладом і умова-

ми життя. В Україні інтелігенція стає тією провідною, рушійною силою, 

що починає скеровувати культурний, а згодом і політичний рух україн-

ців протягом усієї новітньої доби, зробивши національну ідею здобут-

ком загалу. Однією з найбільш захоплюючих концепцій, що їх висунули 

інтелектуали XIX ст., була концепція нації (національної свідомості). 

Отже, в умовах посилення асиміляторських дій проти України XIX ст. 

частина її інтелігенції спрямовувала свою діяльність на українське наці-

онально-культурне відродження, під яким розуміла усвідомлення націо-

нальної ідентичності, а народ – як діяльну особу історії та сучасного 

світу. Українське національне відродження виникло як антитеза тяжко-

му політичному і соціально-економічному становищу та культурному 

занепаду, в яких опинився тоді український народ на всьому просторі 

заселеної ним землі. 

У тогочасному українському суспільстві серед частини інтеліген-

ції з’явився інтерес до історії, мови та культури свого народу й на про-

тивагу офіційній ідеології обґрунтовувалася ідея самобутності історії 

України, що сприяло формуванню національної самосвідомості україн-

ців. Джерелом пробудження національної свідомості стали також дослі-

дження духовного життя попередніх поколінь. Багатство духовного 

світу українців відбивали фольклор, поезія. їх дослідженням займалися 

етнограф Григорій Калиновський, Микола Цертелєв, Михайло Макси-

мович, Осип Бодянський та ін. 

Одним з перших до фольклорних джерел української культури 

прилучився Микола Цертелєв (1790–869 рр.), який працював в Україні й 

глибоко полюбив її народ. У 1819 р. він опублікував у Петербурзі збір-

ник «Опыт собрания старинных малороссийских песней», що дав поча-

ток українській фольклористиці. У передмові М. Цертелєв зазначив, що 
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ці пісні відбивають геній і дух народу, чисту мораль, якою завжди сла-

вились малороси. Ним опубліковані також зразки українських дум, за-

писаних на Полтавщині. Більш ґрунтовні дослідження української етно-

графії здійснив Михайло Максимович – видатний український історик, 

фольклорист, письменник. Автор трьох збірок народних пісень: «Мало-

російські пісні», «Українські народні пісні», «Збірник українських пі-

сень». Він випускав альманах «Денница», «Киевлянин», «Украинец». 

Максимович чи не перший вивів українську фольклористику на рівень 

наукового пізнання. Вивчення народного фольклору давало можливість 

українській інтелігенції зробити ширші висновки щодо розвитку націо-

нальної свідомості, становлення нації. Вихід інтелігенції на авансцену 

української історії був пов’язаний з періодом, коли на українських зем-

лях почали діяти перші університети – у Львові (1784), Харкові (1805), 

Києві (1834), а також ряд ліцеїв у Ніжині, Кам’янці, Одесі. Саме тут 

з’являються перші гуртки новонародженої української інтелігенції, що 

починають займатись дослідженням української історії, фольклору то-

що. Серед найважливіших завдань, які постали перед українською інте-

лігенцією, була мовно-культурна проблема та дослідження національної 

спадщини [1]. Наприкінці XVIII – початку XIX ст. побачили світ перші 

збірки українських пісень, ґрунтовні етнографічні та філологічні праці, 

історичні розвідки, написані відомими українськими культурними дія-

чами – М. Максимовичем, І. Срєзнєвським, М. Костомаровим, П. Кулі-

шем та ін. Водночас збирання фольклору не було суто механічним пере-

писуванням чи фіксацією народних пісень, дум, балад. Фольклорний 

матеріал розглядався дослідниками як історичне джерело знань про 

минуле України. Це, в свою чергу, допомагало підтримувати зв’язок 

поколінь, що є необхідним у процесі формування національної самосві-

домості будь-якої нації, зв’язок, в існуванні якого не була зацікавлена 

імперська ідеологія. 

Сьогодні від інтелігенції чекають чітких однозначних відповідей 

на запитання про те, у якому напрямку рухатися країні далі, що очікує 

Україну в XXI столітті, як зберегти культурну ідентичність у процесі 

модернізації, і на ряд інших, не менш животрепетних питань, що мають 

принципове значення для доль націй і держави. Саме мистецька, журна-

лістська та наукова інтелігенція формують суспільну мораль та свідо-

мість, а отже – здатна і зобов’язана зупинити згубні явища деградації. 

Митці утворюють еталони моралі, журналісти спрямовують на згадані 

еталони увагу аудиторії, педагоги формують її свідомість, з огляду на 

названі еталони, з пелюшок. Отже, на творчу інтелігенцію і покладаєть-

ся першочергова відповідальність за стан соціуму. Щоб повернути укра-

їнський народ на шлях сталого розвитку, ми маємо максимально мобілі-

зувати цей інтелектуальний авангард.  

Констатуючи зростаючу увагу інтелігенції до збереження немате-

ріальної культурної спадщини, важливо відзначити, що мова йде не 
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тільки про дослідження фольклористів, етнологів культурологів, істори-

ків, але й про інтерес, що проявляється, у широких шарів суспільства до 

давніх ритуалів, традицій, свят, причому не стільки в їхній ретельній, 

«автентичній» реконструкції, скільки до збагнення їх духу, знаходжен-

ню втрачених таємних змістів, запозиченню атрибутики. Так, за твер-

дженням Е. Тоффлера, «…ритуал у суспільстві забезпечує тло безперер-

вності в повсякденному житті, служить інтеграції суспільств і пом’як-

шує фрагментарний вплив надіндустріалізму» [2, с. 429]. 

Пріоритетна роль у збереженні та належному використанні 

пам’яток нематеріальної культурної спадщини на сьогодні належить 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 

М. Т. Рильського (м. Київ), Інституту народознавства Національної Ака-

демії наук України (м. Львів). Велике значення для формування джере-

льної бази народознавчої та мистецтвознавчої науки має унікальний за 

історико-культурним значенням архівний фонд фольклорно-етнографіч-

них рукописів та фонозаписів – безцінна збірка історико-етнографічних 

пам’яток та творів народної творчості – «Національні архівні рукописні 

фонди» Інститутів.  

Створені фольклорно-етнографічні лабораторії у провідних вузах 

каїни (кафедра фольклористики Інституту філології Київського націона-

льного університету імені Тараса Шевченка, філологічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Навчально-

науковий інститут української філології та соціальних комунікацій Чер-

каського національного університету імені Богдан Хмельницького то-

що) проводять значну роботу з дослідження історико-культурної спад-

щини, організації та проведенні експедиційно-пошукової роботи та нау-

кового опрацювання матеріалів польових знахідок. 

Вузи культури й мистецтв відіграють особливу роль у реалізації 

культурної політики держави, у розвитку культурного потенціалу Укра-

їни, зберігаючи традиції, звичаї й пропагуючи культурну історичну спа-

дщину. У рамках єдиних духовних цінностей культура зберігає унікаль-

ність субкультур окремих народів, регіонів, соціальних груп. До дослі-

дження фольклору, вивчення народної творчості залучено молодих спе-

ціалістів, які досліджують і узагальнюють автентичні матеріали розвит-

ку української народної творчості, що дозволяє створити державну сис-

тему дослідження, фіксації та збереження цінностей нематеріальної 

культури. Традиції і звичаї є обов’язковим компонентом системи вихо-

вання та всебічно впливають на процес формування особистості, а саме 

на її світогляд, цінності, засвоєння, використання і примноження досвіду 

старших поколінь. Адже нове знання завжди народжувалося в середо-

вищі вчених, мислителів, інтелектуалів, письменників, художників – 

тобто інтелігенції. А в сучасному світі добробут, нерозривно пов’язані з 

ним безпека і надійність держави ще більшою мірою визначаються нау-

ково-технічними можливостями та інтелектуальним потенціалом країни, 
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якістю життя людей, рівнем демократії, правосвідомістю та розвитком 

суспільної моралі. Винятково важливу роль у створенні цих базових 

умов конкурентоспроможного суспільства відіграє наявність відповіда-

льної інтелігенції. 

Отже, «якщо інтелігенція справді хоче бути совістю народу, а не 

натовпу, вона має не лобіювати якісь окремі суспільні потреби, а пред-

ставляти потреби суспільного цілого. При тому що вони є неосяжно 

складними і трагічно суперечливими. Але без збереження всієї цієї 

складності й суперечливості не вціліє і сама інтелігенція, не вціліють ні 

розум, ні совість, ні наука ні освіта, ні культура. Тому інтелігенція для 

виконання своєї історичної місії може й повинна, спираючись на філо-

софію людиноцентризму, використовувати і мораль, і знання, і інтелект, 

і владу для досягнення своєї мети – виховати інноваційно мислячу лю-

дину. Тільки вона може гідно виконати величні завдання із творення й 

розбудови нової України» [3]. 
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СТАСЕНКО С. А. 
 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И РЕАЛИИ ХХ ВЕКА 

В системе координат современного мира наука выступает не 

только в качестве доминирующей эпистемологической практики, но и в 

качестве безусловной ценности, которая лежит в основании современ-

ной картины мира, определяет целевые ориентиры современного мира. 

Современная наука является не только формой познания и миро-

воззрения, но и социальным институтом, принадлежность к которому 

характеризует статус как отдельной личности, так и всего общества, 

проводит своеобразную границу между «развитыми» и «неразвитыми» 

обществами. Научные достижения прошлого и современности стали 

фундаментом технического прогресса, который определяет основные 

контуры современного мира. 

Понимание науки и техники как специфических способов освое-

ния человеком мира можно только путем обращения к широкому исто-

http://gazeta.dt.ua/authors/vasiliy-kremen
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рико-философскому контексту, в том числе к самосознанию той про-

слойки людей, которые заняты производством нового научного знания, 

его кодификацией и развитием – научной интеллигенции. 

Отметим, что интеллигенцию, как социальную прослойку, следу-

ет отличать от интеллектуалов – индивидов, занятых умственным тру-

дом, которые не обязательно кооперированы в систему коллективных 

связей. 

Условием существования интеллигенции, как социальной про-

слойки, является исследовательская свобода разума, право свободно 

искать и выражать истину. Политической средой для выражения иссле-

довательской свободы, свободы сомнения, свободы выражения является 

демократия. Фактически, демократия выступает условием развития 

научного знания и философии. 

В одной из своих небольших статей «Спор факультетов» И. Кант 

высказал следующую мысль: поскольку по отношению к центрам вла-

сти философия находится вдали, чем другие дисциплины, она имеет 

право свободно высказываться о них, освобождая их от догматизма [1, 

с. 326]. Философия выполняет в культуре критическую функцию, обна-

руживает предпосылки и возможность самого познания, как таковых. 

При этом на первое место выходит определение и анализ предельных 

аксиологических и эпистемологических оснований, формирующих тот 

или иной способ бытия в культуре. 

Говоря о связи между научной интеллигенцией и демократией, 

отметим, что родиной теоретической науки как специфической формы 

познавательной активности происходит является Греция. 

Однако данные античной истории свидетельствуют о том, что 

наука развилась не в период классической полисной демократии, а в 

период сворачивания демократии, в эллинистических монархиях и 

позднеантичных тираниях.  

Эпоха эллинизма, или, условно, эпоха от Александра до Августа 

стала одновременно «первым веком науки» [2, с. 149]. Данная эпоха 

характеризовалась сворачиванием демократии, упразднением системы 

гражданских добродетелей, характерных для «классической» Греции, 

утверждением ценностей космополитизма и индивидуализма на фоне 

господства в общественно-политической жизни военно-бюрократичес-

ких структур. 

Демократический строй в Греции не был предпосылкой развития, 

собственно, науки, но демократия была условием, которое обеспечило 

эмансипацию мышления, без которого развитие науки было бы невоз-

можным. 
Вместе с тем, способ жизни и работы античных ученых характе-

ризовался максимально возможной степенью исследовательской и ду-
ховной свободы в условиях социально-политической несвободы: для 
научных коллективов на отдельных территориях создавались своеобраз-



 

~ 252 ~ 

ные «инновационные» центры, одним из которых был александрийский 
Мусейон. Исследовательская свобода была обеспечена для Архимеда в 
условиях господства тирании на Сицилии. Аналогичным образом, усло-
вия исследовательской свободы в условиях социально-политической 
несвободы были обеспечены для исследовательских коллективов в ста-
линский период СССР: научно-исследовательские и проектные группы, 
работавшие в так называемых «конструкторских бюро тюремного ти-
па», были «освобождены» от догматики диалектического материализма 
с его монопольным правом на истину. 

Данную мысль выразил в своих лекциях «Об уме вообще, о рус-
ском уме в частности» И. П. Павлов: «Я думаю, вам теперь понятно, 
почему от ума, постигающего действительность, требуется абсолютная 
свобода. Только тогда, когда ваша мысль может все вообразить, хотя бы 
это противоречило установленным положениям, только тогда она может 
заметить новое. И мы имеем прямые указания, идущие от великих ма-
стеров науки, где этот прием применяется полностью, в самой высшей 
мере» [3].  

Иными словами, исследовательская свобода является условием 
беспристрастия исследовательского мышления. По сути, исследователь-
ская свобода, свобода исследовательских коллективов, даже в условиях 
окружающей социально-политической несвободы является фактором, 
который способен обеспечить совпадение исследовательского мышле-
ния с реальностью, результатом которого является знание и понимание 
реальности. 

Такое понимание свободы – свобода как внутреннее и неотчуж-
даемое свойство личности, результат внутреннего самоопределения, 
которое можно сохранить даже в условиях внешней несвободы – имеет 
глубоко христианские корни и основания. 

Христианские корни и основания можно обнаружить и в специ-
фическом понимании науки как «служения», что является важной со-
ставляющей, собственно, научного подхода, для которого важна истина, 
в отличие от инженерного, для которого важна реализация проекта, 
выполнение «заказа».  

Понимание науки как служения восходит к эпохе Реформации. В 
частности Ж. Кальвин утверждает, что Бог поставил для человека опре-
деленные границы, в которых он должен жить, расти и развиваться. 
Выход за эти пределы является ничем иным, как гордыней и отказом от 
Божьего предназначения. 

В своих текстах М. Лютер часто использовал понятие «beruf», ко-
торое в переводе с немецкого означает как профессию, так и призвание. 
Впоследствии, это же слово использовал М. Вебер в наименовании сво-
их работ «Наука как призвание и профессия» и «Политика как призва-
ние и профессия». 

Эта двусмысленность вытекает из протестантского понимания 
профессиональной деятельности как призвания и приводит к суще-
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ственным для западной культуры последствиям. Общая рационализация 
жизни, которая стала возможной благодаря религиозной Реформации, 
стимулировала развитие хозяйственной мотивации и утверждению веры 
в научный прогресс, что было, безусловно, полезным для становления и 
развития капиталистической экономики. 

По М. Веберу, «индивид может создать в области науки что-либо 

завершенное только при условии строжайшей специализации» [4, с. 708].  

Тем самым как бы подчеркивается кальвинистский аспект «гра-

ниц призвания». Причем М. Вебер идет дальше, и говорит: «Кто не спо-

собен однажды надеть себе, так сказать, шоры на глаза и проникнуться 

мыслью, что вся его судьба зависит от того, правильно ли он делает это 

вот предположение в этом месте рукописи, тот пусть не касается науки» 

[4, с. 708]. Так, продолжает М. Вебер, дилетанты также делают гениаль-

ные догадки, но им не хватает надежного метода, добротности и даже 

определенной добросовестности. Гениальная догадка не отменяет труда, 

но и труд не отменяет догадки. Фантазия, безусловно, нужна коммер-

санту и промышленнику, но в области науки она подчинена общей ло-

гике рационального поиска. 

В ХХ веке произошло концептуальное размежевание между 

наукой и инженерией, которое, достаточно условно, можно возвести к 

аристотелевскому разделению теоретических и практических наук: цель 

теоретических наук – познание принципов и начал вещей, причин изме-

нения и свойств вещей, цель практических наук – изменение существу-

ющего положения вещей. Были поставлены вопросы о специфике тех-

нического подхода к миру, в отличие от естественнонаучного («вопрос о 

технике» М. Хайдеггера), роли коллективов в процессе реализации тех-

нических проектов (проблематика «мегамашин» у Л. Мэмфорда), футо-

рологические вариации на тему влияния техники на образ жизни чело-

века и человечества (Э. Тоффлер) и другие. 

Современная наука стала на путь строжайшей специализации, о 

котором говорил М. Вебер. Результатом этого стал рост количества 

научных исследований при одновременном уменьшении качества и 

масштабов получаемых научных результатов. Вновь возникла проблема 

синтеза науки и философии, проблема новой философии, которая смог-

ла бы обеспечить единство научного знания и выработки новых страте-

гий развития науки. 

Согласно А. А. Богданову, «специализация – необходимый этап в 

прогрессе форм организационного опыта. Благодаря ей в каждой отрас-

ли труда и познания было собрано огромное количество материала и 

методы совершенствовались несравненно быстрее, чем это было рань-

ше. Но она имеет и другую сторону, которая с ее развитием выступает все 

сильнее и резче. Специализация ведет к расхождению методов» [5, с. 94]. 

Наука является основой технологического и, как следствие, поли-

тического доминирования. Если наука перестает обеспечивать данный 



 

~ 254 ~ 

тип доминирования, то возникают вопросы о значении научного знания. 

В романе «Игра в бисер» Г. Гессе изобразил такой способ бытия науки, 

который не связан ни с институтами власти, ни с обеспечением техноло-

гического доминирования: республика ученых Касталия живет замкну-

той аскетической жизни, решая внутренние проблемы науки и миними-

зируя свои контакты с обществом. Прототипом для Касталии стала идея 

«республики ученых» XVI–XVII веков, которая «была призвана описать 

ситуацию объединения интеллектуальных усилий отдельных ученых в 

деле познания истины» [6, с. 5] . 

В романе Г. Гессе Касталия существует в условиях масштабной 

духовной катастрофы, которая постигла человечество, когда на фоне 

прогресса индустриальной цивилизации произошла утрата культуры, 

понимания науки и искусства как духовных ценностей, подмена их цен-

ностями потребления и массовой культуры. 

Для того, чтобы сохранить науку и искусство в данных условиях, 

правительствами ведущих стран было принято решение создать особую, 

искусственно поддерживаемую среду, в которой возможны были бы 

бескорыстные и чистые наука и искусство в сочетании с посвященным 

служением им, почти тождественным религиозному посвящению. 

Показателен финал романа: выход главного героя, Магистра Иг-

ры Йозефа Кнехта за пределы Касталии приводит его к трагической и, 

во многом, случайной гибели, что указывает как на нежизненность про-

екта изолированной и удаленной от социальной жизни «республике 

ученых», раскрывает судьбу научной интеллигенции в социальном ми-

ре, который глубоко чужд ее ценностям и идеалам. 

Научная интеллигенция должна «повернуться лицом» к решению 

социально значимых проблем, что предполагает ответственность уче-

ных, как за результаты своей профессиональной деятельности, так и за 

«воспитание общества», частью которого она является. 

Литература 

1. Кант И. Спор факультетов // Сочинения: в 6-ти тт. Т 6. / Пер. с нем. под ред. Т.И. 

Ойзермана. – М.: Мысль, 1966. – С. 311 – 348. 

2. Поликарпов В. С. История науки и техники: Учебн. пособие. – Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 1998. – 352 с. 

3. Павлов И. П. Об уме вообще, о русском уме в частности // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pavl_russum.php 

4. Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. под ред. Ю. Н. Давыдова. – М.: Про-

гресс, 1990. – 804 с. – (Социологическая мысль Запада). 

5. Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 1. / 
Редкол. Л. И. Абалкин (отв.ред.) и др. / Отд-ние экономики АН СССР. Ин-т экономики 

АН СССР. – М.: Экономика, 1989. – 304 с. – (Экон. наследие). 

6. Крупнин Г.Н. Республика ученых. // Отчуждение человека в перспективе глобализации 
мира. Выпуск 1. / Сборник философских статей. Под ред. Маркова Б.В., Солонина 

Ю.Н., Парцвания В.В. – Санкт-Петербург: Издательство «Петрополис», 2001. – C.5-7. 



 

~ 255 ~ 

СТУКАНОВА Ю. Р. 
 

ХУДОЖНИК МИКОЛА НЕСВІТАЙЛО:  

ПРИКЛАД ФЕНОМЕНУ ВНУТРІШНЬОЇ ЕМІГРАЦІЇ 

Радянська дійсність вимагала від громадян підтвердження радян-

ської ідентичності, що породжувало таке суспільне явище, як внутрішня 

еміграція. Те, наскільки внутрішній світ особистості митця залишався 

його власним надбанням, а у якій мірі він знаходив втілення у зовніш-

ньому світі, залежало від низки факторів, передусім, від психологічних 

особливостей творчої особистості і зовнішніх обставин.  

Якщо особі були властиві безконфліктність, інтроверсивність, по-

ставала велика імовірність того, що її світоглядні переконання, художні 

ідеї і твори залишалися відомими (і цінними) лише найближчому ото-

ченню. Подібна ситуація посилювалася, якщо митець мешкав у провін-

ції, і збільшувала імовірність того, що його «голос» загубиться як для 

сучасників, так і для історії [3]. Провінція часто засвоює накинутий 

«центром» погляд на себе як на другорядну, незначущу, через що у сві-

домості творчих діячів їхній досвід уявляється не вартим збереження 

для наступників [7].  

Ось чому важливим є відкриття і дослідження життя і творчості 

невідомих митців з провінції, що ставали внутрішніми емігрантами, 

реагуючи на ідеологізацію суспільної сфери за авторитарного режиму. 

Подібні студії актуальні як у розрізі історії повсякденності, так і у розрі-

зі вивчення культурних процесів.  

У світлі сказаного цікавим є висвітлення життєвого і творчого 

шляху художника і мистецтвознавця Миколи Несвітайла (1928–

1996 рр.). Для цього необхідно з’ясувати поняття феномену внутрішньої 

еміграції, визначити критерії його аналізу; описати біографію художни-

ка, вказати його художні і мистецтвознавчі твори; проаналізувати про-

яви феномену внутрішньої еміграції. 

Пропонована у статті проблема не є розробленою. Специфіка об-

раної теми обумовила те, що основним джерелом з її вивчення є усні 

свідчення – матеріали інтерв’ю з дружиною М. Несвітайла, заслуженою 

художницею України, членом НСХУ Поліною Шакало [12, с. 288–289], 

взяті авторкою у 2010 та 2016 рр. [1; 2]. Також використовувались мате-

ріали преси 2000-х рр., присвячені творчому шляху художниці [5; 10]. 

Це вимагало критичного ставлення до джерельної бази з урахуванням 

методології усної історії (зокрема, фактичні дані біографії М. Несвітайла 

базуються на усних свідченнях П. А. Шакало, оскільки вона з 2014 р. 

мешкає у м. Києві, тоді як особисті документи чоловіка знаходяться у м. 

Донецьку; наразі не має доступу до них у зв’язку із суспільно-

політичними реаліями). Також була застосована методологія соціально-

історичної антропології, теорії феномену внутрішньої еміграції.  
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Російська дослідниця О. Ф. Іванова визначає такі основні харак-

теристики поняття «внутрішня еміграція», як: внутрішня незгода із вла-

дою та панівною в Радянському Союзі ідеологією; неможливість прив-

селюдно висловити незгоду (без репресивних наслідків); неможливість 

або небажання здійснення справжньої еміграції. Також О.Ф. Іванова 

пропонує вектори аналізу внутрішньої еміграції, серед яких для даної 

статті цікавими є: ставлення до офіційної і неофіційної культури; з точ-

ки зору специфічної ідентичності; з точки зору особливостей колектив-

ної пам’яті [6]. 

Микола Несвітайло народився 22 квітня 1928 р. у с. Ольгінка по-

близу м. Волновахи. Його мати померла, коли він був дитиною. Згодом 

батько з дітьми переїхав до м. Волновахи, де юнаком М. Несвітайло 

працював на залізниці помічником машиніста [2].  

Під час служби в армії начальник М. Несвітайла Я. Кікоть звер-

нув увагу на його здібності до малювання і переконав у необхідності 

одержати художню освіту. Після демобілізації М. Несвітайло навчався 

на живописному відділенні Дніпропетровського художнього училища 

(протягом 1954–1959 рр.) [1]. В ці роки він познайомився із своєю май-

бутньою дружиною, студенткою відділення скульптури Поліною Шакало.  

Після закінчення навчання молоде подружжя, вже маючи доньку, 

за запрошенням Я. Кікотя переїхало до м. Черкас, яке щойно одержало 

статус обласного, що обіцяло перспективи творчого розвитку та кар’єри 

молодим спеціалістам. Разом з тим, суб’єктивно для молодих натхнен-

них митців, за спогадами П. Шакало, головним у виборі мешкання був 

інший мотив. Захоплення Шевченковим генієм створило романтичний 

ореол над фактом можливого мешкання у краї, де він народився [1].  

Однак матеріальні складнощі молодого подружжя митців, яке по-

вністю утримувало себе власними силами, побутова невлаштованість 

(орендували кімнату у квартирі, у Черкасах у них народився син) обу-

мовили те, що Микола Несвітайло був змушений відмовитись від мрії 

жити і працювати в Черкасах [1; 2]. Через рік родина перебралася до 

сестри М. Несвітайла у м. Волноваху (1960 року) [10]. В результаті у 

приватному будинку (три жилі кімнати) мешкало дві родини (вісім осіб). 

Отже, обставини склалися так, що художникам довелося промі-

няти обласний центр на провінцію, мешкання у регіоні зі сталими укра-

їнськими традиціями, україномовним населенням – на русифікований 

край з маргіналізованою ідентичністю і патерналістською моделлю в 

основі взаємовідносин керівника і підлеглих у будь-якій сфері [8, с. 82–

83, 106–108; 9, с. 43–49]. Припускаємо, українська ідентичність 

М. Несвітайла була досить сформованою, щоб відчувати негативні аспе-

кти специфіки донецького менталітету.  

Микола Несвітайло влаштувався художником-оформлювачем у 

Донецький художній комбінат, виконував роботи на державне замов-

лення. Попередні наукові публікації авторки засвідчують, що робота у 
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подібній установі була за характером наскрізь рутинною та далекою від 

творчої по суті діяльності навіть для тих митців, що обіймали посади 

художників і скульпторів [11, с. 339–340].  

За свідченням П. Шакало, матеріальне становище родини було 

«злиденним». Отже, Микола Несвітайло, вочевидь, розглядав свою ро-

боту передусім як засіб заробляння коштів на утримання родини. Слід 

підкреслити, що подібний щоденний режим життя і праці (враховуючи 

переїзд з Волновахи на роботу і назад) займав майже весь добовий час 

та забирав багато фізичних сил. 

У волноваський період життя, що співпав із роками десталінізації 

і демократизації радянського суспільства, відбулося знайомство донець-

кого митця із видатним радянським художником Віктором Арнаутовим, 

який у 1963 р. повернувся з-за кордону і оселився у Маріуполі. Зав’яза-

лися дружні стосунки В. Арнаутова із подружжям М. Несвітайла і 

П. Шакало (продовжувались протягом 1960-х рр.) [1; 2].  

У 1964 р. родина М. Несвітайла переїхала до м. Донецька [10]. У 

цей період він заочно вступив на мистецтвознавче відділення Ленін-

градської академії мистецтв. Його мистецтвознавчі інтереси виходили за 

межі офіційно рекомендованих тем. Під впливом особистості художни-

ка В. Арнаутова Микола Несвітайло обрав його життя і творчість пред-

метом свого дипломного дослідження (було захищене 1968 року) [2].  

Аналізуючи формування особистості Миколи Несвітайла як 

«внутрішнього емігранта», слід підкреслити, що життєвий досвід його 

друга і, треба думати, учителя Віктора Арнаутова не вміщувався у рамки 

«зразкового» радянського громадянина і митця, незважаючи на те, що 

він тримався лівих поглядів й був членом Комуністичної партії (вступив 

до її лав у США, брав участь у громадських заходах для підтримки 

СРСР). Навпаки, біографія В. Арнаутова наскрізь «крамольна»: син 

сільського священика із Запоріжжя (розстріляного у 1937 р. за «контр-

революційну діяльність»), у роки громадянської війни він воював на 

боці Білої армії, що обумовило його еміграцію, мешкав у «буржуазних» 

країнах – США та Мексиці, де його талант був визнаним: багато років 

обіймав посаду професора у Стенфордському університеті, був автором 

фресок у клініці в Пало Альто, Меморіальної вежі у Сан-Франциско [4].  

Треба думати, що безцінним став для становлення світогляду і 

особистості молодого Миколи Несвітайла як мистецтвознавця і худож-

ника досвід В. Арнаутова щодо навчання і співпраці із видатними мек-

сиканськими художниками – Д. Ріверою, Х. Ороском, Х. Сікейрасом, 

викладання у одному з провідних вузів США [1; 2; 4; 5]. Отже, у у рам-

ках своєї колективної пам’яті М. Несвітайло зберігав як замовчувані в 

СРСР соціальні реалії «буржуазного» Заходу, так й інше бачення відо-

мих фактів.  

Як свідчить П. Шакало, науковий рівень дипломної роботи 

М. Несвітайла був оцінений високо, йому запропонували продовжити 
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навчання в аспірантурі. Проте молодий мистецтвознавець відмовився. 

П. Шакало пояснює причину відмови тим, що шість років навчання 

важко дались молодій родині [1; 2]. Вочевидь, поєднання роботи, нав-

чання у вузі і виконання батьківської ролі, фінансові витрати на навчан-

ня вимагали активізації внутрішніх резервів як від М. Несвітайла, так і 

від його дружини (яка також прагнула самореалізації як митець, беручи 

участь у художніх виставках і працюючи викладачем, писала картини 

ночами [1; 10]). Перспектива продовжити життя і діяльність у подібному 

темпі була відкинута. Для ілюстрації сказаного, за свідченням 

П. Шакало, Микола Несвітайло після захисту дипломної роботи одразу 

повернувся в Донецьк й не одержав диплом, не маючи коштів для пода-

льшого перебування у Ленінграді. Поїздка за дипломом відбулася тільки 

через рік і була здійснена у складі всієї родини як привід відвідати музеї 

та інші пам’ятки міста [2; 5].  

Той факт, що молодий мистецтвознавець з провінції, студент за-

очного відділення, одержав запрошення вступити до аспірантури навча-

льного закладу всесоюзного рівня, свідчить про його здібності і, водно-

час, втрачені перспективи у сфері обраного фаху. Художник з русифіко-

ваної провінції, зайнятий ремісничою квазі-мистецькою буденною пра-

цею, пориваючи зв’язки з академією мистецтв, позбавляв себе можливо-

сті постійної актуалізації цінності для самого себе тої потенційної діяль-

ності, яка лежала у площині його внутрішнього світу.  

Слід підкреслити, що зволікання із забиранням диплому свідчить, 

що М. Несвітайло не планував працювати за фахом, а розглядав вищу 

освіту як засіб самовдосконалення. Подальше життя художника підтве-

рджує сказане: він не змінив місця роботи, працюючи на комбінаті до 

переходу на пенсійне забезпечення, і ніколи не працював за фахом мис-

тецтвознавця (П. Шакало свідчить, що його запрошували працювати у 

обласний художній музей) [2]. Дослідники зазначають, що внутрішні 

емігранти відчували «тугу за світовою культурою», були активними 

споживачами неофіційної культури [6]. На нашу думку, в цьому плані 

слід розуміти прагнення М. Несвітайла приятелювати із В. Арнаутовим, 

навчання у Академії мистецтв.  

Дослідники вказують, що незгода внутрішніх емігрантів з радян-

ською ідеологією виражалася в розмовах у колі близьких людей, відході 

від офіційного життя (не пориваючи цілком із професією) [6]. Аналіз 

обох інтерв’ю П. Шакало наводить на висновок, що Микола Несвітайло 

не приймав радянської ідеологізації мистецтва, для нього це була кате-

горія вічна, тоді як ідеологія вимагала творів скороминучої тематики. 

Щодо радянської дійсності, ставлення його було китичним, він часто 

зауважував дружині, що «все це зміниться», «так не буде зажди» [1; 2].  

Припускаємо, що саме вказані особливості внутрішнього світу 

Миколи Несвітайла зупиняли його кар’єрне зростання, яке вимагало 

компромісу із владою і самоцензуру. Він знаходився у латентній опози-
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ції. Це можна назвати «втечею у власну душевну шляхетнітсь» 

(М. Шлемкевич про тип «сковородянської людини» [13, с. 21]).  

За свідченням П. Шакало, Микола Несвітайло брав участь у обла-

сних художніх виставках, однак його роботи не виходили на всеукраїн-

ський рівень; він не бажав докладати зусиль, щоб стати членом Спілки 

радянських художників, однією з головних умов чого була участь у 

республіканських виставках; спроби підштовхнути чоловіка були мар-

ними, він уникав можливості реалізації у публічному житті [1; 2].  

Розгляд феномену внутрішньої еміграції крізь призму специфіч-

ної ідентичності також є плідним для аналізу життєвого шляху М. Не-

світайла. Дослідник соціальної ідентичності Р. Дженкінс ввів поняття 

номінальної ідентичності (у даному випадку рівнозначна радянській) і 

фактичної, реальної ідентичності [6]. У публічній сфері (серед колег по 

роботі) М. Несвітайло демонстрував номінальну ідентичність, у той час 

як його реальна ідентичність там проявлятися не могла. Можна припус-

тити, що це викликало феномен розщепленої ідентичності, невдоволен-

ня собою. 

У аспекті професійної ідентичності слід висновувати, що вона 

відходила у М. Несвітайла на периферію, оскільки для нього професія, 

вочевидь, не була настільки важливою, тоді як своя «чужість» відносно 

ідентичності «радянська людина» відчувалася значно сильніше. Дослід-

ники слушно зауважують, що внутрішній конфлікт ще більше загострю-

вався, якщо людина не належала до титульного етносу [6]. Вище зазна-

чалося, що М. Несвітайло демонстрував у 1950-ті рр. українську іденти-

чність (яка, можна припустити, стала латентною на Донеччині). 

Художні твори М. Несвітайла невідомі не тільки художньому за-

галу, а й маловідомі вузькому колу художньої інтелігенції Донеччини. 

Вони зберігаються у сімейному архіві. Зокрема, це твори живопису 

«Прощання з морем», «Портрет дружини», серія автопортретів, пейзажі 

Донеччини, графічні роботи (міський донецький пейзаж), портрети-

карикатури друзів і колег, серія екслібрисів [2]. 

Таким чином, життєвий і творчий шлях художника Миколи Не-

світайла є прикладом феномену внутрішньої еміграції творчої інтеліген-

ції Донеччини. Це проявляється за такими лініями аналізу, як ставлення 

до офіційної і неофіційної культури, прагнення осягнути світову культу-

ру; специфіка прояву номінальної і реальної, а також професійної іден-

тичності; особливість колективної пам’яті тощо. Подібна позиція худо-

жника в умовах радянської дійсності була причиною того, що він не 

прагнув зробити кар’єру, обійняти певні публічні позиції серед офіційно 

визнаних художників. «Випадання» з соціального простору як митця і 

мистецтвознавця обумовило те, що його ім’я опинилось поза списком 

імен художників, які можна зустріти у джерелах офіційного походження.  
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СТЯЖКІНА О. В., КОВАЛЬОВА Є. О. 
 

ПРИНЦИПИ Й ПІДХОДИ СТВОРЕННЯ ПРАВИЛ ПОВЕРНЕННЯ ОСВІТИ  

НА ДЕОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

17 березня 2015 ВР України ухвалила Постанову «Про визнання 
окупованими частини територій Донецької та Луганської областей» [1]. 
Це означає, що попри всі намагання «кремлівської пропаганди визначи-
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ти війну як «громадянський конфлікт», держава Україна стоїть на твер-
дих позиціях щодо факту російської агресії, російського вторгнення, 
російської анексії, а з тим і наявності окупованих територій. 

14 січня 2016 на прес-конференції Президент України Петро По-

рошенко зробив заяву про створення органу, який буде розробляти стра-

тегію та тактики деокупації. 

Позиція Президента та Верховної Ради дає змогу обирати прави-

льні слова та правильні рамки для розуміння ситуації сьогодні й завтра. 

Деокупація означає закриття російсько-українського кордону, ві-

дсутність російських військових та техніки, а також припинення поста-

чання техніки і зброї тощо. Відновлення суверенітету України і україн-

ське правове поле – це ще одна важлива ознака деокупації та умова 

повернення вищої освіти на звільнені землі. 

Погляд на людей, як на окупованих, дає розуміння, що на окупо-

ваних територіях діють: свідомі колаборанти, в термінах Другої Світової 

– посіпаки та поліцаї окупаційного режиму [2, с.90-91]; люди, які чека-

ють на визволення та в міру своїх сил чинять опір агресору, які, на жаль, 

є майже невидимими в українському та світовому інформаційному про-

сторі; люди, що вимушені жити на окупованих територіях з дуже різни-

ми обставинами та сценаріями дії – від внутрішньої еміграції до виму-

шеної колаборації. 

Поведінка окупованих людей не є унікальною, як не є унікальною 

історія окупації. Так, Австрія була під нацистською окупацією приблиз-

но шість років. Частина австріяків сповідувала ідеї Третього Рейху та 

щиро підтримувала анексію. Це не завадило ані звільненню Австрії від 

нацистів, ані розумінню того факту, що громадська підтримка Третього 

Рейху не була ідеєю, яку сповідували всі, ані налагодженню мирного 

життя, розвитку та відновлення [3]. Париж був під окупацією чотири 

роки. Серед колаборантів були дуже відомі люди, які своїми діями чи 

бездіяльністю підтримували гітлерівців, однак були і ті, хто став до лав 

руху опору [4]. 

Після гітлерівської окупації Чехії частина чехів записалася нім-

цями та радо вітала «Богемію та Моравію». Після звільнення «Богемія та 

Моравія» припинили своє існування, а колишні «німці» знову записали-

ся «чехами»[5]. 

Вінниця була під окупацією три роки. В роки окупації в місті 

працювали педагогічний та медичний інститути, які навіть видавали 

дипломи «нового зразку» [6, с.233-234].  

Донецьк (Юзівка, Сталіно) були під окупацією 700 днів. Працю-

вали театри та кінотеатри, їздили трамваї, працювали школи, лікарні 

тощо. Але були й потужні підпільні організації, які чинили опір агресо-

рові [7]. 

Країни Балтії знаходились під радянської окупацією більше соро-

ка років [8]. Сьогодні ці країни є членами ЄС та НАТО. 
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Історія «після окупації» у кожної країни – своя. Отже, є досвід, є 

практики, які виявились ефективними, і є люди, які зуміли покарати 

винних і зрозуміти невинуватих, а з тим – відновити країни для мирного 

життя. 

У ситуації деокупації та переосвоєння Донбасу освіта буде відіг-

равати ключову роль: у тому, якою буде Донеччина, Луганщина, Крим 

(а за великим рахунком і Україна): без системи освіти Донеччина та 

Луганщина не матимуть майбутнього. Це наша українська земля, яку 

відстоюють наші воїни, і вона за жодних обставин не має перетворитися 

на інтелектуальне гетто; у тому, якими будуть люди і як швидко будуть 

збудовані чи відновлені здорові стосунки у суспільстві; у тому, якими 

будуть інновації та інвестиції у переосвоєння, бо окрім некваліфікованої 

робочої сили, потрібна буде інша – висококваліфікована і така, що буде 

зорієнтована на задоволення потреб післязавтрашнього дня. 

Освіта – це діяльність, у якій зацікавлені всі, всі верстви суспільс-

тва, всі політичні партії, всі люди, які можуть бути різними унаслідок 

своїх позицій. Освіта – сама собою фактор єднання. Це добра справа, 

користь якої навіть не обговорюється. Тож, сама собою вона позбавлена 

негативних конотацій і є простором для спільної дії, для сили та енергії 

відновлення. 

Правила повернення освіти мають бути сформованими у форматі 

«pro». Усі аргументи щодо «бетонної стіни», «це – назавжди», «там – не 

люди», «ніколи нічого не буде» є добре відомими, обговореними і таки-

ми, що присутні в інформаційному та політичному просторі. Це формат 

«contra». І він є частиною довгострокової інформаційної війни, що її 

веде Кремль. Завдання цього формату – створення мінного поля для 

майбутнього України. Формат «contra» передбачає подальший розкол 

України, іншування, формування образу ворога усередині країни, регіо-

нальну ксенофобію, демонізацію Донеччини, Луганщини та Криму, 

підготовку суспільних настроїв до того, щоб у любий зручний момент 

почати чергову агресію під гаслами «захисту пригнобленого населення». 
Формат «pro» знаходиться у площині інформаційної безпеки 

держави Україна. Він передбачає про-говорення, про-екти, про-позиції, 
які можуть як стати на заваді кремлівській пропаганді, так і перетвори-
тися на ресурс виробляння правил повернення, переосвоєння та рефор-
мування територій, що будуть звільнені від окупантів. Ключову роль у 
створенні правил повернення можуть і мають зіграти інтелектуали, що 
візьмуть на себе як волонтерські функції зі стратегування, так і функції 
громадського тиску на владу у процесі закріплення правил на рівні за-
конодавства. Саме інтелектуали, у тому числі представники вишів-
переселенців, як найбільш зацікавлені особи, можуть сприяти реалізації 
загальних принципів деокупації свідомості та ревіталізації територій, що 
вони будуть звільнені. А саме: ствердженню закону від імені України – 
проти анархії «імені сил реваншу»; запровадженню культури підзвітно-
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сті – проти безкарності; відновленню довіри та причетності – проти 
зневіри та маргіналізації; відновленню гідності всіх потерпілих – проти 
віктимізації; індивідуалізації вини – проти колективної провини (прови-
ни всіх). 

Принципово новою для інтелектуалів, що беруть на себе ство-
рення правил повернення освіти, є ситуація, що в ній важливі не імена та 
авторитети, а ідеї та способи їх втілення. Розширення кола інтелектуа-
льного волонтерства передбачає залучення людей, чиє життя досі ніколи 
не було пов’язане із Донеччиною, Луганщиною чи Кримом, але зараз є 
об’єктом сприйняття історії звільнених земель як гуманітарного фронту, 
до якого варто долучитися і віддати борг Вітчизні у такий спосіб. Важ-
ливим механізмом початкового етапу деокупації є ідеї тих, хто зараз 
знаходиться на окупованій території, чекає на звільнення, знає ситуацію 
зсередини та готовий впливати на процеси повернення та відновлення 
освіти. «Безіменність» в цьому випадку є ще і запорукою безпеки. 

Оскільки деокупація – це процес, що він розпочинається до вста-
новлення суверенітету, бо, в першу чергу стосується свідомості окупо-
ваних громадян, а завершується не після фактичного закриття кордону, а 
тільки після ліквідації всіх руйнівних наслідків війни, методами, що 
вони мають стати актуальними для інтелектуалів, що візьмуть участь у 
поверненні освіти, можуть бути визнані наступні: рішення на основі 
обговорень, консультацій та емпіричних досліджень; увага до контекс-
ту: акцент на легітимності та локальній причетності; своєчасність, пос-
лідовність, поступовість, планомірність задля уникання поспіху в діях та 
рішеннях; створення можливостей для змін шляхом пошуку нових мож-
ливостей і обговорення шляхів вирішення проблем; забезпечення висо-
кого рівня особистого залучення кожного. 
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РОЛЬ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ПРОМИСЛОВИХ 

ЦЕНТРІВ ДОНЕЧЧИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Традиційний образ Донбасу як суто промислового регіону, прак-

тично виключеного з культурної мапи України, поступово долається 

сучасною історіографією. Однак переважна більшість дослідників куль-

турного розвитку нашого регіону та його внеску у вітчизняну та світову 

культуру зосереджується передусім на вивченні діяльності видатних 

представників гуманітарної сфери. Не заперечуючи величезну роль 

освітян, музикантів та літераторів у зміщенні позиціонування Донбасу 

як пролетарсько-«антикультурного» краю, варто було б згадати й те, що 

через специфіку його розвитку саме технічна інтелігенція стала першо-

джерелом його інтелектуального та культурного зростання. 

Завданням нашої доповіді є розкриття ролі представників техніч-

ної інтелігенції у розвитку культури Донбасу кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. на прикладі м. Горлівки. 

Зазначимо, що Горлівка у певному сенсу була еталонним зразком 

поселення, що з’явилося та розвивалося виключно внаслідок промисло-

вого перевороту, прекрасно пасуючи до російсько-радянського міфу 

«збудованого на порожньому місці» Донбасу – селище при залізничній 

станції Корсунь (1868) та шахта у ньому – заснована 1871 року «Корсу-

нська копальня №1» й справді стояли у чистому полі, на східних околи-

цях Залізнянської волості. Частини сучасного міста з більш ґрунтовним 

історичним корінням – Зайцеве та Байрак увійшли до його складу лише 

у 1941 р. Відсутність культурної й історичної міської пам’яті, виражена 

тимчасовість забудови, маргіналізованість більшої частини населення 

створили в останній чверті ХІХ століття неповторний образ Горлівки, 

влучно охарактеризованої на одному зі з’їздів земських лікарів як «ви-
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грібна яма Донбасу». Звісно, що у таких умовах перші паростки культу-

рного розвитку з’явилися лише у межах, поставлених завданнями індус-

тріального будівництва. 

Так, першим навчальним закладом у Горлівці стало утворене у 

1878 році Гірниче училище ім. С. Полякова (навіть початкова школа, 

відкрита того ж року, запрацювала пізніше, у вересні) [1, с. 291–292]. 

Заснування та діяльність училища пов’язані з ініціативою видатного 

гірничого інженера Петра Миколайовича Горлова (1839–1915) та гро-

шима відомого залізничного магната Самуїла Соломоновича Полякова 

(1837–1888). Самуїл Поляков, разом зі своїми братами Яковом та Лаза-

рем, відомий передусім як один з найспішніших підприємців періоду 

російського залізничного буму 1860–1880-х рр. Збудовані за його участі 

залізниці славилися як неймовірно швидким темпами їх прокладання, 

так і сумнівною якістю. По завершенню своєї активної підприємницької 

діяльності С. Поляков займався філантропією, збудувавши та підтриму-

ючи десятки освітніх закладів та синагог. Петро Горлов відомий у пер-

шу чергу як один зі співзасновників З’їзду гірничопромисловців Півдня 

Росії, успішний інженер, підприємець та вчений. Саме за його ініціати-

вою створене Поляковим Товариство південноросійського кам’янову-

гільного виробництва у 1875 р. прийняло рішення про відкриття у Горі-

вці спеціалізованого навчального закладу [2, с. 3]. 

Гірниче училище було урочисто відкрито 16 серпня 1878 р. поб-

лизу станції Корсунь (зараз станція Горлівка). С.С. Полякова було обра-

но головою наглядової ради училища. В цій якості ним були встановлені 

декілька стипендії для незаможних учнів: «Імені загиблого імператора 

Олександра ІІ» в розмірі 150 карбованців; «Імені генерала Баранова» в 

розмірі 2000 карбованців; «Імені Дійсного Таємного Радника М.Х. Рей-

тера» в 150 та 100 карбованців. Також він подарував бібліотеці училища 

18 книг на суму 311 карбованців. Свій внесок у розширення бібліотеч-

ного фонду училища зробив і Петро Миколайович Горлов, якого було 

обрано членом Наглядової Ради училища. Він подарував бібліотеці учи-

лища 30 примірників книг на суму 210 карбованців. 

Звісно, що ці книги до сьогодні не збереглися, принаймні їх не 

має в бібліотеці сучасного Горлівського індустріального технікуму – 

спадкоємця Гірничого училища. Швидше за все вони були знищені в 

вихорі двох революцій та громадянської війни, або пізніше, під час ні-

мецької окупації. 
Земська та освітня реформа у Російській імперії призвели до зна-

чного поліпшення освітньої та культурної сфери в містах Донбасу, од-
нак юрисдикція земств часто не розповсюджувалася на колонії промис-
лових підприємств, що фактично перебували у їх приватній власності і 
розвивалися на розсуд адміністрації шахт і заводів. Через це приватні 
зусилля представників технічної інтелігенції з поліпшення «культурного 
клімату» дрібних промислових поселень набували великого значення. 
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Так, перша публічна бібліотека у Горлівці з’явилася у 1895 році зусил-
лями саме шахтної адміністрації і поповнювалися книгами інженерів та 
штейгерів [3, с. 8]. 

Заснування у 1889 р. рудничного училища при Микитівський 
ртутній копальні теж завдячує ініціативі видатного інженера, підприєм-
ця, вченого, одного з засновків російської мікрокристалографії Олексан-
дра Андрійовича Ауербаха (1844–1916). Крім всього іншого, він передав 
училищу свою особисту бібліотеку у 1300 томів [4, с. 191]. 

Навіть після Громадянської війни ці традиції продовжилися. У 
1922 р. Григорій Олексійович Глєбов, дворянин, колишній співробітник 
бухгалтерії Горлівського артилерійського заводу передав підприємству 
свою особисту бібліотеку у 3 000 томів, яка збиралася не одне поколін-
ня. Сам Глєбов на громадських засадах став головним бібліотекаром, а 
також і продовжував поповнювати її фонди за власний кошт. Не зважа-
ючи на те, що до сьогодні жодна з книжок його приватної бібліотеки не 
збереглася, пам’ять про засновника книгозбірні машинобудівного заво-
ду була увічнена до 80-річного ювілею в її назві – «Народна бібліотека 
імені Г. А. Глєбова» [5, с. 2]. 

Отже, історія освітніх закладів та бібліотек Горлівки вказує на 
важливість внеску представників технічної інтелігенції у початковий 
етап розвитку культури у промислових центрах Донбасу в останній 
чверті ХІХ – початку ХХ ст. 
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СУЮСАНОВ Л. І. 
 

ТЕХНІЧНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ У ВІДБУДОВІ ДОНБАСУ  

ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

У вересні 1943 року у результаті дій військ Південно-Західного та 
Південного фронтів Донбас був повністю звільнений від фашистських 
окупантів.  
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Варто пам’ятати, що вугільна промисловість двічі піддавалась 

руйнуванню. Перший раз – під час відступу Червоної Армії, другий – 

під час відступу супротивника. У результаті був завданий колосальний 

збиток. Так, за даними Надзвичайної Державної комісії про руйнування, 

заподіяні фашистськими загарбниками народному господарству [1, т. 2, 

с. 321], тільки в Сталінській області зруйновано 140 шахт, підірвано 154 

стовбури, 192 копри, 292 піднімальні машини, 189 вентиляторів, 241 

надшахтне спорудження. З 526 парових котлів виведено з ладу 393. 

Знищено 266 машинних будинків. Знищено та затоплено в шахтах 1900 

врубових машин, 1209 конвеєрів, 802 електровози, 1651 електросвердло, 

760 насосів, 1065 скреперних лебідок, 4155 відбійних молотків. Сюди ж 

варто додати спалені будинки, дитячі садки, школи, лікарні, магазини, 

їдальні, парки культури та відпочинку, клуби. Були потрібні значні зу-

силля для відновлення головної вугільно-металургійної бази країни.  

Для успішного ведення відбудовних робіт уряд повинен був ви-

рішити два основних завдання. Перше – соціальне. Це питання кадрово-

го потенціалу та задоволення побутових і культурних потреб. Друге – 

технічне – розчищення стовбурів, відкачка води, відновлення гірничих 

вироблень, ремонт піднімальних машин, вентиляційного та компресор-

ного господарства, підземного транспорту, енергетичного комплексу, 

вивіз видобутого вугілля.  

Комплектування, навчання, закріплення й ефективне використан-

ня кадрів завжди є одним з основних напрямків економічної політики 

будь-якої держави, на різних етапах історичного розвитку має загальне й 

особливе значення. Не став винятком і розглядуваний нами період. Кад-

ровий потенціал вугільної промисловості комплектувався не тільки тра-

диційними методами мобілізації, вербування, укладання трудових дого-

ворів, але і реевакуацією інженерно-технічних працівників і гірників зі 

східних регіонів СРСР, а також демобілізацією за спеціальним наказом 

ДКО робітників шахтарських спеціальностей з рядів діючої Червоної 

Армії. Для відновлення шахт активно використовувалася праця військо-

вополонених й інтернованих німців і так званий спецконтингент.  

Після звільнення Донбасу від окупантів демографічна ситуація 

була дуже складною. Працездатне населення скоротилося. Якщо, напри-

клад, у Сталінській області за переписом 1939 року нараховувалося 

3 099 810 жителів, то після звільнення – лише 1 577 603 [2, арк.96]. На 1 

грудня 1943 року у народному господарстві області працювало 418 700 

осіб, з них у промисловості – 295 500, у вугільній промисловості – всьо-

го 10 % від усієї кількості працюючих [2, арк.112]. У цьому зв’язку 1943 

– 1945 роки були періодом стрімкого зростання кількості робітників 

вугільної промисловості за рахунок у першу чергу пенсіонерів, непризо-

вної молоді та жінок.  

Вагомим джерелом поповнення кадрів, на що ми вже звернули 

увагу, стала реевакуація інженерно-технічних працівників і робітників із 
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басейнів Кузбасу, Уралу та Караганди. Особливо це стосувалося інже-

нерно-технічних кадрів. Так, у листі першого секретаря Сталінського 

обкому КП(б)У Л. Мельникова на ім’я секретаря ЦК ВКП(б) Г. Мален-

кова висловлювалося прохання про сприяння поверненню з Кузбасу, 

Уралу та Караганди 30 головних механіків трестів і шахт, 11 маркшей-

дерів, 26 начальників і головних інженерів шахт, 11 начальників ділянок 

підземного транспорту, 5 начальників відділів вугільних трестів, 6 нор-

мувальників і 13 головних бухгалтерів трестів. Серед них – відомі в 

Донбасі начальники шахт В. Рудченко, З. Бєликов, М. Ачкаєв, О. Бахтін; 

головні інженери В. Гайдуков, Г. Кузнецов, Г. Плисов, Р. Младецький; 

працівники підземного транспорту Т. Малєєв, Г. Гужева, Ф. Мухін, 

В. Самойлов; начальники відділів вугільних трестів Ф. Тюрін, М. Швець, 

Ф. Кондратьєв, С. Григор’єв; нормувальники І. Кочугаєв, Л. Ольхов, 

С. Іщенко, І. Линник; головні бухгалтери трестів В. Клименко, 

Т. Максимов, М. Суботін, І. Муращенко, М. Полтавський [3, арк.88–98].  

Відповідно до постанови ДКО від 26 жовтня 1943 року «Про 

першочергові заходи щодо відновлення вугільної промисловості Доне-

цького басейну» у регіон були відряджені 600 шахтарів-фронтовиків [4, 

т. 3, с. 177]. Механізм їхнього відкликання був досить простим. Вугільні 

комбінати направляли список необхідних працівників у Наркомат обо-

рони СРСР, а там уже відбувався пошук по військовим частинам. За 

такою схемою у Донбас у квітні 1944 року прибуло 90 демобілізованих 

партійних і інженерно-технічних працівників, що раніше керували шах-

тарськими колективами чи займали інженерно-технічні посади на шах-

тах і в трестах. Серед прибулих з фронту – секретарі міськкомів і райко-

мів партії Д. Хайменов (Дзержинськ), С. Шубін (Єнакієве), І. Євдоки-

мов, І. Курков (Макіївка), А. Андрєєв, Г. Шемонаєв, Г. Ігнатов, Ф. Ко-

валь (Сталіно), І. Лашенко (Чистякове); парторги ЦК ВКП(б) А. Плас-

тара (рудоремонтний завод, Сталіно), Є. Журавльов (шахта 31, Сталіно), 

Р. Мавлютов (шахта 3/19, Сталіно), П. Кузнецов (шахта ім. Орджоні-

кідзе, Макіївка); інженери Ю. Збишевський (трест «Будьоніввугілля»), 

І. Чигіров (трест «Орджонікідзевугілля») [3, арк.79-83].  

Необхідно було максимум уваги приділити проблемі навчання 

робочих кадрів і підготовці кваліфікованих фахівців для галузі. Навчан-

ня передбачалося у трьох основних напрямках: підготовка масових про-

фесій на робочих місцях, підготовка кадрів через систему державних 

трудових резервів і навчання інженерно-технічних працівників у вищих 

і середніх спеціальних навчальних закладах.  

Найбільш масовою формою навчання робочої сили стали курси 

та школи підготовки фахівців масових професій безпосередньо на робо-

чих місцях. У цьому відношенні відіграли велику роль кадрові шахтарі й 

інженерно-технічні працівники, що прийшли після звільнення Донбасу у 

вибої. З ініціативи досвідченого кріпильника Д. Пирожкова (шахта 31) і 

забійників І. Сидорченка (шахта «Кочегарка»), А. Тамбовцева (шахта 
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ім. Димитрова), П. Тараненка (шахта 4-5 «Микитівка»), А. Рижикової 

(шахта 3-18), бригади вуглярів В. Паршикова (шахта 1-2 «Смолянка»), 

П. Кіяшко (шахта «Капітальна-Нольна»), Л. Голоколосова (шахта 28 

«Венгеровка»), П. Синяговського (шахта «Центральна-Ірміно») в Украї-

ні почався рух кадрових шахтарів з метою навчання прибулих робітни-

ків. Так, на шахті «Кочегарка» колишні гірники на робочих місцях ство-

рили спеціальні школи, де кожен досвідчений шахтар узявся навчити в 

найкоротший термін 3-4 молодих гірники. Незважаючи на певні недолі-

ки, у 1944 році такою формою були навчені гірничій справі тисячі нових 

робітників [5].  

Другою, не менш важливою, формою підготовки кваліфікованої 

робочої сили для галузі стали державні трудові резерви. Відповідно до 

постанови ДКО від 26 жовтня 1943 року «Про першочергові заходи 

щодо відновлення вугільної промисловості Донецького басейну» на базі 

шахт і підприємств Наркомвугілля відновлюється мережа гірничопро-

мислових шкіл з контингентом 40 000 учнів. На цій же базі була віднов-

лена мережа ремісних училищ вуглярів із загальним числом 10 000 учнів 

[4, т. 3, с. 176]. Зі 169 гірничопромислових училищ СРСР у Донбасі у 

1944 році функціонувало 101. Необхідно врахувати, що в умовах війни 

терміни навчання у цих училищах були скорочені до 3–6 місяців.  

Для освоєння програми робіт з відновлення шахт і розвитку вуг-

левидобутки були потрібні грамотні, висококваліфіковані інженерно-

технічні кадри. У цей час їх в основному готували Московський всесою-

зний науково-дослідний вугільний інститут, Донецький індустріальний 

інститут ім. М. С. Хрущова, Горлівський, Краснолуцький, Лисичансь-

кий, Кадіївський, Сталінський гірничі технікуми. Проблема полягала в 

тому, що такі фахівці були потрібні саме зараз, а терміни навчання в цих 

закладах були 4–5 років. Наприклад, шахтам трестів «Сталінвугілля» й 

«Артемвугілля» у 1945 році було потрібно 2 000 інженерів і техніків, а в 

1946–1947 роках – ще 4 000 осіб. У зв’язку з дворічною перервою в 

роботі зазначених навчальних закладів випуск фахівців повинен був 

початися лише в 1947 році, а протягом 1945–1946 років планувалося 

випустити 62 гірничих інженери та 54 гірничих техніків. Задовольнити 

навіть мінімальну потребу у фахівцях гірничих професій через мережу 

стаціонарних навчальних закладів у найближчі 2–3 роки не було можли-

вим. У цьому зв’язку за клопотанням партійних і господарських органів 

ДКО своєю постановою № 8119 від 13 квітня 1945 року дозволив орга-

нізувати курси техніків вузької спеціальності і набрати туди 1 000 учнів. 

За рознарядкою Сталінська область на такі курси повинна була направи-

ти 300 осіб, що звичайно ж не задовольняло потреби вугільних трестів у 

фахівцях середньої ланки. Тоді Сталінський обком КП(б)У як тимчасо-

вий захід знайшов можливим в області організувати мережу однорічних 

шкіл. До середини липня 1945 року комбінатом «Сталінвугілля» шляхом 

індивідуальних бесід було відібрано 794 учнів, що працювали в основ-
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ному у вугільних трестах. З вересня 1945 року ці школи почали навчан-

ня у Донецькому індустріальному інституті ім. М.С. Хрущова – 400 осіб, 

у гірничих технікумах: Рутченковському – 100, Чистяковському – 100, 

Сталінському – 200, Горлівському – 100, Єнакіївському – 100 учнів. 

Така форма навчання була вигідна і тим, що ці школи використовували 

навчальну базу, методичні посібники і професорсько-викладацький 

склад зазначених навчальних закладів. Зауважимо, що така ініціатива з 

підготовки інженерно-технічних кадрів одержала поширення по всій 

країні.  

Таким чином, слід зазначити високу роль технічної інтелігенції у 

відбудові вугільної промисловості Донбасу. Також підкреслимо, що 

основну роль у формуванні кадрів відіграли регіони України. Вона ви-

ражалася у формі шефства областей над вугільними шахтами Донбасу, 

оргнабору місцевого населення на відновлення шахт, навчанні майбут-

ніх керівників вугільних підприємств на курсах вищих навчальних за-

кладів. Хід відбудовних робіт наростав, і до кінця війни Україна досягла 

майже 40 % довоєнного вуглевидобутку.  
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ТЕЛЕУЦЯ В. В. 
 

НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ  

В НАУКОВИХ СТУДІЯХ ТА ПРОЕКТАХ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

Нематеріальна культурна спадщина українського народу – явище 

унікальне, неповторне і багатогранне. Кожна з існуючих у світі культур 

країн, народів, націй неповторна й унікальна і є невід’ємною складовою 

скарбниці світової культури. На повнокровний розвиток етнічної куль-

тури впливає широке коло чинників, таких як: історичний шлях народу, 

відособлення або взаємовплив з іншими народами; соціальні, економіч-

ні, екологічні умови; культурна політика держави. При цьому націона-

льна культура повинна розглядатися як цілісна система, що включає і 

фольклорно-етнографічні шари, і внесок в неї різних верств населення, а 

особливо інтелігенції, протягом тривалого історичного шляху, і вплив 
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культури інших народів, і досягнення вихідців з країни, які проживають 

за її межами. 

Збереження етнокультурних традицій, і зокрема системи етнічних 

стереотипів, має непересічне значення. Особливо ж актуальним це є у 

країнах, де на межі третього тисячоліття традиційна культура не просто 

історичний факт, але й жива реальність, якою потрібно не тільки захоп-

люватися, а найперше оберігати, пропагувати, досліджувати, і в цьому 

контексті особлива роль відводиться науковій та творчій інтелігенції. 

Усе сказане й визначає актуальність порушеної проблеми. 

Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб на основі власних 

польових досліджень та спостережень за станом побутування народної 

творчості, нематеріальної культурної спадщини в південному регіоні та 

країні, визначити основні чинники збереження фольклорної спадщини в 

сучасних умовах та визначення ролі інтелігенції у цьому процесі. Як 

зазначає М. Дмитренко, «усна нематеріальна традиційна культура – 

основа основ української нації, джерело мови, народного світогляду, 

професійного мистецтва. Неувага до фольклору – це втрата того ґрунту, 

на якому ростуть і плодоносять генетична пам’ять народу, його розум, 

душа й серце, формується дерево сучасного і майбутнього буття держа-

ви. <...> Втрата чи знищення усних традиційних культур, їхній занепад 

може призвести до морально-духовних і світоглядних катастроф людст-

ва» [1]. 

В останні десятиліття світова гуманітарна наука актуалізувала 

ряд напрямів фундаментальних наукових досліджень, пов’язаних із 

осмисленням багатовікових надбань усної народної традиційної творчо-

сті. Активізація зусиль наукової інтелігенції у пізнанні феномену народ-

ної традиційної культури – від міфу, ритуалу, архетипу, символу і до 

явищ сучасної маскультури, своєрідної індустрії розваг – дала підстави 

для розвитку багатьох наукових галузей знань про людину. До того ж, 

простежується чітка тенденція до диференціації наукових підходів у 

вивченні творчої спадщини народів і людства загалом із переважанням 

проблемно-концептуального висвітлення самих явищ в умовах етнічної 

органіки – від зародження (виникнення), системи трансформацій, етапу-

вання та сучасних зрізів функціонування чи пасивних форм збереження 

до передбачення шляхів і тенденцій розвитку чи занепаду. 

Одним із центральних напрямків у гуманітарному вченні ХХ 

(особливо в другій половині та наприкінці) та початку ХХІ ст. стало 

впровадження регіональних досліджень фольклору. Визначення етноге-

нетичної глибини та сучасного духовного потенціалу на архетипному 

рівні як складових компонентів загальнонаціональної системи культур-

ної цілісності видається доцільним і продуктивним.  
На наукову доцільність регіонального вивчення усної народної 

словесності неодноразово зверталася увага в українській фольклористи-
ці. Уже діячі «Руської трійці» вказували на потребу збирання етнографі-
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чних матеріалів з різних місцевостей [2, с. 8]. Про доцільність вивчення 
народної поезії в межах однієї народності наголошував М. Драгоманов, 
його погляди поділяли І. Франко та В. Гнатюк. 

Починаючи з 40-х рр. ХІХ ст., публікуються етнографічні нариси, 
з’являються окремі публікації про звичаї і побут українців різних регіо-
нів. Поступово у вітчизняній фольклористичній науці кінця ХІХ – поча-
тку ХХ ст. викристалізовується спеціальний метод регіонального ви-
вчення – вичерпного фольклористичного обстеження окремої місцевос-
ті. Ним послуговувалися В. Гнатюк, Ф. Колесса, Д. Яворницький, інші 
дослідники. Їх фольклорні записи охоплювали різні жанри місцевого 
репертуару, відзначалися точністю запису, збереженням діалектних 
особливостей, паспортизацією. 

Такі регіональні дослідження продовжувалися у ХХ ст., велика 
увага приділялася жанровим і комплексним локально-монографічним 
дослідженням. Доповненням до фольклорного вивчення місцевостей 
служать збірники пісень у записах письменників, наукові видання зіб-
рань фольклору видатних фольклористів.  

Аналіз сучасного стану дослідження регіонального фольклору дає 
нам підстави виділити ґрунтовну працю Р. Кирчіва, в якій автор подає 
територіальне районування України. Серед малодосліджених регіонів 
дослідник виділяє Південь України, вказуючи на те, що «на великому 
просторі Південної України, який належить до території степових укра-
їнських говорів, гіпотетично виділяємо райони Приазов’я, Нижньопод-
ніпров’я, Нижньопобужжя, Нижньоподністров’я, Таврію і Буджак. З 
фольклористичного (та й загально етнографічного) погляду ця територія 
вивчена дуже слабо (за винятком лише окремих місцевостей Херсонщи-
ни, Миколаївщини, Одещини), тому пропоноване районування оперте 
на фізико-географічному поділі. Про місце і характер цих районів у 
загальній структурі українського фольклорного масиву нашій науці ще 
належить сказати своє слово» [2, с.29].  

Серед досліджень обрядового фольклору локальні особливості та 
типи традиційної української весільної обрядовості ретельно дослідила 
В. Борисенко. Авторка також принагідно приділила чимало уваги й 
питанням символіки весільного обряду, шлюбній атрибутиці. При з’ясу-
ванні проблеми взаємодії обряду та обрядової поезії цінними є окремі 
положення із праць О. Курочкіна та І. Рєбошапки. Специфіці функціо-
нування символів у весільній та генетично спорідненій з нею поезії при-
свячені дослідження В. Єрьоміної, Н. Колпакової, Ю. Круглова. 

Проблема семантики шлюбного обряду та його ритуалів стала 
об’єктом дослідження Ф. Вовка. Його теоретичні надбання продовжили 
М. Богданович, М. Довнар-Запольський, М. Нікольський. З’ясування 
семантики весільних символів неможливі без їх функціонально-порів-
няльного аналізу на зрізі різних жанрів народної творчості. Важливе 
значення в цьому аспекті мають праці Л. Дунаєвської, Є. Мелетинсь-
кого, М. Новикової, В. Проппа. 
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Архаїку українського весільного обряду досліджували В. Балу-

шок, В. Давидюк, П. Романюк. 

Варто врахувати доробок попередників, які торкалися окремих 

аспектів теми весільної символіки. Серед них виділяємо дослідження 

Т. Акимової, Л. Астафьєвої, В. Єрьоміної, В. Іванова, Н. Колпакової, 

Ю. Круглова, В. Соколової, Л. Тульцевої, ґрунтовні праці українських 

фольклористів О. Дея, М. Дмитренка, Л. Дунаєвської, Н. Здоровеги, 

Л. Іваннікової, Л. Копаниці, Г. Лозко, Н. Лисюк, Г. Усатенко, Н. Шу-

мади та інших вчених. Розуміння проблеми генезису та класифікації 

поетичної символіки суттєво поглибили праці відомих учених 

М. Костомарова, О. Потебні, М. Сумцова, О. Веселовського. 

Вартісним фактологічним матеріалом з огляду на об’єкт дослі-

дження стали записи пісень М. Коцюбинського, проф. О. Маркевича, 

К. Смаля зроблені на поч. ХХ ст. – 60 рр. ХХ ст. До музичного фолькло-

ру регіону зверталися А. Скальковський, Д. Яворницький, К. Дружинін, 

В. Алексєєв, О. Апанович, засновник історичної географії південноукра-

їнського краю М. І. Надєждін, П. Маркушевський. Наслідки досліджен-

ня народної культури, в тому числі й традиційного мистецтва південно-

українського краю друкувалися у Віснику Одеської Комісії краєзнавст-

ва. В. Жирмунський, А. Штрьом, Г. Штайнванд, М. Семенів вивчали 

побут, мову та пісенний фольклор німців Причорномор’я. Помітним 

явищем у сфері дослідження фольклорної культури південноукраїнсько-

го регіону стали дослідження О. Ануфрієва, О. Соколової. Як бачимо з 

досліджень основна увага була звернена на регіон північного Причор-

номор’я. Значно меншому обстеженню підлягала територія Бессарабії. 

Майже зовсім недослідженою з фольклорного погляду залиши-

лась місцевість українського Подунав’я. 

На території Українського Подунав’я споконвічно стикувалися 

інтереси багатьох народів, а окремі події мали навіть доленосний харак-

тер. Історично тут склалася складна етнічна мозаїка, специфічні етноку-

льтурні традиції, врахування яких має неабияке значення для врегулю-

вання міжетнічних відносин в суверенній Україні. Неабияка роль в на-

прямку відродження народних традицій, звичаїв, обрядів, збереженню 

фольклорного матеріалу відводиться навчальним та культурним закла-

дам, етнографічно-фольклористичним осередкам, творчим колективам, 

місцевій пресі, радіо, телебаченню та науковій інтелігенції регіону. 

Фольклорно-етнографічна кабінет-лабораторія Ізмаїльського державно-

го гуманітарного університету проводить значну роботу з дослідження 

історико-культурної спадщини, організації експедиційно-пошукової 

роботи та наукового опрацювання матеріалів польових знахідок [3]. За 

роки наполегливої роботи керівниками та учасниками фольклорно-

етнографічного кабінету комплексно обстежено понад п’ятдесят населе-

них пунктів в межиріччі пониззя Дністра і Дунаю, де тепер знаходяться 

Білгород-Дністровський, Саратський, Татарбунарський, Тарутинський, 
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Арцизький, Кілійський, Ізмаїльський, Болградський та Ренійський райо-

ни Одеської області. Особливе значення має те, що обстежені райони 

входять до складу Українського Подунав’я – поліетнічного регіону зі 

стійкими традиціями, й саме тому потребують нагальної уваги до питань 

збереження етнокультурної спадщини кожного етносу регіону. Фонди 

лабораторії нараховують понад 200 аудіо касет, 30 відеокасет, 40 СД-

дисків, біля 500 фотографій. Зібрано значну кількість предметів народ-

но-ужиткового мистецтва та елементів народного одягу. Опрацьовані в 

лабораторії експедиційні матеріали лягли в основу досліджень та публі-

кацій автора тез [3] та поповнили репертуар творчих колективів центру 

й регіону. 

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що розвиток народної тра-

диції та збереження нематеріальної культурної спадщини регіону відбу-

вається завдяки новим функціональним контекстам, передусім активній 

діяльності наукової та творчої інтелігенції. Як бачимо, діяльність інтелі-

генції стає тим акумулюючим фактором, який дає поштовх до всебічно-

го вивчення та збереження народних традицій і словесної фольклорної 

творчості. Освітні заклади, наукові центри при університеті, міський 

центр позашкільної роботи і дитячої творчості, радіо, преса і місцеве 

телебачення все активніше включаються у збирання та дослідження 

фольклорних пам’яток краю, пропагування їх серед населення. 
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ТИТАРЕНКО Д. М. 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО НАСТРОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ СХІДНОЇ УКРАЇНИ  

ПІД ЧАС НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 

Незважаючи на те, що історія Другої світової і, зокрема, її найва-

жливішої складової – Великої Вітчизняної – війни перебуває в центрі 

уваги вітчизняних дослідників, характеризується появою та боротьбою 

різних, інколи абсолютно діаметральних поглядів стосовно перебігу 

війни, характеру дій різних політичних акторів, низка проблем поки що 
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належного висвітлення не знайшла. До їх числа відноситься і питання 

стану суспільної свідомості, настроїв, моральних установок різних кате-

горій місцевого населення, зокрема інтелігенції – соціальної групи, яка 

відігравала помітну роль у довоєнному радянському суспільстві. Очеви-

дно, що реакція цієї категорії населення на нацистську окупацію на те-

риторії України залежала від історичних, політичних, соціокультурних, 

етнодемографічних чинників, які по різному проявлялися в різних регі-

онах України, в тому числі і на Сході. 

Попри те, що значну частину науково-педагогічної та творчої ін-

телігенції було евакуйовано, чимало представників інтелектуальної 

еліти залишилося на окупованій території. Лише в одному Харкові, за 

даними міської управи, на початку окупації налічувалося 1058 професо-

рів та наукових працівників, 4658 викладачів середніх та початкових 

шкіл, 1578 працівників мистецтва [1, арк.79], не беручи до уваги тисячі 

лікарів, інженерів, бібліотекарів, представників інших фахів. Моделі 

поведінки інтелігенції, яка, за аналітичними оцінками окупантів, являла 

собою до певної міри дисперсну, далеку від монолітності групу [2, 

Betr. : Aktennotiz zur Unterredung, die Herr Reichskommissar Koch dem 

Major Kaldor …gewährt hat. Rowno, den 11 März 1943], на окупованій 

території були різними. Вони залежали від політичних симпатій та ан-

типатій (загалом особливостей політичної соціалізації в рамках радянсь-

кої політичної системи), рівня матеріального забезпечення, здатності 

знайти можливості для самореалізації під час окупації, ступеня конфор-

мності, віку, минулого життєвого досвіду тощо. Безумовно, всі ці чин-

ники в свою чергу корелювалися із нацистськими ідеологічними наста-

новами, які розглядали інтелігенцію на окупованій території як катего-

рію, що несла на собі відбиток не лише політичної нелояльності, але й 

расової неповноцінності. Зневажливе ставлення до інтелігенції з боку 

окупантів, з чим їй доволі часто доводилося зустрічатися, було пошире-

ним явищем, в основі якого лежало свідоме бажання принизити людину 

інтелектуальної праці. Щоправда, повне уявлення про місце інтелігенції 

в політичних планах нацистів формувалося в місцевого населення пос-

тупово, за мірою реалізації окупаційної політики. 

Очевидно, що з самого початку значна частина інтелігенції 

сприйняла прихід нової влади як певний шанс. Дехто, очевидно, знахо-

дився в полоні ілюзій, що з приходом німців завершаться жахи сталін-

щини з терором НКВС. Як категорія населення, що особливо потерпіла, 

потрапивши у жорна сталінських репресій, яка була краще обізнана про 

репресії неблагонадійних на початку війни, масштабні страти політ-

в’язнів, у тому числі й представників інтелігенції, в тюрмах Харкова, 

Сталіно, Маріуполя напередодні окупації, вона мала певний кредит 

довіри до окупаційної адміністрації. Таке ставлення було актуалізоване 

та підсилене панічною втечею місцевого партійного, державного, госпо-

дарського керівництва, яке, знищивши напередодні об’єкти соціальної 
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інфраструктури, продовольчі запаси, реалізувавши свій варіант «випа-

леної землі», кинуло населення напризволяще і дало імпульс поширен-

ню чуток, вакханалії заворушень та пограбувань, що мали місце в ряді 

міст та селищ регіону. 

Частина, особливо старої, дореволюційної інтелігенції, яка свого 

часу зазнала утисків та переслідувань з боку радянської влади, сподіва-

лася на відновлення колишнього соціального й матеріального статусу, 

який, безперечно, був вищим, ніж за радянських часів. Частина інтеліге-

нції абсолютно свідомо пішла на співпрацю з окупантами. Німецькі 

спецслужби, а також органи пропаганди досить вміло використовували 

досвід та знання цих представників інтелігенції з метою впливу на цін-

нісні орієнтири населення окупованих територій. Досить показовою в 

цьому плані є доля відомого технічного фахівця, колишнього професора 

Донецького індустріального інституту П.М. Іванова, який від самого 

початку окупації став на шлях співпраці з нацистами і зробив вагомий 

внесок у розробку концепції участі народів СРСР у боротьбі проти ста-

лінського режиму [3]. 

Певна частина інтелігенції мріяла про створення в майбутньому 

незалежної української держави, розглядаючи німців як тимчасових, 

ситуативних союзників, проти яких, можливо, в майбутньому доведеть-

ся боротися. Щоправда, в умовах поліетнічного Cходу, з урахуванням 

зумовлених особливостями окупаційного режиму на території східноук-

раїнських областей (вони підпорядковувались органам військової адмі-

ністрації) інших пріоритетів, ця група була в меншості.  

Чимало представників інтелігенції, переважно молоді, поставило-

ся до німців з прихованою або відвертою ворожістю, беручи участь в 

антифашистській боротьбі, що не могло не відбитися на їхній долі. Бага-

тьох із них було піддано репресіям – заарештовано чи знищено. При 

цьому надзвичайно важливу роль у реалізації репресивної політики 

відіграли колаборанти з місцевого населення – керівники органів місце-

вого самоврядування, поліцейські або пересічні обивателі, які, слідуючи 

сформованій ще з довоєнного часу своєрідній культурі доносительства і 

знаючи ситуацію на місцях, таким чином мстилися за певні довоєнні 

образи або здобували прихильність «нової влади». 

Для більшості інтелігенції, зайнятої реалізацією власної стратегії 

виживання шляхом роботи в культурно-просвітніх установах, навчаль-

них закладах, установах охорони здоров’я, на функціонуючих підприєм-

ствах лояльність до німців являла собою прояв своєрідної соціальної 

мімікрії. Така лінія поведінки була зумовлена вичікувальною позицією, 

сподіваннями на те, що перехідний період скінчиться і, врешті-решт, 

нова влада дасть зрозуміти, що інтелігенція їй потрібна. Проте колоніа-

льна політика нацистів поклала край таким очікуванням. Голод і постій-

на боротьба за існування, чорна робота не за фахом, відверто дискримі-

наційна політика – з усім цим зіткнулися колишні лікарі, вчителі, про-
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фесори, інженери, яким доводилось у пошуках шматка хліба апелювати 

до влади. Останній, проте, їхні вміння та здібності виявилися не потріб-

ними. Показовими в цьому плані виявилися настрої педагогічної інтелі-

генції та студентства, які, за даними німецьких спецслужб, з огляду на 

зайняту щодо них позицію, висловлювали підозру в тому, що «вони 

будуть змушені поміняти школу на майстерні» [4, Bl. 129].  

Глибокий вплив на позицію інтелігенції (втім як і на ставлення 

всього населення), навіть за умови початкового лояльного ставлення до 

окупантів, справили репресії проти радянського партійно-господарсько-

го активу, знищення євреїв та військовополонених, примусові мобіліза-

ції до Німеччини, реквізиції меблів, продуктів, майна. Вкрай негативно 

сприймалися прилюдні страти, які, за оцінкою тих, хто пережив окупа-

цію, «лише сприяли росту антинімецьких настроїв» [5, p. 32]. Тенденція 

невпинного зростання прорадянських настроїв, і, відповідно, посилення 

антинімецьких, серед інтелігенції, навіть опозиційно налаштованої щодо 

радянської влади, безпомилково констатувалась і окупантами. Позицію 

цієї частини населення досить влучно схарактеризував харківський про-

фесор Терещенко: «В результаті гітлерівського господарювання кожний 

відчув, що таке Радянська влада. У нас містом ходила фраза – «те, що, 

говорять, не вдалося зробити товаришу Сталіну за 24 роки, вдалося 

зробити Гітлерові за один рік» [6, л. 51]. 

Інтелігенція – основний творець та популяризатор духовної куль-

тури – в роки нацистської окупації продемонструвала доволі широкий 

діапазон настроїв та поведінкових реакцій, від активної колаборації до 

відкритого опору. Незважаючи на те, що частина інтелігенції (передусім 

творча та педагогічна) зуміла знайти роботу за фахом, у стратегічних 

планах нацистів ця категорія населення розглядалась як меншоварта. Це 

обумовило трагічну долю людей, що не змогли віднайти для себе нале-

жне їм за здібностями та талантом місце і використання яких носило 

суто утилітарний характер з боку окупантів. Реалізація такої політики 

нацистами впродовж усього періоду окупації, нездатність та небажання 

внести в неї корективи зумовила збереження і неухильне зростання 

прорадянських настроїв серед більшої частини інтелігенції.  
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ТИТАРЕНКО О. О. 

 

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ДЕРЖАВНА ВЛАДА: ДОСВІД КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Проблема взаємодії вітчизняної інтелігенції та влади історично 

була і до цього часу залишається однією із актуальних проблем в соціо-

логічному та історичному вимірі. Це в першу чергу обумовлюється ши-

рокими можливостями влади використовувати її в своїх інтересах і, 

мабуть, не менш широкими і ефективними можливостями інтелігенції 

протистояти їй. 

Соціологічні дослідження показують, що самі українці не схильні 

високо оцінювати роль інтелігенції в житті суспільства. Однак бурхливі 

політичні події 90-х – початку 2000-х років, в тому числі і сьогодення, 

показують, що серед протестуючих багато людей із вищою освітою, в 

тому числі письменників, музикантів, вчених і журналістів, яких, безу-

мовно, можна віднести до цієї соціальної групи. Якими є історичні ко-

рені такої моделі стосунків? В чому полягали і полягають причини ная-

вності значного конфліктного потенціалу в стосунках інтелігенції та 

влади? Відповідь на ці питання вимагає визначення характеру взаємо-

відносин інтелігенції та влади в радянський та пострадянський період, 

з’ясування позиції інтелігенції щодо влади і власної політичної діяльно-

сті. Це може мати і практичне значення, адже, враховуючи процеси 

глобалізації, що ґрунтуються на взаємозв’язку культур та цивілізацій, 

саме інтелігенція може відіграти вирішальну роль у подоланні різного 

роду конфліктів та стати своєрідною моделлю нового глобального спо-

собу мислення.  

Попри те, що ще з часів античної Греції відомо про існування в 

суспільстві прошарку людей, що професійно займаються розумовою 

творчою діяльністю, спрямованою на розвиток і поширення культури, 

лише з ХІХ ст. для позначення цієї особливої соціальної групи став ви-

користовуватися термін «інтелігенція». Дефініція «інтелігенція» по 

різному сприймається науковим середовищем.  

З позицій сьогодення можна виділити два трактування поняття 

«інтелігенція»: 1) інтелігенція як окремі мислячі люди та 2) соціальний 

прошарок, що складається із діячів розумової праці, які мають освіту та 

володіють спеціальними знаннями в різних областях науки, техніки, 

культури. Перше визначення побутове, друге – наукове.  

Існує досить широкий діапазон поглядів на інтелігенцію, її місце 

в суспільному процесі. Так, зокрема, вітчизняний філософ В. В. Альохін 

наголошував на тому, що інтелігенція як суспільний клас не має чітко 

визначених кордонів, оскільки особливості інтелігентності в тій чи ін-

шій мірі притаманні кожній особистості, соціальному прошарку, класу. 

Інтелігенція є смисловою духовною складовою суспільних прошарків і 

класів. Демократично налаштована інтелігенція альтруїстична і гуманіс-
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тична; вона «приречена» на любов до народу і на страждання за народ. 

Інтелігент – дійсний народник, «поводир» народу, покликаний вихову-

вати людей культурними, і тим самим стверджувати свою дійсно гума-

ністичну сутність [1, с. 209]. Інтелігенція є основним суб’єктом історії, 

творцем і пропагандистом духовної культури народу. Звідси виникає і 

проблема історичної відповідальності інтелігенції за свої соціальні дії та 

їх результат [2, с. 135–138], а, отже, і за результати взаємодії в площині 

«інтелігенція – влада», яка досить часто виливається у конфлікт. 

Особливо активно конфлікт між владою та інтелігенцією розго-

рався в період соціальних трансформацій, що примушувало владу поси-

лювати контроль над суспільством. Ця боротьба часто носила характер 

морально-психологічного тиску, але влада не відмовлялася від фізично-

го насильства, щоб примусити інтелігенцію підкорятися своїй волі. Вла-

ді за умов тоталітарного та авторитарного режимів не потрібна була 

думаюча інтелігенція, оскільки для втілення в життя поставлених за-

вдань необхідним було лише сліпе підкорення або, принаймні, цілковита 

лояльність. 

На практиці в 60-х – 70-х роках минулого століття в нашому сус-

пільстві склалися два способи побудови стосунків інтелігенції із владою. 

Умовно їх можна назвати «модель Сахарова» і «модель Лихачова», хоча 

ці два типи мають більш глибоке історичне коріння. Перший будується 

на безкомпромісному конфлікті інтелігента із владою, коли негативні 

аспекти її політики проголошуються головними, центральними. З вла-

дою починається боротьба. Другий тип поведінки передбачає в цілому 

лояльність по відношенню до влади і концентрацію на критиці її влас-

них неправильних дій. В цьому випадку інтелігент виступає в ролі своє-

рідного доброзичливого порадника. Історія знає багато випадків, коли 

окремі групи найбільш талановитої, здібної інтелігенції підтримували 

владу. У співробітництві з ними влада була особливо зацікавлена, тому 

забезпечувала їм гідний рівень життя, високий соціальний статус, приві-

леї. Проте, в цілому, якщо брати радянське суспільство, влада до горба-

човської «перебудови» мала приховану анти-інтелігентську спрямова-

ність – інтелігенція розглядалася як джерело потенційної нестабільності, 

її намагалися тримати під постійним контролем. Це викликало зворотну 

реакцію. Інтелігенція вимагала свободи слова, політичного й ідейного 

плюралізму. Вкрай болюче сприймався переважною більшістю інтеліге-

нції її штучно занижений статус у суспільстві, зневажлива оцінка розу-

мової праці як невиробничої. 

Інтелігенція та правляча політична еліта, будучи головними дійо-

вими політичними силами в соціалістичному суспільстві, відчували 

необхідність одна в одній і одночасно були антагоністами. В 40-і – 60-ті 

рр. ХХ ст. доля тих, хто готовий був пожертвувати матеріальними бла-

гами заради соціальних чи професійних ідеалів, серед інтелігенції була 

набагато більшою, ніж серед інших соціальних групах. Слід зазначити, 
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що багато інтелігентів, які залучилися до дисидентської діяльності в 60 х 

– 70-х рр., поплатилися не лише погіршенням свого матеріального ста-

новища, але й офіційною забороною займатися професіональною діяль-

ністю.  

Загалом стосунки між інтелігенцією та владою визначалися ідей-

ним протистоянням та істотним, щоправда, здебільшого латентним, 

конфліктним потенціалом. Більшість висловлювали свої погляди «при-

ватно» і тільки деякі робили це публічно, спираючись адміністративно-

му та ідеологічному тиску. Конформізм став звичною моделлю поведін-

ки інтелігенції. У той же час Радянська влада змушена була прискоре-

ними темпами рекрутувати робочих, селян і службовців у нову інтеліге-

нцію, часто саме за рахунок кількості, а не якості підготовлених спеціа-

лістів. 

Інтелігенція не становить єдиного, монолітного прошарку, сучас-

ні українські вчені вирізняють кілька її груп. Виокремлюють тих, чия 

позиція щодо влади є активно-пошуковою; тих, хто за інерцією продов-

жує служити провідником апаратних директив; нарешті, значна частина 

інтелігенції відчужена від соціальних, політичних і владних проблем. 

Слід виокремити ще одна групу інтелігенції – інтелігенцію «внутріш-

ньо» опозиційну. Стан такої опозиційності є звичним для колишньої 

радянської інтелігенції, формування якої відбувалося в умовах недемок-

ратичного режиму [3, с. 49]. 

Українська інтелігенція завжди займала особливе місце у сус-

пільному житті країни, будучи постійно втягнутою в політичну бороть-

бу. Яскравим підтвердженням цього є події 1985–1991 рр., що засвідчи-

ли вагому роль інтелігенції як ідейно-політичного авангарду. Представ-

ники інтелігенції висували програми соціально-політичного оновлення 

суспільства, впроваджували їх у суспільну свідомість, організовували 

опозицію, створювали політичні партії та рухи, будоражили суспільство 

та владу. Роль української інтелігенції у становленні незалежної держа-

ви надзвичайно велика. У той же час, закликаючи до оновлення радян-

ської системи та постійно конфліктуючи із представниками влади, інте-

лігенція не зуміла передбачити трагічних наслідків тих перетворень, які 

вони відстоювали. Відсутність в ініціаторів перебудови чіткого плану 

дій, будь-якого аналізу можливих наслідків ініційованих інтелігенцією 

реформ породили в суспільстві багато антагоністичних конфліктів. Ад-

міністративно-командну систему вдалося зламати, але суспільство, яке 

прийшло на зміну, виявилося не «демократією західного зразка», а сус-

пільством олігархії та криміналу. Оформлення «партії влади» українська 

інтелігенція сприйняла неоднозначно: якщо деякі її представники взага-

лі відмовлялися визнавати існування цієї «партії», то інші, навпаки, 

захоплено вітали її появу. Дехто ж дуже швидко розгледів у новому 

політичному утворенні, яким проростали всі сегменти суспільного орга-

нізму, кланово-мафіозну, олігархічну силу, яка насправді девальвувала 
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не тільки демократичні гасла, але, власне, й саму державну незалежність 

України [4, с. 151]. 

Увійшовши до влади, інтелігенція значною мірою перестала бути 

самою собою. Це пов’язане із тим, що практика прийняття політичних 

рішень та державного будівництва передбачає компетенцію професійно 

підготовлених політиків, спеціалістів-управлінців, а не інтелігенції з її 

морально-етичними та ціннісними уподобаннями [5, с. 138]. 

Сьогодні в ХХІ ст., за умов розколу українського суспільства, по-

стійних політичних конфліктів важливим є питання суспільно-

політичної позиції інтелігенції країни. У нинішньому політично нестабі-

льному стані українська інтелігенція повинна взяти на себе особливу 

місію – опонувати не лише владі, а злу. Особливу тривогу суспільства 

викликає корупція, неефективність вітчизняної економіки та державного 

управління, провал реформ та проектів, ініційованих владою, провоку-

вання суспільного протистояння засобами масової інформації. Як най-

більш креативна частина населення, інтелігенція мусить не лише крити-

кувати владу, але й пропонувати свої ідеї для покращення соціально-

економічної, політичної, міжнародної ситуації. Від того, наскільки влада 

виявиться здатною врахувати цю критику, залежить майбутнє не лише 

політичної системи, але й країни загалом. 
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ТИТАРЕНКО О. Ю. 
 

МІЖ СВОБОДОЮ ТА ПРИМУСОМ: СТАНОВИЩЕ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

УРСР У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1953 РР.) 

Повоєнне суспільно-політичне та культурне життя Української 

РСР вирізняється своєю багатогранністю і, водночас, суперечливістю 

процесів. Страшні демографічні та інфраструктурні втрати періоду вій-

ни, досвід підокупаційного життя, важке воєнне і повоєнне повсякдення 

та, як наслідок, трансформація свідомості населення мали наслідком 
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ситуацію, коли влада була змушена звернути увагу не лише на відбудо-

ву зруйнованої війною економіки, а й на відновлення культурного життя 

та задоволення духовних потреб населення. 
Ключову роль у реалізації останнього завдання мала відіграти 

творча інтелігенція, зокрема та, що поверталася з евакуації і яка мусила 
стати важливим чинником відбудовчих процесів. На місцях митці одра-
зу ж зіткнулися з низкою проблем, насамперед матеріального характеру. 
Так, зокрема, за підрахунками Комітету у справах мистецтв УРСР, зроб-
леними після війни, загальні матеріальні збитки лише театрів України 
внаслідок зруйнування і пошкодження театральних будинків і підсобних 
приміщень, пограбування та знищення театрального майна за час війни і 
окупації обчислюється сумою понад 131 млн. крб. [1, с. 189]. Значних 
збитків зазнали музеї, кінотеатри, клубні установи. Дуже гостро стояла 
проблема фінансування установ культури – за умов, коли першочергове 
значення відводилося відбудові важкої промисловості, культурна сфера 
фінансувалася за залишковим принципом. Процес відбудови суттєво 
ускладнював брак кадрів, відсутність кваліфікованих художніх керівни-
ків, які могли б очолити мистецькі установи [2, с. 55]. В свою чергу 
невирішеність житлового питання ставала значною перешкодою для 
розширення штату цих установ, що, зокрема, проявилося в Донбасі, 
який зазнав значних втрат в роки війни [3, арк.73]. Все це надзвичайно 
ускладнювало умови роботи інтелігенції в повоєнний період. 

Істотним був комплекс морально-психологічних проблем, який 
проявився у взаємовідносинах тих, хто перебував на окупованій терито-
рії, та тих, хто повернувся з евакуації. Подекуди це призводило до емо-
ційного напруження і звинувачення один одного в зрадництві. Сліди 
такої ситуації, інспірованої владою дискримінації зберігалися протягом 
десятиліть. Так, артистка Сталінського театру опери та балету балерина 
О. П. Горчакова, що під час окупації працювала в театрі, незважаючи на 
свій талант, значні творчі досягнення, схвальні відзиви як на місцевому, 
так і всесоюзному рівні [4, арк. 4], так і не отримала звання Народної 
артистки УРСР. Не дивлячись на те, що робота в мистецьких закладах 
була проявом стратегії виживання, особи, які працювали в культурно-
просвітніх установах, після визволення від окупації мали проходити 
певну перевірку на благонадійність.  

Уся культурно-освітня робота, що здійснювалася в повоєнний пе-
ріод, задовольняючи пізнавальні та духовні інтереси й запити населення, 
мала чітко виражену ідейну спрямованість. При цьому творча інтеліген-
ція розглядалася як інструмент ідеологічного впливу на суспільство 
відповідно до директив агітаційно-пропагандистського відділу ЦК 
КП(б)У, який визначав стратегію і тактику культурного розвитку [5, 
с. 411]. Варто зазначити, що митці користувалися певними матеріальни-
ми привілеями, проте мали чітко дотримуватися визначених політичною 
системою канонів. Недотримання цього правила в професійній діяльно-
сті суворо каралося [6, с. 148].  
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Ідеологічний тиск, що визначав духовне життя населення, умови 

роботи творчої інтелігенції, був дещо послаблений під час війни, проте 

після її завершення, з другої половини 40-х років він знову починає 

набирати сили. Під жорстоким контролем опиняються всі сфери духов-

ного життя – література, кіно, театр та музика, що знаменувало собою 

новий етап ідеологічного наступу, спрямованого насамперед проти інте-

лігенції.  

У 1946 р. в Радянському Союзі розгорнулася масштабна ідеологі-

чна кампанія, спрямована на посилення партійного контролю за інтелек-

туальним, в тому числі і культурним, життям країни, що увійшла в істо-

рію як «ждановщина» [7, с. 549–550]. Початок ідеологічним кампаніям 

другої половини 1940-х років поклала постанова ЦК ВКП (б) «Про жур-

нали «Звезда» і «Ленинград» (серпень 1946 р.), яка була опублікована в 

газеті «Культура и жизнь» (орган Управління пропаганди та агітації ЦК) 

і мала визначати ключові вектори культурної політики. Майже одразу 

виходять і наступні постанови: «Про репертуар драматичних театрів і 

заходи щодо його поліпшення» (серпень 1946 р.) та «Про кінофільм 

«Велике життя» (вересень 1946 р.). Невдовзі дійшла черга й до музичної 

сфери. Так, у лютому 1948 р. вийшла постанова, що засуджувала фор-

малістичний напрям у музиці, під назвою «Про стан і заходи поліпшен-

ня музичного мистецтва на Україні у зв’язку з постановою ЦК ВКП(б) 

«Про оперу «Велика дружба» В. Мураделі» [8, с. 181–182]. Загалом, у 

період з 1946 по 1951 роки було прийнято 12 значних постанов ЦК 

ВКП(б) та ЦК КП(б)У з ідеологічних питань, що спрямовувалися на 

викриття різноманітних політико-ідеологічних прорахунків, начебто 

допущених представниками творчої інтелігенції. 

У контексті цих ідеологічних кампаній необхідно розглядати і ді-

яльність республіканського керівництва, зокрема першого секретаря ЦК 

КП(б)У М. Хрущова. З одного боку, вона характеризувалася сприянням 

у підготовці кадрів для потреб відбудови установ культури, збільшен-

ням фінансування культурно-мистецької сфери, з іншого – М. Хрущов 

був співорганізатором ідеологічних кампаній «ждановщини» та бороть-

би з українським «буржуазним націоналізмом», які завдали суттєвої 

шкоди творчій інтелігенції. Ще більш негативні наслідки для останньої 

мала діяльність Л. Кагановича та Л. Мельникова на посаді перших сек-

ретарів ЦК КП(б)У, на період їх роботи припав пік політичних репресій 

в Українській РСР у повоєнний період [9, с. 106–107]. 

На межі 1940-х – початку 1950-х років суспільно-політичне життя 

було позначено гаслами нової ідеологічної кампанії – боротьби проти 

«безродного космополітизму», що потягла за собою довгий ланцюг 

звинувачень проти представників творчої інтелігенції. Звинувачення в 

антипатріотизмі театральних критиків, з чого формально і розпочалася 

ця боротьба, швидко перейшли у звинувачення в антипартійності, «ни-

зькопоклонстві» перед західною ідеологією та культурою, в політичній 
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неблагонадійності і навіть у шпіонажі. Характерною особливістю цієї 

кампанії стало те, що вона супроводжувалася відвертим антисемітиз-

мом. Особливо посилилася антисемітська кампанія в УРСР з грудня 

1949 p., коли республіканську партійну організацію очолив перший 

секретар ЦК КП (б)У Л. Мельников. Кампанія супроводжувалася звіль-

ненням євреїв із центральних культурно-ідеологічних установ, редакцій 

газет, журналів, академічних інститутів, театрів тощо [10, с. 134]. Як 

зазначав у своїх спогадах Д. Шепілов, що очолював Агітаційно-

пропагандистський відділ ЦК під час кампанії проти космополітизму, 

вона була «…мерзенна по своїй сутності… в багатьох випадках прийма-

ла вигляд відкритого антисемітизму» [11, с. 10]. Оскільки антисемітизм 

влади носив латентний характер, для публічного обґрунтування такої 

політики зручним варіантом було звинувачувати її жертв у недостат-

ньому патріотизмі чи його повній відсутності [12, с. 312]. Все це сприя-

ло посиленню та остаточному формуванню сталінізму як специфічного 

суспільно-політичного явища, що характеризувалося деіндивідуалізаці-

єю та тотальним контролем над життям суспільства. 

Загалом умови існування та діяльності творчої інтелігенції у по-

воєнний період відзначаються складністю та неоднозначністю. З одного 

боку, держава доклала значних матеріальних та організаційних зусиль 

для забезпечення відбудови культурної сфери, а з іншого – політика 

влади щодо творчої інтелігенції позначалася посиленням ідеологічного 

диктату, що мало наслідком повну уніфікацію та суттєве вихолощення 

культурно-мистецького життя. 
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ТОДОРОВ І. Я., ТОДОРОВА Н. Ю. 
 

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР У КОНТЕКСТІ ВИТОКІВ СУЧАСНОЇ ВІЙНИ 

Сьогодні українське суспільство, політичні та державні інститути 

влади переживають складний період свого розвитку. Вперше після про-

голошення незалежності на порядок денний так гостро поставлені пи-

тання збереження національно-державного суверенітету, відновлення 

територіальної цілісності України. Причому загрози і виклики, що вини-

кають у цьому контексті, є не лише продуктами зовнішнього походжен-

ня. На жаль, саме російська агресія певною мірою стала можливою через 

внутрішні чинники, які мотивували зовнішнє втручання у внутрішні 

справи нашої країни. Серед таких в числі іншого необхідно вказати на 

суперечливу роль інтелігенції України.  

Продовж останніх понад 20 років «регіональна карта» за участю 

інтелігенції постійно розігрується політичними ворогами як всередині 

самої держави, так і назовні. Викликом незалежності України, її терито-

ріальній цілісності виступають не стільки самі по собі чинники міжрегі-

ональних протиріч, скільки деструктивні дії окремих політизованих 

регіональних еліт, які задля мобілізації підконтрольного їм електорату 

штучно загострюють питання мовної, регіональної політики, міжконфе-

сійних відносин, впливу зовнішнього чинника на ситуацію в Україні та 

її окремих регіонах. Починаючи з президентських виборів 1994 р. поча-

ла вживатися метафора «двох Україн». Використовуючи фактори украї-

но-російської двомовності та поліконфесійності, відповідні сили нама-

галися переконати широку громадськість у «неприродності» України як 

держави, принаймні, у її теперішніх кордонах; всіляко роздмухувалися 

міфи про немовби агресивну антиросійську сутність української влади, 

здійснювалися постійні атаки на гуманітарну сферу нашої країни як 

таку, котра нібито будується на фальсифікації історії. Україна зображу-

валася як держава, що поділена на «україномовний і націоналістичний 

захід» і «російськомовний та сепаратистський схід». Цей поділ поясню-
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вався наслідками взаємодії «українського заходу» з Польщею та Австро-

Угорщиною, а також асоціацією «українського сходу» з Росією і Радян-

ським Союзом.  

Такий стан ініціювався регіональними олігархічно-клановими 

групами та колами місцевої інтелігенції, що їх обслуговували. Позаяк 

внутрішня боротьба еліт, розколоте за регіональним принципом суспі-

льство робить країну слабкою та узалежнює її не лише від внутрішніх 

проблем, а й від зовнішнього тиску. Не можна казати, що не було усві-

домлення цих викликів. Ще в Законі України «Про основи національної 

безпеки» від 19 червня 2003 р. України серед загроз національній безпе-

ці справедливо були зазначені прояви сепаратизму, намагання автономі-

зації за етнічною ознакою окремих регіонів України [1]. 

Новітні соціологічні дослідження довели, що не існує не тільки 

«двох Україн», а навіть такого поняття як (однорідний) Південно-

Східний регіон, у межах якого Путін та його емісари в Україні збирали-

ся утворити свою «Новоросію» [2]. Тож лінія поділу на тих, хто з Украї-

ною, і тих, хто нехай пасивно, але підтримує чи то об’єднання з Росією, 

чи то утворення відокремленої від України самостійної політичної оди-

ниці, проходить не по Дніпру, а тим паче не по Збручу, як на те надія-

лись російські імперські ідеологи й політики, а всередині найбільш схід-

ного регіону країни – Донбасу. У соціологічному замірі, зробленому 

луганськими соціологами у 2010 році, у свідомості мешканців Донбасу 

на перший план вийшла загальнонаціональна ідентичність. І незважаю-

чи на помітні ціннісні відмінності, є багато чого, що об’єднує мешканців 

географічно полярних регіонів країни. Об’єднує їх, зокрема, сприйняття 

України як своєї Батьківщини (на Заході таких було 97% серед опитаних 

у березні 2014 року, на Донбасі – 89%). Водночас, усі регіони України є 

більш авторитарними та патерналістськими, ніж мешканці країн 

Центрально-Східної Європи [3]. Можна говорити про те, що респонден-

там з усіх регіонів притаманне приблизно однакове бачення загроз і 

проблем, які їх турбують. Цей перелік проблем і загроз (а навіть і «стра-

хів») є в принципі однаковим, лише відрізняється силою модальності і 

кількісним наповненням. Ідентифікаційні профілі населення Донбасу 

рухалися у напрямку схожості до ідентифікаційних профілів населення 

Галичини. Але з кінця 2013 року регіональна, локальна ідентичність 

стала знову виходити на перший план. Значною мірою це відбулося через 

діяльність російських медій та місцевої проросійської інтелігенції [4]. 

За 24 роки української незалежності вище керівництво держави і 

українська інтелігенція так і не виробили дієвої програми подолання 

політичного роз’єднання України. Радикальним способом нейтралізації 

регіонального протистояння, мала б бути політика українізації. Така 

політика повинна була спрямовуватися на інтеграцію українського сус-

пільства на основі мови, культурної традиції, історичної і політичної 

самосвідомості української політичної нації. У м’якій формі ця політика 
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реалізовувалась за президентства Л. Кравчука, в обмежених масштабах 

вона була продовжена при Л. Кучмі, деякі елементи цієї політики були 

заявлені і під час президентства В. Ющенка. Втім за В. Януковича акти-

вно відбувалася де-українізація, що позитивно сприймалося в низці 

регіонів.  

Велика кількість кадрів освітян, діячів науки та культури в Криму 

і Донбасі відтворювали пострадянський світ. Вони свідомо перебували 

поза українського простору і за визначенням нічого не могли робити для 

виховання національної свідомості і любові до України. Втім, варто 

наголосити, що і нелюбов до країни не виходила за межі побутового 

рівня. Політичного сепаратизму у Донбасі, на відміну від Криму не бу-

ло, і не було б, якби не зовнішній вплив.  

Революція Гідності сприяла українізації знизу, яку підтримала 

державна влада, проте достатньо суперечливо. Одним із найбільш важ-

ливих наслідків Революції гідності є посилення консолідації української 

інтелігенції та формування загальноукраїнської ідентичності, що має 

важливе безпекове значення. В Стратегії національної безпеки України 

зазначається, що нагальними завданнями політики національної безпеки 

є збереження і розвиток духовних і культурних цінностей українського 

суспільства, зміцнення його ідентичності на засадах етнокультурної 

різноманітності [5]. 

Якщо слідувати за логікою стрімкого розгортання подій і форму-

ванням нової соціокультурної реальності, можна говорити про те, що 

динаміка цих процесів дає добру надію на відновлення і збереження 

цілісності України у майбутньому (навіть у випадку продовження росій-

ського тиску). Проте цей процес в Україні стримується низкою чинни-

ків: конфліктом ідентичностей, досить сильними позиціями регіональ-

них субідентичностей, що мають різні ціннісні домінанти; низьким рів-

нем міжрегіональної взаємодії в соціокультурній сфері; недостатнім 

рівнем розвитку вітчизняної культури, формування історичної пам’яті; 

негативним впливом російських медій, наявністю елементів пострадян-

ської ідентичності; певними особливостями ментальності українців 

(індивідуалізм, фаталізм, конформізм); посиленням процесів відчужен-

ня, і головне, російською агресією, що триває. 

В цих умовах патріотично налаштована інтелігенція з усіх регіо-

нів покликана до формування загальнонаціональної ідентичності, що 

включає в себе всебічну підтримку процесу мовно-культурного відро-

дження українців та інших етнічних спільнот України; захист інформа-

ційного простору України; популяризацію вітчизняної історії, культури, 

мови через медії; розвиток історичної пам’яті українського народу, здій-

снення процесів декомунізації та деколонізації української пам’яті; під-

тримка інтенсивного розвитку вітчизняних культурних індустрій шля-

хом формування режиму державного протекціонізму для національного 

виробника культурних товарів і послуг; розвиток вітчизняної системи 
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освіти, особливо викладання історичних дисциплін, збереження націо-

нальної історико-культурної спадщини; гармонізацію державно-

церковних та міжцерковних відносин; утвердження моральності та ду-

ховності громадян. 

Агресивні дії Росії, що здійснюються з метою знищення Україн-

ської держави тривають. Окупація та анексія Автономної республіки 

Крим, дії, створення і всебічна підтримка, зокрема військова, маріонет-

кових квазі-державних утворень на тимчасово окупованій території 

частини Донецької та Луганської областей; інформаційно-психологічна 

війна, приниження української мови і культури, фальшування українсь-

кої історії, формування російськими медіями альтернативної до дійснос-

ті, викривленої інформаційної картини світу знаходить адекватну відпо-

відь українського суспільства на підставі консолідації позиції інтеліген-

ції. Водночас, варто не забувати, що відносний успіх РФ обумовлений 

передусім ефективним веденням інформаційної війни проти України; 

відсутністю цілісної комунікативної політики держави, недостатнім 

рівнем медіа-культури суспільства, а також колаборацією певних пред-

ставників т.з. інтелігенції на окупованих територіях. 

Таким чином, зберігання міжрегіональних відмінностей, які ма-

ють як об’єктивний характер, так і обумовлені недостатньої ефективніс-

тю вітчизняної державної влади, неадекватністю реакцій на загострення 

у сфері політичних, економічних, соціальних, міжетнічних, міжконфе-

сійних відносин, радикалізацією суспільних настроїв, зокрема, інспіро-

ваних російським втручанням, будуть зберігатися. Російська загроза має 

довгостроковий характер і це обумовлює необхідність подальшої консо-

лідації української інтелігенції на патріотичних засадах. 
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ФІЛІНА І. О. 

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ: ОЗНАКИ ВІДЧУЖЕНОЇ ПРАЦІ 

Судження про сучасну інтелігенцію найрізноманітніші, аж до ду-

мки, що саме поняття «інтелігенція» давно відійшло в небуття, так само 

як і її високі моральні принципи, традиції служіння народу і таке інше. 

Так, інтелігенція часто опиняється у приниженому стані, хоча вже і не 

використовують слово «інтелігент» (а ще в окулярах і капелюсі!) з обра-

зливим підтекстом, як це було у роки диктатури пролетаріату. Бува, що 

інтелігенція сама себе принижує брехнею, підлабузництвом, продажніс-

тю. Її професійна кваліфікація не завжди найвищого ґатунку, суспільний 

престиж невисокий, матеріальний стан бажає кращого… Тому і спере-

чаються: що таке інтелігенція: інтелектуальна еліта чи желеподібний 

прошарок? 

Звісно, що інтелігент та фахівець з дипломом не одне й те саме. 

Головними ознаками інтелігента завжди вважалися загальний духовний 

склад, моральні критерії діяльності, творчий потенціал, внутрішня сво-

бода. Інтелігент – не демагог, не бюрократ і не службовець, хоча слу-

жіння (народу, науковій ідеї) теж притаманне інтелігенції. Особливо це 

стосується університетської інтелігенції. 

Вже не таємниця, що громадський статус університетського інте-

лігента-науковця давно не відповідає його величному призначенню – 

поєднувати покоління через прилучення до духовного досвіду людства. 

Вихователі, вчителі шкіл, викладачі університетів відчувають себе на 

своєрідному узбіччі соціального буття. Оцінка їхньої праці не дозволяє 

їм гідно відчувати себе у житті. А відсутність гідної самооцінки та на-

лежного громадського авторитету свідчить про наявність глибокої соці-

альної проблеми, назва якої – відчуження. 

Описане в свій час Карлом Марксом явище відчуження аналізу-

валося ним стосовно капіталістичного виробництва. Зміст відчуження 

визначався на прикладі робітників, які позбавлені права власності на 

предмет праці, знаряддя й вироблений продукт, внаслідок чого відчу-

ження поширюється на сам процес праці, на міжлюдські стосунки, на 

«родову» сутність людини як особистості. Шлях до нового суспільства, 

за Марксом, мав пролягати через виконання двох найважливіших за-

вдань – досягнення якісно нової, більш високої суспільної продуктивно-

сті праці та подолання відчуженого характеру самої праці. Останнього 

більшовицька теорія і практика так і не збагнули в своєму запалі «рома-

нтичного» тероризму заради «світлого майбутнього». Проте, справжнє 

Марксове відкриття і досі не втратило сили: форми організації трудової 

діяльності прямо впливають на відчуження людини від її власної суті, 

від результатів праці і від самої праці. 
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Ще один німецький мислитель – Георг Зіммель вважає, що світо-

ва історія постає як історія зростаючої інтелектуалізації соціального 

життя та поглиблення принципів грошового господарства. Це призво-

дить, вважає Зіммель, до всезагального відчуження: гроші просторово і 

духовно відділяють людину від вироблених нею речей. Гроші постають 

єдиним мірилом свободи. Гроші «одним своїм дотиком» нищать і при-

роду речей, і природу людини, спустошують її духовний світ, руйнують 

особистість. Символом міжлюдських відносин стає проституція: все 

можна купити, все продається. Звісно, що не варто заперечувати саме 

існування грошей та їхнього впливу на відчуття людей про свободу та 

гідність. Однак, відчуженою завжди буде будь-яка праця, котра не дає 

задоволення і не гарантує відповідної грошової винагороди. Це праця, 

коли «не хочеш, а мусиш», незважаючи на те, що обираєш справу життя 

за покликом душі, але яка приносить все менше радощів. Проблема 

відповідного грошового забезпечення інтелектуальної еліти суспільства 

і досі залишається гострою і болючою з урахуванням нинішніх подій в 

Україні. 

Американський соціолог Нейл Смелзер вважає, що відчуження – 

феномен всезагальний. Явища відчуження праці, що з’явилися на почат-

кових етапах розвитку індустріального суспільства, не зникають, а по-

силюються та набувають нових форм у постіндустріальному суспільст-

ві. Смелзер визначає такі ознаки відчуженої праці як почуття безпорад-

ності, якщо немає вибору іншого місця праці; почуття безсенсовності 

своєї праці; почуття байдужості, коли робітник не відчуває гордості та 

задоволення від процесу праці. До того ж Смелзер підкреслює, що на 

характер праці впливають перш за все різні типи технології та органі-

зації праці.  

Отже, які ж ознаки відчуженої праці маємо в сучасній універси-

тетській освіті? Чи відчуває себе викладач в повному сенсі інтелігентом, 

шанованою людиною? 

Освіта – складна соціальна система, розгалужена форма спільної 

діяльності людей, одні з яких набувають знання та навички, інші – за-

безпечують процеси навчання й виховання. Сутність освіти складає 

живий процес спілкування учня і учителя, студента і викладача, мета 

яких – досягти успіху в справі трансформації інтелектуальної спадщини 

та морально-духовної культури. Для багатьох викладачів найдорожчим 

моментом у праці є процес спілкування зі студентством, процес безпо-

середнього передання знань, коли присутнє почуття власної гідності, 

значущості та впевненості. Однак, це відчуття гідності має свої межі. 

Коли доводиться читати 1-2 лекції на день, міра цього відчуття не пору-

шується. Якщо більше – спрацьовує універсальний закон діалектики 

кількісних та якісних змін: кількість «голосових» годин породжує від-

чуття стану «гвинтика, що говорить». Коли, наприклад, асистент щодня 

проводить 4-5 семінарів, де візьметься бажання вдосконалювати мето-
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дику чи займатися науковою роботою? Відбувається справжнє відчу-

ження від «родової» дослідницької сутності молодого науковця. Дуже 

часто взагалі вся науково-дослідницька діяльність викладачів стає яко-

юсь «заручницею» методично-організаційної роботи, що виглядає як 

перманентна «дурна нескінченність» (робочі навчальні програми, мето-

дичні комплекси, пакети тестів, комплексних контрольних робіт, мето-

дичних рекомендацій тощо). Це, звісно, потрібно, але не в таких обсягах 

і не щороку за новими стандартами і формами. 

Науковий пошук для багатьох викладачів є чи не єдиним засобом 

здолання відчуження, яке виникає за умов великого навчального й мето-

дичного навантаження, та шляхом підвищення почуття особистісної 

самодостатності й власної гідності. Але наукова робота на протязі нав-

чального року реально лишається саме «особистою справою», і тільки 

раз наприкінці року виявляється «цікавою» ще й для керівництва, 

«озброєного» суто кількісними принципами обліку заради рейтингу 

вузу, підтвердження ліцензій і т.ін. Коли ми маємо справу саме із жи-

вою сутністю освіти, тобто безпосередньо навчаємо (і не за рахунок 

інтелектуальних чи фізичних «надзусиль»), тоді ніякого відчуження не 

виникає. Навпаки, народжуються нові ідеї, виникають асоціації, парале-

лі, приходять на пам’ять різні приклади, зростає потреба у науковому 

моніторингу проблем, що цікавлять, – відбувається нормальний творчий 

процес, йде звичайна інтелектуальна робота, яка притягує студентів, 

пробуджує їх інтерес. Викладання матеріалу із задоволенням, з натхнен-

ням зумовлює водночас і відчутний виховний ефект. 

Серед концепцій організації праці найбільш відомі концепція 

Ф. Тейлора як «потогінна система», концепція Е. Мейо як «система 

людських відносин» і концепція Ф. Херцберга як «система збагачення 

праці». Організація освітньої діяльності має, на жаль, багато ознак тей-

лоризму. Головна з них – хронометраж робочого дня, зумовленого не 

тільки розкладом занять (без якого не обійтись), а різними графіками 

взаємовідвідування, консультацій, чергувань (в тому числі в студентсь-

ких гуртожитках), просто годин перебування на кафедрі, навіть якщо 

немає аудиторних занять. Виконання усіх графіків контролюється. 

Остання вимога обов’язкового перебування на робочому місті «про всяк 

випадок» змушує згадувати, що викладач – стандартизований «гвин-

тик», а ніяка не творча особистість. Тейлор виходив з думки стандарти-

зації всіх процесів виробництва та управління заради підвищення про-

дуктивності праці. В освіті ж продуктивність праці не повинна вигляда-

ти як інтенсифікація, що вичавлює елементи творчості. «Продукт» осві-

тян – якісне покоління молоді, котре не вимірюється годинами та графі-

ками. Елтону Мейо, на противагу Тейлору, вдалося довести, що людина 

може працювати набагато краще без хронометражу її дій, без нагляду й 

поганяння за умови задоволення певних психологічних і соціальних 

потреб, а головне – забезпечення поваги її гідності. Для сфери освіти це 
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особливо актуально, бо вузівська інтелігенція, рівень її підготовки, нау-

кового визнання, авторитет серед колег і студентів – найцінніший скарб, 

без якого існування навчального закладу не має сенсу. Проте жива спра-

ва все далі заганяється в зростаючу кількість абстрактних показників, 

перетворюється на формалізований світ актів, наказів, звітів, рейтингів. 

Концепція «збагачення праці» Ф. Херцберга є найбільш затребу-

ваною в сучасному суспільстві як така, що забезпечує високу продукти-

вність праці робітників за рахунок зменшення (!) адміністративної 

регламентації та досягнення ефекту самоуправління для колективів, 

підрозділів і цілих фірм. На думку Херцберга, не лише зовнішні спонуки 

до праці (умови, зарплатня, психологічний клімат) забезпечують норма-

льний плин роботи, а перш за все внутрішні (зміст самої праці, визнання 

досягнень іншими людьми, можливість кар’єрного просування, почуття 

відповідальності, творча самореалізація). Головний висновок Херцберга: 

людина, що дістає радість від своєї роботи, працює краще і не потре-

бує жорсткого контролю. Цим самим Херцберг вказав найкоротший 

шлях до здолання відчуження праці. Для сфери освіти ця концепція 

підходить якнайкраще, бо навчання потребує активізації внутрішніх, 

творчих сил працівників, реалізації науково-дослідного потенціалу, 

прилучення винахідливої думки студентства тощо. 

Не лише в освіті, а й в інших галузях і на різних рівнях управлін-

ня ще й досі діє спрощений лінійний принцип: чим більше тиснути на 

систему, тим більшим очікується результат. Мало кому з керівників 

відомі принципи синергетичного управління: кожна відкрита, нелінійна 

система здатна сама себе розгортати з найвищою продуктивністю, якщо 

знати лише її так звані «резонансні точки». Не зовнішній тиск на систе-

му, а створення умов для її самоструктурування й самофункціонування 

– ось головний показник мудрого керівництва та засіб здолання відчу-

женого характеру праці. Система освіти має всі ознаки нелінійної сис-

теми і саме вона потребує найсучаснішого управління. Немає іншого 

шляху здолання формалізму в цій сфері та забезпечення високого стату-

су самої освіти та гідності освітян. Для подолання всіх проблем, 

пов’язаних з навчанням, вихованням, науковою і громадською діяльніс-

тю, потрібні зусилля перш за все самої інтелігенції. 
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ХОБТА С. В. 
 

РОЛЬ С. РУДНИЦЬКОГО В ОБҐРУНТУВАННІ  

ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ 

В умовах тривалої політичної кризи і військового конфлікту в 

Україні природна увага до ролі інтелектуальної еліти країни в житті 

суспільства. Важливим є актуалізація постатей, які відстоювали Україну 

і сприяли її розгляду в широкому міжнародному контексті, визначаючи 

її місце в глобальному середовищі. 

Такою постаттю є академік Степан Рудницький – фундатор нові-

тньої української географії та картографії, людина, яка першою науково 

обґрунтувала національні державні кордони України та геополітично 

визначила Україну як європейську державу. 

Вітчизняне наукове товариство познайомилось з науковим доро-

бком С. Рудницького на початку 90-х років ХХ ст. завдяки львівським 

географам: проф. О. Шаблію, І. Ровенчак, М. Білецькому, М. Влах, 

О. Вісьтак та ін. [1, с. 10]. З того часу внесок С. Рудницького постійно 

осмислюється. Не втирають актуальності його ідеї щодо теоретичних 

засад географії, методології української картографії [2], географічної 

освіти [3]. Словник географічних термінів С. Рудницького, незважаючи 

на певну втрату реальних відповідників у сучасному мовленні, став 

підґрунтям для подальшого розвитку географічної термінології [4, с. 23]. 

Аналіз основних напрямів наукової діяльності С. Рудницького показує, 

що він віддавав перевагу фізико-географічним дослідженням, але, вихо-

дячи з потреб української державності, більшість праць написав у галузі 

антропогеографії і політичної географії [5, с. 30.]. 

Період наукової роботи С. Рудницького – кінець ХІХ – початок 

ХХ ст. Це час великих політичних змін, пов’язаних з розквітом ідеї на-

ціональної держави. Щоб заявити про свої права на незалежність країні 

необхідно було науково обґрунтувати свій простір і кордони і довести 

це європейській громадськості. Про Україну у світі практично не знали. 

Так, у тогочасних виданнях Британської енциклопедії згадка про Украї-

ну обмежувалась кількома реченнями, тоді як Уганда (британська коло-

нія) характеризувалась на кількох сторінках [5, с. 31]. В цих умовах 

написання географії України, окреслення її кордонів, було не тільки 

науковим, але й суспільно-політичним завданням. 

С. Рудницький розробив основи географії України в її етнічних 

межах. У 1910 р. вийшла перша частина «Короткої географії України» – 

«Фізична географія», а у 1914 р – друга – «Антропогеографія». Парале-

льно до створення географічних основ державної незалежності україн-

ської нації, він інтенсивно популяризує Україну, публікуючи україно-

знавчі праці німецькою, французькою, італійською, англійською та ін-

шими мовами [1, с. 11]. 
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На його думку, в основі визначення кордонів держави має лежати 

етнічний принцип і Українська держава має відродитися в етнічних 

межах українського народу. Він був переконаний, що уряди української 

держави у пореволюційний час (1917–1920 рр.) «показали цілковиту 

відсутність розуміння ваги граничних питань». В наслідок цього етнічні 

землі опинились за межами УРСР у складі інших держав:  

 Лемківщина, Надсяння, Ярославщина, частина Холмщини і 

Підляшшя – у складі Словаччині і Польщі; 

 Частина Берестейщини і Гомельщини – Білорусі; 

 Південна частина Курщини, Білогородщини, Вороніжчини, 

північно-західна Ростовщина, захід Краснодарщини – Росії; 

 Південна частина гирла Дунаю, Мармарощина, південно-

Західне Закарпаття – Румунії. 

Все це призвело до того, що на початок ХХ ст. державна терито-

рія України не лише була суттєво зменшена і не відповідала етнічним 

границям українського народу, але й обриси її опинилися надзвичайно 

спрощеними [2]. Протягом новітньої історії це слугувало джерелом 

прикордонних спорів. Наприклад, уряд УСРР неодноразово намагався 

переглянути східний кордон з РСФРР (в 1918 р., 1922 р., 1927 р.), обґру-

нтовуючи свої вимоги етнічним переважанням українців на спірних 

територіях [6]. 

В сучасній науці етнічний принцип не є домінуючим. Наприклад, 

М. Дністрянський у якості методологічного принципу дослідження те-

риторіальної організації етнополітичної системи України використовує 

принцип перехресного аналізу: дослідження впливу етногеографічного 

чинника на територіально-політичну сферу України і, навпаки, – тери-

торіально-політичної сфери на етногеографічні взаємини [7, с.5]. Але 

проблема збереження кордонів набуває гострої актуальності.  

Цікаво відзначити, що, на думку С. Рудницького, з усіх ділянок 

державного кордону України (побережжя Чорного і Азовського морів, 

західний, північний кордон), південно-східний степовий кордон був 

найбільш незахищеним і не сприяв обороноздатності України [2]. Як 

показала історія, морське узбережжя теж не гарантує сталості кордонів 

якщо політична еліта не націлена відстоювати національні інтереси. 

Обрис українського державного кордону деформований і понівечений. 

Не дати законсервувати цей статус може розглядатися як продовження 

справи С. Рудницького в сучасних умовах інтелектуалами країни. 
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ХРИМЛИ П. Е. 
 

ЦЕРКОВНАЯ ТРАДИЦИЯ  

КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ХРИСТИЯНСТВА 

Процесс сохранения и передачи содержания предмета веры 

(traditum) в христианстве как таковом и в каждой христианской конфес-

сии имеет свои специфические особенности, поэтому термин «Церков-

ная традиция» помогает распознать всю совокупность элементов, при-

сущих отдельной конфессии и делает ее узнаваемой среди других кон-

фессий. В связи с этим представляет интерес, как отдельные элементы 

(tradita) предмета веры взаимодействуют между собой, составляя цер-

ковную конфессиональную традицию и какие факторы влияют на этот 

процесс. В современном обществе, процессы, связанные с усилением 

либеральных тенденций, затрагивают также и фундаментальные основы 

христианской цивилизации на которых базируются нравственные цен-

ности общества. Изменяется не только понимание моральных и нрав-

ственных категорий, изменяется также правовое поле социальных взаи-

моотношений в странах Западной Европы, что искажает саму природу 

христианской цивилизации – принимаются правовые нормы, не соот-

ветствующие природе христианской морали: легализуются однополые 

связи, эвтаназия, аборты. Церковь, в ряде случаев идет на соглашатель-

ство с подобными явлениями, тем самым извращая свою природу, теряя 

свое предназначение: сохранить евангельскую истину в ее неповре-

жденной чистоте. Такие церковные структуры, идущие «в ногу со вре-

менем», зачастую претендуют на свою преемственность с ранней церко-

вью, апеллируя к тем историческим и социальным процессам, которые 

происходят в обществе, доказывая древность своего существования и 
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причастность к основному содержанию веры. В связи с этим ставится 

вопрос о действительной преемственности и идентичности церковных 

структур, их соответствия ранней христианской традиции. И обращение 

к правовым и авторитетным источникам древней церкви, устанавлива-

ющих понимание христианской традиции, позволяет определить иден-

тичность современных церковных структур, а также их соответствие 

раннему христианству. 

Христианская традиция первоначально определялась как позиция 

древней церкви, которая выражена в текстах Священного Писания и 

Священного Предания [1]. И в этом смысле важно проследить процесс 

ее становления. В момент своего возникновения, христианство понима-

лось в еврейской среде как cat – секта внутри иудаизма, которая с точки 

зрения еврейской традиции, содержала чужеродные элементы не только 

в предмете веры, но и в практике, например, такие, как нестрогое со-

блюдение Закона. Этот общий для появившегося христианства и нере-

лигиозных евреев элемент – несоблюдение Закона – приводит к тому, 

что часть еврейского населения диаспоры принимают христианство – 

такой шаг позволяет им находиться «в рамках религии», т.е. сохранить 

верность Св. Писанию. Христианство приобретает статус dat – самосто-

ятельной религии и выходит за рамки формального иудаизма только 

после того, как начинает принимать в свою среду язычников, не обязы-

вая их пройти через Закон. Кажущаяся примитивность морального зако-

на, простой литургический ритуал и неоформленность предмета веры 

четыре первых столетия, небольшой объем авторитетных текстов Апо-

столов – эти факторы способствуют быстрому распространению хри-

стианства среди язычников. В итоге христианская Церковь приобрела 

статус dat – самостоятельной религии и выходит за рамки формального 

иудаизма. 

Осознавая себя самостоятельной религией, ранняя Церковь авто-

ритетно на Соборах устанавливает основной критерий своей идентично-

сти – общий предмет веры, или постоянство христианского учения, где 

Св. Писание понималось как ее абсолютный образец. Писание было 

исключительным, первичным и окончательным каноном христианской 

веры [1]. В связи с этим возникает основной герменевтический вопрос: 

что такое Св. Писание, каковы принципы интерпретации Писания и 

каков его смысл. Ранняя Церковь дает на него ответ: если Писание воз-

никает в Церкви и существует внутри Церкви, только Церковь может 

это Писание интерпретировать безошибочно. Таким образом, зафикси-

рованные формы интерпретации Св. Писания и составят Предание 

Церкви [2]. Это была вера Церкви, укорененная в апостольском посла-

нии, керигме, выраженная через литургическую традицию, в которой 

прослеживается иудейское происхождение – строгий монотеизм, осо-

знание сверхъестественности и непрерывности Откровения, фиксация 

религиозного опыта в текстах, понимаемых как священные и потому 
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обладающие высшим авторитетом. Наряду с иудейскими элементами, в 

содержании веры появляются и специфически христианские – учение о 

троичности Бога, о Боговоплощении, искупительной жертве Иисуса 

Христа, спасающем действии Духа, авторитетности Церкви в деле спа-

сения. 

Литургическая традиция впоследствии дополняется Таинствами – 

авторитетными знаками Реального Присутствия Христа. В иудаизме 

такими знаками были соответственно Ковчег Завета и Шекина [3]. Как 

святые цадики и пророки в иудаизме, авторитетными носителями хри-

стианства в тот момент были апостолы – ученики Христа, люди, рели-

гиозно укорененные в иудаизме, но принявшие спасительную миссию 

Христа. Исполняя Великое Поручение своего Учителя о распростране-

нии среди всех народов Благой Вести (Мтф. 28:16-20; Мк. 16:15-18), они 

олицетворяют собой исключительный церковный авторитет – в силу 

личного опыта богообщения и богонаставления, а также в силу действия 

апостольской преемственности. Благодаря такому статусу, апостолы 

быстро распространяют христианскую веру на значительной террито-

рии. На тот момент развития Церкви, отдельный авторитет апостолов и 

первого поколения епископов превышал авторитет предмета веры и эта 

ситуация привела к опасности утраты христианской идентичности, ко-

торая должна выражаться единством веры. Апостол Павел, сознавая эту 

опасность, переориентирует вектор развития церкви, направляя его в 

сторону формирования коллективного религиозного опыта путем при-

нятия соборных решений (Деян Ап., 16 гл., 1 Кор.1:10 – 4:21). Так, кол-

лективный апостольский авторитет становится церковным авторитетом, 

который впоследствии оформится как соборность [4]. Соборность как 

признак раннехристианской церкви, позволяет сформироваться и дру-

гим элементам религиозного опыта спасения во Христе, которые рас-

крывают смысл ортодоксии и ортопраксии, например, понимание исто-

рии как цепи Откровений Бога в преемственности человеческих собы-

тий; установление религиозного идеала – фиксация последнего в литур-

гических и агиографических текстах; оформление литературы Отцов 

Церкви, установление экзегетических правил толкования Св. Писания и 

т.д. Благодаря этим элементам устанавливается среда, которая впослед-

ствии получит название – Священное Предание, создающее реальность 

церкви, церковную традицию, – всю совокупность содержания веры и 

практики.  

Любое несоответствие деятельности современных церковных 

структур смыслу Св. Писания и предмету веры, ставит под сомнение их 

преемственность с Ранней Церковью, а также их идентичность всему 

христианству. 

Литература 

1. Alister E. McGrath. Christian theology: an introduction. – Oxford, UK. – 1998. – 493 p. 



 

~ 298 ~ 

2. St.Vincent.Commonitorium.Cap.II.ctf. cap.28. интернет ресурс 
[http://crossroadsinitiative.com/library_article/1049/Commonitorium_Vincent_of_Lerins.html] 

3. Дж. О.Коллинз. Фундаментальная теология.-СПб.: Святой Крест, 1993. – С. 241.- 315 с. 

4. Л.Буйе. О Библии и Евангелии.-Брюссель: Жизнь с Богом, 1988. – С.84.- 232 с. 
5. В. Цыпин. Церковное право. – М.: МФТИ,1996.- С.85.- 442 с. 

ЦЕЛІК М. С., ШКЕЛЬ К. О. 
 

ТВОРЧА СПАДЩИНА В. І. ВЕРНАДСЬКОГО  

ЯК ВИЯВ НАУКОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

Широко відомий факт, що всесвітньо визнані вчені, будучі генія-

ми природознавства, які змінили наукову картину світу, займалися та-

кож суспільною діяльністю, приділяли увагу суспільним процесам у 

політичному житті Європи та світу ХХ ст, акцентували особливе зна-

чення моральної відповідальності вченого за свої відкриття. Світогляд 

видатних науковців це не лише сфера вузького професійного інтересу, а 

й найширший спектр світоглядних та філософських питань. Наприклад, 

В. І. Вернадський висловлював думку, яку через 50 років втілили видат-

ні вчені. В 1955 році зародився Пагуошський рух, коли 11 найвідоміших 

вчених, в тому числі А. Ейнштейн, Ф. Жоліо-Кюрі, Б. Рассел, М. Борн, 

П. У. Бриджмен, Л. Інфельд, Л. Полінг, Дж. Ротблат, виступили з мані-

фестом, в якому закликали скликати конференцію проти використання 

ядерної енергії у військових цілях. 

Людина, що фундаментально займається наукою не може не ці-

кавитися соціально-гуманітарними та політико-правовими проблемами, 

що постають перед людством. Два види діяльності як дві ідентичності 

вченого-інтелігента ми б хотіли розглянути на прикладі особистості 

Володимира Івановича Вернадського. 

В. І. Вернадський – один з найяскравіших вітчизняних мислителів 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., учений-енциклопедист, історик 

науки і основоположник цілого спектра нових наукових напрямів в су-

часному природознавстві, важливість і значення яких людство продов-

жує оцінювати й усвідомлювати тільки зараз. 

Важливе місце в його діяльності займали, зокрема, мінералогія і 

кристалографія. Серед основних завдань мінералогії Вернадський ста-

вить питання генезису мінералів:«Мінералогія є хімією земної кори. 

Вона ставить завдання вивчення як продуктів природних хімічних про-

цесів, так званих мінералів, так і самих процесів. Вона вивчає зміни 

продуктів і процесів у часі в різних природних умовах земної кори. Вона 

досліджує взаємні природні асоціації мінералів (їх парагенезис) і зако-

номірності в їх утворенні». 
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Вернадський розглянув історію виникнення в земній корі важли-

вих мінералів, визначив хімічний склад і фізико-хімічні умови утво-

рення багатьох мінеральних видів. «Геохімія – наука двадцятого століт-

тя,- Вона могла виникнути лише після появи сучасного наукового уяв-

лення про атоми і хімічні елементи, але корені її сягають глибоко в ми-

нуле науки… Геохімія науково вивчає хімічні елементи, тобто атоми 

земної кори і наскільки можливо – всієї планети. Вона вивчає їх історію, 

їх розподіл і рух у просторі – часі, їх генетичне на нашій планеті спів-

відношення». Вернадський – також творець нового наукового напрямку, 

який пізніше переріс у самостійну науку – біохімію: «Я впевнений в 

тому, що в основі геології лежить хімічний елемент – атом і що в навко-

лишній природі – в біосфері – живі організми відіграють першочергову, 

можливо головну роль. Виходячи з цих ідей виникли в нас і геохімія і 

біогеохімія» – писав В. І. Вернадський [1]. 

Настільки ж глибокими і світоглядно значущими є і роздуми 

В. І. Вернадського в сфері гуманітаристики, соціальної філософії, де 

особливе місце займає вчення про ноосферу та розробка ідей антропоко-

смізма.  

Віддаючи належне величезному евристичному потенціалу, закла-

деному в творчій спадщині мислителя, який продовжує залишатися 

сучасним, ми б хотіли зупиниться на одному з аспектів його методологі-

чного підходу до філософії. 

В. І. Вернадський – представник класичної науки і відповідно 

людина з класичною освітою – був добре знайомий з вузловими про-

блемними питаннями, які хвилювали наукову громадськість рубежу 

ХІХ–ХХ ст., зокрема з позитивістською ревізією філософії. Саме розу-

міння філософії, шляхів її розвитку і завдань як і раніше викликає дис-

кусії, а також продовжує залишатися актуальним в наші дні.  

У зв’язку з цим, нам здається, інтерес може викликати досвід зве-

рнення до даної проблематики самого носія сциєнтиського мислення і, 

одночасно, великого гуманіста ХХ ст. – В. І. Вернадського. 
Важливою передумовою в розумінні науковості філософії є вже 

саме розмежування науки і філософії. Першим критерієм у В. І. Вернад-
ського для такого розмежування виступає принцип історизму. У «Пра-
цях з історії науки в Росії» мислитель говорить про складність процесу 
виникнення феномена наукової творчості в соціокультурному середо-
вищі будь-якої національної спільноти [2, с. 74–75]. Для цього повинні 
дозріти певні умови, і в той же час наукова діяльність принципово від-
мінна від інших феноменів культури і не може бути тільки національ-
ним надбанням. «З одного боку при вивченні історії науки надзвичайно 
опукло вимальовується всесвітньо-історичний характер процесу її роз-
витку, його єдність, з іншого – загальнозначущість результатів наукової 
творчості, вічний його характер, якщо можна так висловитися» [2, с. 76], 
– пише вчений. Каже Вернадський і про історично закономірні зміні 
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наукових світоглядів: «Наукові світогляди змінюються протягом всіх 
історичних періодів, в різній історичних обставинах, підпадають під дію 
законів культури» [2, с. 77]. 

Таким чином, другим значущим принципом у В. І. Вернадського 
виступає культурологічний підхід. Тоді наукова творчість є частиною 
національної культури, і тільки так «може проявитися в історії науки 
будь-яка національність» [2, с. 74]. Але наукова робота «... не є навіть 
необхідним елементом культури» [2, с. 74], коли «життя даного народу 
грає ... чисто зовнішню службову роль. Вона визначає лише відтінки і 
форми наукової творчості і не стосується його істоти »[2, с. 76]. На від-
міну від науки, на переконання В. І. Вернадського, інші феномени куль-
тури, особливо релігія філософії, які теж «... неминуче при поглибленні 
прагнуть прийняти загальнолюдський характер ... бо ці створення куль-
тури мають завдання дати розуміння чи усвідомлення буття, існування 
людини і, отже, не можуть відгородитися від самого тісного спілкування 
з життям певної епохи» [2, с. 75]. 

Як випливає з тексту, для Вернадського очевидна відмінність за-
гальнозначущості (істинності) результатів наукової творчості [2, с. 78] і 
неподільності філософії з культурним середовищем як такого, з глибин-
ним осмисленням людиною граничних підстав буття взагалі при можли-
вій спільності і науки, і філософії як феноменів культури. Саме така 
кореляція тенденцій розуміння науки (науковості) і філософії, на наш 
погляд, є найбільш продуктивною. У всякому разі сучасні українські 
філософи пішли саме цим шляхом, відстоюючи лінію Сократа в філосо-
фії і поєднуючи її з раціонально-теоретичним розділом цього знання. 
Професор І. В. Бичко виділяє так звані «епістемну» та «софійну» лінії 
філософії з акцентом на винятковості людиномірності філософії взагалі 
як глибоко гуманістичного знання [3, с. 14]. 

Наступний аспект, що розділяє філософію і науку, на думку 
В. І. Вернадського, полягає в різному типі розвитку цих форм знання і 
культури. Якщо наукова творчість направлена лінійно, по висхідному 
прогресивному вектору, то культура взагалі і філософія зокрема – діало-
гічні за своєю природою і служать людині як духовно творчий початок. 
Вернадський пише: «Наука пішла далеко вперед і залишила створення 
своїх творців позаду, віддала їх цілком історії» [2, с. 78], – в той час, 
коли – «... ми не можемо звести до єдиного процесу розвиток мистецтва, 
літератури, музики. Нам здаються дивними питання про абсолютний 
рух вперед творів Шекспіра в порівнянні з Данте чи Есхілом або Гете і 
Толстого в порівнянні з Шекспіром. Безплідні пошуки прогресу як єди-
ного процесу в історії архітектури, живопису або музики, в історії релігії 
чи філософії. У різні історичні періоди досягався однаковий рівень під-
йому людської творчості. І тому ці різночасові створення залишаються 
живими століття. філософія Платона залишається для нас таким же дже-
релом пізнання – живим і сильним, яким вона була дві тисячі років то-
му» [2, с. 77]. 
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Ці глибоко гуманістичні міркування мислителя передбачили, на 
наш погляд, не тільки методологію діалогічності культур, а й постанов-
ку ряду проблем філософії культури. 

З розглянутих положення можна зробити висновок про те, що 
В. І. Вернадський якщо і не є засновником нового напряму в філософії 
культури, то його роботи містять ряд евристичних здогадок, в тому чис-
лі методологічно значущих и для розвитку філософії культури та філо-
софії науки. 

Як бачимо, науковець не може лишатися осторонь найбільш ак-
туальних питань, які постають перед суспільством. Не вузький техно-
кратизм, а гуманізм та інтереси людства визначають ідентичність науко-
вої інтелігенції. Так було в часи Вернадського, так має бути і зараз. 
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ШПЕТНА С. А. 

 

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ МОЛОДОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ЛУГАНЩИНИ 

Сьогодні в літературу входить нове покоління письменників-
інтелігентів, чия творчість, на думку професора О. Галича, є розкутою, 
різнобарвною, не заангажованою ідеологічними догмами минулого. Це 
покоління чимось схоже на попередників, але є й таким , що прагне 
шукати власні шляхи в літературі, пориваючи з традиціями й авторите-
тами [1, с. 96]. 

Особливої актуальності набуває аналіз літературного надбання 
молодих поетів, які живуть на Луганщині, навчалися або навчаються в 
Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса 
Шевченка, їх інтерпретація проблем доби, поглядів на життя, ідейно-
естетичних позицій, характеристика еволюції творчості. 

На нашу думку нове трактування сучасної літератури звучить у 
статті Наталії Лебединцевої «Агресія як символ спротиву» [2, с. 96–101], 
у якій авторка визначає, що при ознайомленні з творчістю молодих ук-
раїнських поетів впадає в очі заперечення сьогочасної дійсності як неа-
декватної нагальним потребам людини: реальний світ не може дати 
письменникові нічого, крім розчарувань та болю. На думку дослідниці 
це стосується і моральної сфери, бо відбувається девальвація етичних 
цінностей і світоглядних орієнтирів, естетичних вимірів тощо. 
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Мистецько самодостатня, естетично вартісна сучасна українська 

література здатна «... тою чи іншою мірою компенсуватися, як свідчить 

минулий і найновіший досвід, живий художній організм, знаходить до 

цього продуктивні шляхи й засоби» [3, с. 9]. 

Поет філософського складу, який випробовує дійсністю свою «гі-

потезу буття», дошукується істини й переживає конфлікт «між думкою 

та світом» [4, 99–126] – відводить своєму «Я» інше місце, ніж властиво 

ліриці в традиційному розумінні. Як стверджує Г. Філіпов «справжній 

митець може бути певен, що його видно в його творі і йому немає пот-

реби демонструвати читачеві чи глядачеві свою особистість...» [5, 

с. 106]. 

Своєрідна суб’єктивізація організації вірша через «ти», «ми», 

«ви», як носія всезагального, є характерною ознакою поетики молодої 

письменницької еліти: 

Ми помиляємось так часто, 
Що вже немає сили жити. 

По очереті ходять в рясті 

Цибаті, з нічого робити [1, с. 128].  
Ми – це натовп, перед яким 

встають мертві 
з розритих бульдозерами козацьких могил...[6, с. 23]. 

Універсальні закони буття, життя і смерть, гармонія та хаос зде-

більшого рухають ліричний сюжет поезій молодих авторів. Крім того, 

філософія життя їх авторської свідомості має свій художній час і прос-

тір:  

Щось хлюпає – 
Бур’ян. То правда захворіла,  

В безодні порожнечі, Стара, що кості Час лама! [1, с. 125] 
Прийшов гримасний Хронос 

У смугастім смокінгу, 
Запакував ХХ-те, зняв гірлянди, 

Забрав у брухт декаду декадансу, 
Елітне ескімо і кирзовий чарльстон... 

Бридкий Гобсек! Тепер творити знов 
Нову косметику на цілу сотню літ [7, с. 44]. 

Художньо відбиваючи загальнолюдське в свідомості людини, фі-

лософська лірика найповніше розкриває можливості там, де перед чита-

чем не тільки «загальнолюдське», але й «відчутна» думка про нього, 

його осягнення-переживання. Тому, на думку Е. Соловей, своєрідність 

емоційного, експресивного компонента у філософській ліриці вимагає 

окремої пильної уваги [8]. 
Молода поетична інтелігенція полюбляє лексеми «щастя», «ра-

дість», «горе», «сум, смуток, печаль»: «Горе пригорбилося до мого/ 
горла», «Позяблі риби / Почали плакати», «Журливо плаче журавель: / 
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Жити» [9, с. 45] тощо. Можна сказати, що автори використовують «дру-
горядні» символи, що сугестивно впливають на створення головного: 
«… спомини непрохані // Налетіли ви мов пташки сполохані…» [8, 
с. 34]. 

Використання символів у поезіях молодих поетів є певним зна-
ком, який через безліч спонтанних асоціацій допоможе наблизити чита-
ча до певного розуміння тексту. Автори звертаються до стихій вогню, 
води, землі, повітря: корабель гойдається в просторі моря, безкрайні 
небеса, вітер штучний тощо і не стараються їх об’єднати, віднайти в 
світі відповідності й гармонію, а прагнуть творити цю «об’єктивну» 
гармонію. 

Отже, здатність молодих авторів фіксувати й осмислювати супе-
речності набуває великої ваги для самого способу мислення – не лише 
філософського. Буттєві опозиції (життя – смерть, добро – зло, свобода – 
неволя, любов – ненависть, чорне – біле, ілюзія – реальність) не тільки 
відіграють сюжетотворчу роль в ліриці молодих авторів, а завдяки їм 
втілюється буттєва концепція твору, реалізується «індивідуальна гіпоте-
за буття» [8, с. 317]. 

Звернення до духовної лірики є на сьогодні потребою часу. Ми 
можемо констатувати, як не прикро це усвідомлювати, певну втрату 
моральних цінностей і критеріїв людства. Але ця втрата є тією рушій-
ною силою, яка дає поштовх і призводить до пошуку істини, відповідей 
на одвічні проблеми буття у Вічній Книзі життя – Біблії. Тільки істинно 
віруюча людина в Бога може віднайти ту гармонію в душі, серці, житті, 
якої нам не вистачає. Своєрідною спробою гармонізації людини і Всес-
віту, на нашу думку, є духовна лірика молодих поетів Луганщини. 

Молодь створює свій глибоко оригінальний художній світ. Поєд-
нання молодої філософської думки з деталями психологічного аналізу, 
ліричного начала з драматичним глибоким конфліктом душі робить 
поезії «молодої музи» Луганщини щирими, наближає їх до справжнього 
мистецтва слова.  
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ЮРКЕВИЧ О. М. 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 

Серед суттєвих ознак інтелігенції однією з основних завжди був 

свідомий вибір заняття розумовою працею. Якщо в давньогрецькій ку-

льтурі розумові заняття, особливо філософією, були засобом проведення 

вільного часу заможних громадян, то в сучасному світі така діяльність 

постає в якості професійної справи. З плином часу змінюються і цілі 

такої діяльності, вони постають більш соціально значущими. Сьогодні 

можна впевнено казати, що розвиток європейської цивілізації прямим 

чином залежить від зростання інтелектуальної складової. 

Характерною особливістю української інтелігенції був специфіч-

ний зв’язок інтелектуальної складової цивілізації з морально-релігійною 

складовою культури. В українській філософії серця, яка найбільш аутен-

тична українській ментальності і культурі, добро завжди вважалось 

розумним. Ще в ісіхастському містичному досвіді виникло поняття про 

«кругообіг розуму» при морально-релігійному русі, а в «логіці серця» 

П. Д. Юркевича формується особливий для українця тип розуміння з 

любов’ю, що формує соборність. Розумне серце у життєвому досвіді 

формує моральну автобіографію людини. Набагато пізніше у послідов-

ників цих ідей були сформовані поняття «особистого кругозору» 

(М. Бердяєв), «висхідних кіл» (Вас. Розанов), «кола спілкування» та 

«сфери розмови» (Г. Шпет), «кругообігу розуму» (у філософії імені 

А. Ф. Лосєва), «семіосфери» (Ю. Лотман) і т. д. Ідеальне сполучення 

віри і розуму історично було втілено в символічному образі вітчизняно-

го філософа – Г. С. Сковороди. Одним з видатних дореволюційних філо-

софських журналів був журнал «Віра і розум» (м. Харків), і т. ін. 

В сучасному світі значно змінились уявлення про зміст і соціаль-

не значення інтелектуальної діяльності. Вона вже не вважається еліт-

ною, загострились питання її значення у технічній сфері та після ство-

рення теорії штучного інтелекту виникли особливі умови для її відокре-

млення від морально-релігійної складової. Відомі також спроби термі-

нологічно трансформувати філософію серця у «кардіофілософію», що 

також порушує у вітчизняній традиції гармонію віри та розуму. Зважа-

ючи й на інші сучасні зміни значення даного предмету, можна констату-

вати, що поняття «інтелігенція» не може вживатись у своєму первинно-

му сенсі. Можливо, взагалі немає сенсу вживати це поняття, а потрібно 

замінити його іншим, що відповідає новій реальності. Бо якщо викорис-

товувати невідповідні до дійсності поняття, можуть виникати проблеми 

з адекватністю при її сприйнятті. Отже, в цьому сенсі вважаємо доціль-

ним використовувати термін «інтелектуал». Істина, Добро і Краса зали-

шаються традиційними європейськими цінностями, а ознакою сучасного 

часу серед інших є акцентування на розвитку інтелекту та проблемі 
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викривлення Істини, від вирішення якої залежить досягнення інших 

благ.  

Незмінним залишається фундаментальне значення інтелекту для 

розвитку європейської цивілізації, підвищення рівня інтелектуальних 

здібностей та удосконалення культури інтелектуальної діяльності. В цій 

площині варто звернути увагу на новітні практики тестування професій-

них юристів для виявлення рівня розвитку їх інтелектуальних здібнос-

тей. Якщо в США та країнах Західної Європи така практика є нормою 

життя при підборі фахових кадрів різних спеціальностей на ринку праці, 

то в Україні у багатьох фахівців це викликало недовіру, стурбованість, 

неадекватні оцінки значення та змісту тестових завдань, появу характе-

рних для вітчизняних нововведень тіньових практик (розповсюдження 

відповідей тестових завдань), навіть озлобленість. Ці негативні реакції 

свідчать про неготовність фахівців, а значить, державної системи до 

подібної практики. Перш за все, – це неготовність системи освіти, яка не 

змогла підготувати фахівців для тестового випробовування. Якщо порі-

внювати результати професійних юридичних та логічних тестів, то 

отримуємо вражаючу статистику. Якщо тестування в органи прокурату-

ри за юридичними тестами дало в середньому досить високий результат 

– 75–85 % зі 100 балів, то тестування на загальні здібності (з логіки) – 

біля 20%. На практиці це означає, що фахівець може добре знати зміст 

нормативних актів, але неякісно обґрунтовувати рішення при правоза-

стосуванні. Якщо більшість фахівців знаходиться приблизно на одному 

інтелектуальному рівні, то це з’ясовує причину некритичного ставлення 

до інтелектуальної недосконалості юридичних текстів, як наслідок – 

мовчазну згоду щодо неякісних судових рішень та небувалий для цивілі-

зованих країн відсоток апеляцій. Зрозуміло, що при цьому страждає 

справедливість, честь, совість, мораль суспільства взагалі. Нажаль, для 

інтелектуально нерозвиненої людини часто-густо характерно зневажли-

ве відношення до розумних людей, небажання розвивати свій інтелект. 

Якщо до цього додати меркантильні інтереси, то цілком зрозумілим є 

негативне ставлення до освітянських ідей самовдосконалення, низький 

рівень мотивації до навчання. 

При виборі України шляху європейського цивілізаційного розви-

тку та встановлення демократичних засад суспільного життя, необхідні 

динамічні зміни в освіті. Зокрема, мова йде про необхідність досягти 

нового рівня розвитку інтелекту в країні в цілому. Це можливо при вве-

денні багаторівневої системи логічної освіти, починаючи з дитячого 

садочка, потім шкіл, ліцеїв, гімназій, вишів, післядипломної освіти то-

що. Системний підхід до логічної освіти повинен мати за мету досяг-

нення прогнозованого рівня інтелектуального розвитку, тоді для будь-

якого фахівця не будуть несподіваними такі тести для встановлення 

рівня інтелектуального розвитку, які почали впроваджуватись в україн-

ському суспільстві.  
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В даному разі для аналізу проблем, пов’язаних з інтелектуальною 

культурою в країні, були наведені деякі проблеми з логічною освітою. 

Зрозуміло, що в даному разі можна говорити і про необхідність вивчен-

ня курсу вищої математики для юристів, мовних курсів та аналізувати 

багато інших освітянських питань. Але саме логіка вивчає людський 

інтелект, вона є наукою, що вивчає думки у їх формах та закономірнос-

тях у співвідношенні. На основі логічних знань виникла й теорія штуч-

ного інтелекту як аналогу природного інтелекту. Завдяки цьому форму-

ються програми електронного правосуддя, електронного уряду, які по-

винні значно зменшити й моральні ризики в суспільстві. Так само й 

розвинений природний інтелект зменшує моральні ризики у житті лю-

дини. Та саме логіка і в історії радянського періоду, і в сучасній вітчиз-

няній українській історії потерпала від ідеологічного тиску в освіті. В 

радянський період йшла безглузда «боротьба» з математичною логікою, 

до речі й в теперішній час математичну логіку недооцінюють в сфері 

гуманітарного знання та освіти. В сучасній українській освіті логіку в 

найскладніші часи виключали з освітніх програм то на історичних, то на 

економічних факультетах (як раз у періоди становлення нової українсь-

кої парадигми історії та економічної кризи й дефолту у 90-х рр.). В 

останні роки під виглядом освітянських реформ логіку робили дисцип-

ліною на вибір, потім повертали і т. ін. Логіка постає індикатором демо-

кратичних змін в суспільстві, тому що якість демократії залежить від 

середнього рівня інтелектуального розвитку населення України. «Пра-

вильна побудова розуму» згідно принципам істинності створює «рамку 

життя», впливає на досягнення й збереження людських благ. В цьому 

сенсі українські інтелектуали були і залишаються охоронцями людської 

гідності, постають авангардом руху України до більш високого рівня 

цивілізації. Щоб це зрозуміти, потрібно вивчати логіку. 
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ратури і компаративістики Гуманітарного інституту Київського універ-

ситету імені Бориса Грінченка, д. філол. н., професор 

Гедьо Анна Володимирівна, професор кафедри спеціальних галу-

зей історичної науки Донецького національного університету 

(м. Вінниця), д. і. н., професор 

Главатських Наталя Валеріївна, аспірант кафедри філософії ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ) 
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Гогохія Нані Тамазівна, доцент кафедри історії України ДЗ «Луга-

нський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ), к. і. н., доцент 

Голубенко Олександр Васильович, старший викладач кафедри те-

оретичної і практичної філософії Харківського національного універси-

тету ім. В. Н. Каразіна, к. філос. н. 

Горбань Олена Вікторівна, доцент кафедри філософії і соціально-

політичних дисциплін Полтавського національного технічного універ-

ситету імені Юрія Кондратюка, к. філос. н., доцент 

Грабовенко Ірина Сергіївна, доцент кафедри мовної підготовки 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», к. філол. н. 

Грідіна Ірина Миколаївна, професор кафедри міжнародних відно-

син і зовнішньої політики Маріупольського державного університету, 

д. і. н., професор 

Гулай Василь Васильович, завідувач кафедри міжнародної інфор-

мації НУ «Львівська політехніка», д. політ. н., доцент 

Давидов Павло Григорович, доцент кафедри філософії, соціально 

гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови 

Донецького національного медичного університету ім. Максима Горь-

кого (м. Красний Лиман), к. філос. н., доцент 

Дарморіз Оксана Володимирівна, доцент кафедри теорії та історії 

культури Львівського національного університету імені Івана Франка, 

к. філос. н., доцент 

Дмитренко Вікторія Ігорівна, професор кафедри української та сві-

тової літератур Криворізького державного педагогічного університету, 

д. філол. н., професор 

Дмитрик Ірина Олександрівна, завідувач кафедри історії та права 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Красноармійськ), к. і. н. 

Дойчик Максим Вікторович, заступник декана філософського фа-

культету, доцент кафедри філософії та соціології Прикарпатського наці-

онального університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), 

к. філос. н., доцент 

Дяченко Наталія Іванівна, завідувач кафедри загальнонаукової 

підготовки Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ «Доне-

цький національний технічний університет», к. і. н., доцент 

Єлякіна Ольга Сергіївна, доктор богослов’я, доцент 



 

~ 309 ~ 

Ємельянова Наталія Миколаївна, професор кафедри політології, 

філософії та соціології Маріупольського державного університету, 

д. філос. н., професор 

Жидкова Дар’я Олександрівна, магістрант кафедри філософії 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Красноармійськ) 

Кабанець Марина Миколаївна, завідувач кафедри мовної підгото-

вки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Красноармійськ), к. пед. н., доцент 

Карпенко Андрій Олексійович, доцент кафедри філософії, соціаль-

но-політичних і правових наук Донбаського державного педагогічного 

університету (м. Слов’янськ), к. філос. н. 

Касьянова Марина Миколаївна, доцент кафедри міжнародних від-

носин і зовнішньої політики Донецького національного університету 

(м. Вінниця), к. і. н., доцент 

Касьянова Наталія Миколаївна, докторант кафедри історії та фі-

лософії історії Національного педагогічного університету ім. М.П. Дра-

гоманова (м. Київ), к. і. н. 

Кашуба Марія Василівна, завідувач кафедри гуманітарних дисцип-

лін Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, 

д. філос. н., професор 

Кіпко Олександр Ернестович, професор кафедри розробки родо-

вищ корисних копалин ДВНЗ «Донецький національний технічний уні-

верситет» (м. Красноармійськ), д. т. н., професор 

Ковальова Євгенія Олегівна, старший викладач кафедри психоло-

гії Донецького національного університету м. Вінниця, к. псих. н. 

Комаровська Інна Олександрівна, Вінницький коледж будівницт-

ва і архітектури Київського національного університету будівництва і 

архітектури, старший викладач 

Кононенко Тетяна Володимирівна, професор кафедри соціально 

гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС Украї-

ни (м. Кривий Ріг), д. філос. н., доцент 

Кононов Ілля Федорович, завідувач кафедри філософії і соціології 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 

д. соц. н., професор 

Корабльова Надія Степанівна, професор кафедри теоретичної і 

практичної філософії Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна, д. філос. н., професор 
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Коржов Геннадій Олександрович, доцент кафедри соціології Наці-

онального технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут», к. соц. н. доцент 

Корнацький Ігор Аркадійович, головний зберігач фондів Артемів-

ського краєзнавчого музею 

Корнієнко Владислав Русланович, студент факультету 

комп’ютерних наук і технологій (спеціальність «Філософія») ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ) 

Косенко Ірина Сергіївна, аспірантка кафедри історії України ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(м. Старобільськ) 

Кохановська Марія Григорівна, асистент кафедри теорії та історії 

культури Львівського національного університету імені Івана Франка, 

к. філос. н. 

Лазарович Надія Василівна, доцент кафедри теорії та історії куль-

тури Львівського національного університету імені Івана Франка, 

к. філос. н., доцент 

Ларіна Олена Дмитрівна, аспірант кафедри філософії ДВНЗ «До-

нецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ) 

Липка Ольга Романівна, доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, 

к. філос. н., доцент 

Ліщинська Ольга Ігорівна, доцент кафедри теорії та історії куль-

тури Львівського національного університету імені Івана Франка, 

к. філос. н., доцент 

Луковенко Ілля Геннадійович, доцент кафедри філософії ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ), 

к. і. н. 

Магрицька Ірина Василівна, доцент кафедри філології та перекла-

ду Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу, к. філол. н., доцент 

Макаров Леонід В’ячеславович, магістрант кафедри філософії 

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Красноар-

мійськ) 

Мась Катерина Сергіївна, студентка факультету комп’ютерних на-

ук і технологій ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

(м. Красноармійськ) 
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Михайловський Армен Олександрович, студент факультету 
комп’ютерних наук і технологій (спеціальність «Релігієзнавство») ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ) 

Морозов Андрій Юрійович, професор кафедри філософських та 
соціальних наук Київського національного торговельно-економічного 
університету, д. філос. н., доцент 

Низькопоклонна Катерина Ігорівна, студентка філологічного фа-
культету Донецького національного університету (м. Вінниця)  

Нікульчев Микола Олександрович, завідувач кафедри філософії 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Красноар-
мійськ), д. богословських н., к. філос. н., професор 

Овсянікова Дарія Дмитрівна, магістр релігієзнавства 

Пащенко Лілія Валеріївна, студентка 3-го курсу будівельного фа-
культету Полтавського національного технічного університету імені 
Юрія Кондратюка 

Петлякова Майя Ігорівна, магістр релігієзнавства 

Петров Олексій Олександрович, доцент кафедри історії та права 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Красноар-
мійськ), к. і. н., доцент 

Петрова Інна Володимирівна, доцент кафедри історії та права 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Красноар-
мійськ), к. і. н. 

Петрушов Володимир Миколайович, завідувач кафедри філософії 
та соціології Українського державного університету залізничного транс-
порту (м. Харків), д. філос. н., професор 

Поліщук Наталя Олександрівна, доцент кафедри економіки і підп-
риємництва Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ «До-
нецький національний технічний університет», к. е. н. 

Попов Володимир Юрійович, професор кафедри філософії Доне-
цького національного університету (м. Вінниця), д. філос. н., професор 

Пушонкина Людмила Валеріївна, аспірант кафедри філософії і со-
ціології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевче-
нка» (м. Старобільськ) 

Рогожа Марія Михайлівна, професор кафедри етики, естетики та 
культурології Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, д. філос. н., професор 
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Рябокляч Віктор Васильович, доцент кафедри філософії і соціаль-
но-політичних дисциплін Полтавського національного технічного уніве-
рситету імені Юрія Кондратюка, к. філос. н., доцент 

Рязанов Давид Ігорович, студент факультету комп’ютерних наук і 
технологій (спеціальність «Філософія») ДВНЗ «Донецький національ-
ний технічний університет» (м. Красноармійськ) 

Сабельникова Тамара Миколаївна, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС Украї-
ни, к. філол. н., доцент 

Сінькевич Ольга Борисівна, в. о. завідувача кафедри філософії та 
історії культури Львівського національного університету імені Івана 
Франка, к. філос. н., доцент 

Скалецький Петрович Михайло, доцент кафедри філософії НУ 
«Львівська політехніка», к. філос. н., доцент 

Скирда Алла Євгенівна, старший викладач кафедри мовної підго-
товки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

Смирнова Марія Сергіївна, студентка факультету комп’ютерних 
наук і технологій (спеціальність «Релігієзнавство») ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет» (м. Красноармійськ) 

Снігирьова Лілія Михайлівна, старший науковий співробітник 
Українського центру культурних досліджень Міністерства культури 
України (м. Київ), к. філол. н., доцент 

Стасенко Станіслав Олександрович, докторант кафедри філософії 
Донецького національного університету (м. Вінниця), к. філос. н., до-
цент 

Стуканова Юлія Ростиславівна, лаборант кафедри історії України 
Донецького національного університету (м. Вінниця), к. і. н. 

Стяжкіна Олена Вікторівна, професор кафедри історичних дисци-
плін Маріупольського державного університету, д. і. н., професор 

Сурженко Віта Миколаївна, старший викладач кафедри історії та 
права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
(м. Красноармійськ) 

Сусликов В’ячеслав Євгенійович, старший викладач кафедри соці-
ально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС 
України (м. Кривий Ріг), к. і. н. 

Суюсанов Лут Ікрамович, завідувач кафедри соціально-гумані-
тарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України 
(м. Кривий Ріг), к. і. н., доцент 
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Телеуця Валентина Василівна, завідувач відділу культурної полі-
тики Українського центру культурних досліджень Міністерства культу-
ри України (м. Київ), к. філол. н., доцент 

Титаренко Дмитро Миколайович, професор кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС Украї-
ни (м. Кривий Ріг), д. і. н., доцент 

Титаренко Оксана Олексіївна, доцент кафедри соціології управ-
ління Донецького державного університету управління (м. Маріуполь), 
к. і. н., доцент 

Титаренко Олена Юріївна, аспірант кафедри історії і політичної 
теорії ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ) 

Тодоров Ігор Ярославович, професор кафедри міжнародних студій 
та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, 
д. і. н., професор 

Тодорова Наталія Юріївна, доцент кафедри полікультурної освіти 
та перекладу Ужгородського національного університету, к. філол. н., 
доцент 

Філіна Ірина Олександрівна, доцент кафедри філософії і соціаль-
но-політичних дисциплін Полтавського національного технічного уніве-
рситету імені Юрія Кондратюка, к. філос. н., доцент 

Хобта Світлана Вікторівна, доцент кафедри філософії та соціології 
ДЗ «Луганський національний університет» імені Тараса Шевченка, 
к. соц. н., доцент 

Хрімлі Патріка Євгенівна, старший викладач кафедри філософії 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Красноар-
мійськ) 

Целік Маргарита Сергіївна, студентка факультету машинобуду-
вання, екології та хімічних технологій ДВНЗ «Донецький національний 
технічний університет» (м. Красноармійськ) 

Шевлякова Тетяна Юріївна, магістр історії 

Шкель Катерина Олександрівна, студентка факультету біотехно-
логій і біотехніки НТУУ «Київський політехнічний інститут» 
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Наукове видання 

Феномен української інтелігенції в контексті 

глобальних трансформацій 

(до 95-річчя заснування Донецького  

національного технічного університету) 

Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

Матеріали друкуються зі збереженням 

оригінального авторського стилю 

українською та російською мовами 
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Видавець: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний 
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