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Семантична еволюція
багатозначного ад’єктиву англ. hot
у внутрішньо фразеологічному контексті
Анотація
У статті в контексті вивчення загальнотеоретичної проблеми
взаємовідношень лексико-семантичної та лексико-фразеологічної систем мови
проаналізовано особливості використання багатозначного прикметника термічної
семантики англ. hot у складі фразеологізмів. Автори визначають особливості
відображення системи лексичних значень полісемантичного прикметника англ. hot
на фразеологічному рівні. Встановлюються загальні напрями смислового
розвитку прикметника англ. hot у цілісній семантичній структурі фразеологічного
угруповання з відповідним ключовим компонентом. Автори встановлюють
систему фразеопохідних значень ключового прикметника термічної семантики
англ. hot і характер взаємовідношень між його лексико-семантичними і фразеосемантичними варіантами.
Ключові слова: фразема, внутрішня форма, ключове слово, смисловий розвиток,
структура, семантема, багатозначність.

Проблема характеру семантичних взаємовідношень між одиницями
лексичного та фразеологічного рівнів мови є однією з актуальних у теоретичній фразеології. У нашій праці ми розглядаємо особливості відтворення
семантичних варіантів багатозначної лексеми у фразеологічному контексті, тобто нас цікавитиме як саме реалізуються її лексико-семантичні
варіанти на лексико-фразеологічному рівні. За конкретний об’єкт нашого
дослідження ми обрали англійські ідіоматичні фраземи, в яких ключовим
компонентом виступає ад’єктив англ. hot. Зокрема, ми аналізуємо
ідіоматичні фразеологізми номінативного та предикативного характеру,
порівняльні звороти, прислів’я та приказки.
Ми поставили перед собою завдання з’ясувати: чи, вживаючись
у складі фразеологізмів, досліджувана нами лексема, просто реалізує свої
семантеми, притаманні їй як лексичній одиниці, чи у фразеологічному
контексті вона набуває інших, фразеологічно пов’язаних значень;
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в останньому випадку ми ставимо перед собою за мету визначити ті похідні
значення, яких досліджуваний ад’єктив набуває у фразеологічному контексті.
Дослідивши фактичний матеріал під цим кутом зору, ми зафіксували,
що, з одного боку, існує низка сполук, в яких похідне, набуте у фразеологічному контексті значення прикметника англ. hot є ідентичним його
фразеотвірному значенню; інакше кажучи, у певних випадках досліджуваний ад’єктив фактично зберігає своє вихідне лексичне значення,
вживаючись у фразеологічному контексті. Варто зазначити, що серед
сполук із зазначеним ад’єктивом таким чином зберігається лише його
вихідне, первинне “термічне” значення.
Природним є те, що такі приклади ми знаходимо серед порівняльних
сполук. Тут “гаряче” може бути не лише тим, із чим порівнюють, але
і об’єктом порівняння, як у прикладах: англ. as hot as a furnace (as fire,
as flame) “дуже гарячий” (дослівно “гарячий, як піч (вогонь, полум’я)”)
[2, 506]; hot as hell [3, 418]. Коли прикметник зі значенням “гарячий”
виступає у складі багатокомпонентного компаратива, у його семантиці
можуть акцентуватись ті чи інші з її складових рис, головно така,
як “негативний деструктивний характер впливу термічного стану”, пор.
англ. like a hen on a hot (шотл. het) girdle (griddle) [4, 384]; like a cat on hot
bricks (like a cat on a hot tin roof) [2, 67]; водночас пор. також і англ. sell (go)
like hot cakes [4, 120], де риса “гарячий” явно конотує об’єкт порівняння
не лише у плані швидкості реалізації певного товару, а й у позитивному
оцінному плані.
У значеннєвій структурі таких сполук, як англ. piping (boiling, baking)
hot і под., також виступає первинна семантема “гарячий”. У сполуках
такого характеру саме перший компонент вживається в образнопереносному
значенні, що передає інтенсивність відповідної ознаки, найвищий ступінь
її прояву. У першому випадку в цей спосіб використано дієприкметник від
дієслова англ. pipe “сурмити, грати на дудці; кричати пронизливим
голосом” [1, 543]. Подібне вживання відзначене ще у Дж. Чосера; його
екстралінгвістичну мотивацію вбачають у тих звуках, що їх видає гаряча
печеня, готуючись на вогні [8].
Семантема “гарячий” мотивує цілу низку сполук термінологічного
характеру, головно нейтральних у стилістичному плані, але відмінних
за своєю стильовою приналежністю, які позначають природні і (здебільшого)
антропогенні об’єкти, процеси і явища: англ. hot mine “1) шахта або рудник
з високою температурою; 2) газовий рудник” [19, 98]; hot spring “гаряче
джерело” [5, 89]; hot well “1) гаряче джерело; 2) резервуар для збору
конденсованої рідини” [19, 99]; hot frame “парникова рама, вигонкова
теплиця, парник” [19, 99].
Варто зауважити, що ми не можемо розглядати такі номінативні
сполуки як одиниці з дослівним значенням, незважаючи навіть на те,
що кожному з денотатів таких утворень справді, реально є притаманною
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високотемпературна ознака. Наприклад, англ. hot plate – це не просто
нагріта тарілка, точніше, це взагалі не нагріта тарілка (пластинка, плитка,
плита тощо), а “пласка нагріта поверхня, як правило, портативна, що
використовується для приготування та підігрівання їжі” [7]. Це окреслення
свідчить, що семантична риса “гарячий”, виступаючи в цілісному значенні
даної фраземи у сполученні з цілою сукупністю інших домислюваних
взаємопов’язаних рис, служить (разом із семантемою “тарілка (пластинка)”
для метонімічного вираження відповідного змісту за принципом “частина
замість цілого”: “нагріта тарілка (пластинка)” функціонує як внутрішня
форма для передачі інших рис, істотних для позначуваного в цей спосіб
денотата. До сказаного додамо, що у відповідності до різниці між
денотатами таких сполук відрізняється і те фразеологічне значення, яке
виражається у їх структурі прикметниками термічної семантики.
Порівнюючи ж уже згадану фразему англ. hot plate та деякі інші
вирази, у той чи інший спосіб пов’язані з приготуванням їжі, такі, як англ.
bring in hot and hot (або serve in hot and hot), а також спрощений варіант цієї
ж фраземи hot and hot “прямо з плити; прямо з печі (про їжу)” [7]),
“подавати гарячими (про страви)” [4, 400], в останньому випадку слід
визнати тотожність фразеологічного і лексичного значень прикметника hot
(можна припустити, що його повторення тут, можливо, ніби наголошує,
що т. зв. гарячі страви (hot dishes) подаються чи мають подаватися
справді гарячими).
У ідіоматичних фразеологізмах предикативного і предикативно
пов’язаного характеру фразеотвірне і фразеопохідне значення прикметника
англ. hot не співпадає. У таких сполуках їх лексичні складники, як правило,
вживаються у переносному сенсі. Ми виділили тут широкий спектр похідних
фразеологічно детермінованих значень зазначеного ад’єктива. Найбільш
поширеним із них є “такий, що справляє небезпечний, негативний
і деструктивний вплив”, пор.: a hot potato [4, 597] (якщо, виступаючи
у структурі порівняння to drop smb/mth like a hot potato “позбутися чогось
небезпечного якомога швидше” [5, 261], це словосполучення зберігає
дослівний сенс, то, вживаючись як предикативне окреслення, воно вже
перетворюється на ідіому з метафоричною внутрішньою формою). Пор.
також too hot to handle [2, 181]; things get too hot [4, 788]; make it (або things)
(too) hot (warm) for smb. [4, 477]; make the place too hot for smb [4, 586];
the place is too hot for smb [4, 586]; get /bе (somebody) into (in) hot water
[4, 799], (пор. hot water “біда, неприємність” [2, 107]); be on hot coals
[4, 156]; in the hot seat [4, 788]; the hot place [1, 192].
Як варіант (причому, можливо, первісний) даної фразеологічно
пов’язаної семантеми можна розглядати значення “болісний, такий,
що є джерелом негативних соматичних відчуттів”: англ. hot coppers [4, 175];
give it smb hot and strong [4, 314]; get it hot (and strong) [5, 170]; hot and
strong [5, 170], в give it someone hot “задавати перцю” [1, 193]).
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Ми розглядаємо ці фраземи як “термічно” вмотивовані через природність
пов’язання “відчуття від термічного впливу > відчуття (пекучого) болю”,
хоча, звісно, їх можна прочитати і в узагальненому сенсі, який було
схарактеризовано вище.
Досліджуваний нами ад’єктив у складі предикативних сполук
вживається також у значенні “свіжий, нещодавній”. Це вторинне
фразеологічне значення є притаманним передусім групі колокацій,
пов’язаних із ситуацією переслідування “по п’ятах” (початково це було
переслідування “близької” здобичі на полюванні): англ. be on a hot scent
(trail) [4, 400] (a hot scent [4, 660]). Значення безпосередньої часової і, крім
того, просторової близькості до носія відповідної ознаки виступає також
у виразах англ. hot on the heels [4, 788]; come/follow hot on the heels of smth
[4, 788]; be hot on smb’s trail/tail [4, 788]; hot on the trail of smth [4, 788];
to be hot on the track of smb. [7]; in hot pursuit [1, 337] (пор. hot pursuit [1, 337],
а також hot chase [1, 337]); get hot [4, 310] (вираз з дитячої гри “гарячехолодно”, рос. “жучок”).
До цієї групи ми відносимо прислів’я англ. strike while the iron is hot
“куй залізо поки гаряче” (образно-переносне значення “скористатися
зручною ситуацією”) [4, 412], семантичний механізм якої також не просто
виражає узагальнене значення “свіжий, актуальний (і, отже, скороминущий)”, притаманне hot як словниковій одиниці, а ніби заново його
породжує шляхом витлумачення відповідного конкретного образу.
Ще одним значенням прикметника англ. hot у його первісному
термічному значенні, вжитого в ідіоматичних предикативних фраземах,
є “схвильований, емоційно збуджений (як риса стану); збудливий, гарячий
(як риса темпераменту)”, часом із виразною негативною конотацією: hot
and bothered [5, 170] (за умови входження hot у цю сполуку у її вихідному
термічному значенні, а не як словникового лексико-семантичного варіанта
“збуджений”); hot under the collar [4, 161]; get hot under the collar [4, 788];
hot blood (have hot blood, a man of hot blood) [4, 91] (in hot blood, пор. cold
blood [4, 91]; the hot blood of youth [1, 193]); a hot head [4, 369]; soon hot,
soon cold (приказ.) (пор. з рос.: горяч блин, да скоро остыл) [4, 703]; a little
pot is soon hot (прик.) (пор. рос. только спичку зажег – уж вскипел котелок
[4, 597]. Тут варто згадати фразеологізм hot blush “почервоніння від сорому
і т.д.” [7], внутрішня структура якого є яскравим прикладом взаємозв’язку
емоційної сфери й соматичного стану, фізіономічного вияву певного
відчуття чи емоції.
Також досліджуваний прикметник вживається, хоч і рідше, у фразеологічно пов’язаному семантичному різновиді “чудовий, дуже добрий;
(привабливий, популярний)”: англ. hot and heavy “чудово, ґрунтовно, сильно”
[4, 400]. Хоча й подібне значення щодо англ. hot фіксується словниками
як лексичне, але в даному разі його сумісне використання з прикметником
конкретної вихідної семантики heavy “важкий; значний за обсягом, ступенем
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чи негативним впливом” [4, 756] наводить на думку, що і значення першого
ад’єктива тут теж є саме таким, матеріально-фізичним, а, отже, ми маємо
справу з цілковито ідіоматичною фраземою, у якій перший компонент
виражає позитивну оцінку, а другий підсилює її. У фраземі англ. be the
hottest thing since (sliced bread) “дуже гарний і популярний, такий, що всі
хочуть це мати” [12, 187] образну конотацію метонімії “гарячий
(свіжоспечений)” > “добрий, чудовий” вносить згадка про хліб.
У цьому ж зв’язку згадаємо і про вираз hot on “тісно переслідує”,
іншими значеннями якого є “мати хороші і ґрунтовні знання в якісь сфері;
захоплюватись чимось” [6, 163]. Не виключено, однак, що твірна лексична
семантика hot тут не первинна (термічна), а вторинна – емотивно-афективна.
Сюди ж віднесемо і англ. a hot shot “1) важлива персона, важна
пташка, “шишка”; 2) успішний і напористий (молодий) чоловік; обдарована
людина, майстер своєї справи” [4, 681] (дослівно “гаряча куля”; не виключено,
проте, що на формування структури цього виразу вплинула й засада
римування).
У структурі ідіоматичних предикативних фразем прикметник англ.
hot набуває ще одного похідного фразеологічного семантичного різновиду
“швидкий” (який, однак, представлено обмеженою кількістю прикладів):
англ. come on the hot foot “швидко прийти; тут як тут” [4, 291]; do a hot foot
(go on the hot foot) [4, 291] (а от редукований варіант цих фразем має зовсім
інше переносне значення, пор. hot foot “1) розіграш, витівка; 2) потрясіння,
струс, шок” [8]). Варто звернути увагу на певну співвідносність цього
значення із фразеологічним значенням “свіжий, нещодавній; такий, який
швидко втрачає свою свіжість; актуальність”), а також і зі значенням
“пристрасний, беручкий, темпераментний”.
Серед похідних фразеологічно пов’язаних значень досліджуваного
ад’єктиву ми відмітили також “беззмістовний, пустий”: англ. hot air [2, 14];
hot-air artist [4, 400], hot air merchant [8] тс.) (екстралінгвістична мотивація,
можливо, полягає в ототожненні з міражем і, отже, мотивується саме
цілісним значенням тих виразів, що передають це атмосферне явище,
а не безпосередньо термічним значенням їхнього ад’єктивного складника).
У фразеологізмі blow hot and cold “вагатися, постійно змінювати
свою думку, ставлення до когось/чогось; сім п’ятниць на тиждень” [2, 44]
прикметник англ. hot вжито у похідному значенні “не такий, як щось інше,
його протилежність”.
Ідіоматична фразема don't make it too hot! “не перебільшуй!,
не забріхуйся!” [1, 235] засвідчує вживання термічної семантеми у функції
інтенсифікатора значення сумнівної кількості (утім, тут можливі інші,
зокрема еротичні конотації, пов’язані зі вторинними значеннями
відповідного прикметника: “не зображуй події більш збудливими
(цікавими), ніж вони були”).
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Фразеологічно похідні значення прикметника англ. hot, співвідносні
з їхніми вторинними лексичними значеннями, є ще більш спорадичними.
Так, семантема англ. hot “гарячий, збуджений” виступає у звороті be hot
to trot “бути готовим робити щось” (дослівно “бути готовим бігти клусом
(про коня)”), де вона служить для вираження значення, фактично тотожному
значенню всієї сполуки.
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Підводячи
підсумки, можна стверджувати, що семантичні варіанти досліджуваної
лексеми англ. hot на фразеологічному рівні відображаються нерівномірно
і навіть вибірково. У структурі номінативних, предикативних та компаративних сполук з ключовим твірним компонентом hot цей ад’єктив реалізує,
як твірну, майже виключно свою вихідну “термічну”, семантему, але його
фразеотвірне та фразеопохідне значення співпадає дуже рідко, найчастіше
у компаративах. Не є “дзеркальним” відображення вихідного семантичного
варіанту у семантичній структурі термінофразем і образних ідіом, а також
прислів’їв.
Серед фразеологічно пов’язаних семантем є такі, що не знаходять
собі відповідників серед лексико-семантичних варіантів hot, але є і синонімічні їм, відрізняючись від них, проте, живою внутрішньою формою –
завдяки тому, що на рівні дослівного значення фраземи вони беруть участь
у позначенні образно переосмислюваного конкретного об’єкта, явища
чи ситуації.
Для продовження досліджень у сфері семантичних відносин між
лексичним і фразеологічним рівнями мови варто залучити до аналізу і лексеми інших частин мови. Це, а також і використання відомостей із інших
мов, є необхідним, поглибити наші знання про місце та роль позначень
(високо)температурних ознак, об’єктів та процесів у мовній картині світу.
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Summary
This paper considers the specificity of the polysemous adjective with a thermal
meaning of the English word "hot" in phraseological units, which is analysed within
the framework of investigation of the general problem of interrelationships between
the lexico-semantic and lexico-phraseological layers of the language system. The authors
describe the peculiarities in the actualization of the system of lexical meanings
of the polysemantic English adjective "hot" at the phraseological level. The authors find
general trends of the sense development of this adjective within the structure of idiomatic
set phrases sharing the common key lexical component, i.e., "hot". The authors
elucidate the the system of phraseo-derived meanings of the English thermal adjective
"hot" and the nature of interrelationships between the meanings of this adjective, which
with a lexical entity and derived meanings it develops within phrasemes.
Keywords: idiom, inner form, key lexical component, sense development, structure,
semanteme, polysemy.
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Аннотация
В статье в контексте изучения общетеоретической проблемы взаимоотношений лексико-семантической и лексико-фразеологической систем языка
проанализированы особенности использования много-значного прилагательного
термической семантики англ. hot в составе фразеологизмов. Авторы определяют
особенности отображения системы лексических значений многозначного
прилагательного англ. hot на фразеологическом уровне. Устанавливаются общие
направления смыслового развития прилагательного англ. hot в целостной семантической структуре фразеологизмов с соответствующим ключевым компонентом.
Авторы устанавливают систему фразеопроизводных значений ключевого
прилагательного термической семантики англ. hot и характер взаимоотношений
между его лексико-семантическими и фразео-семантическими вариантами.
Ключевые слова: фразема, внутренняя форма, ключевое слово, смысловое
развитие, структура, семантема, многозначность.
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Назви шляхів XVII ст. y системі мікротопонімії
історичної Уманщини
Анотація
У статті проаналізовано гіпотези походження назв давніх шляхів, що проходили територією історичної Уманщини. Визначено особливості писемної фіксації
вказаних онімів на основі друкованих та картографічних матеріалів ХVІІ–ХІХ ст.,
а також описано динаміку процесу перейменування назв, використовуючи власні
польові записи.
Дромоніми досліджуваної території проаналізовано крізь призму синхронії
та діахронії у межах семантичних, структурних та лексичних особливостей.
Ключові слова: апелятив, дромонім, лексико-семантична група, онім, словотвірна
модель.

Останнім часом значно зросло наукове зацікавлення регіональними
топонімійними системами. Їх дослідження займає особливе місце серед
актуальних проблем ономастики.
Цікавим у плані вивчення не лише з історичного боку, а й з етнографічного та лінгвістичного є такий локальний регіон, як Уманщина.
Географічно сучасне бачення науковцями території досліджуваного регіону
можна окреслити приблизно такими межами: на заході – річка Буг від гирла
Удича до гирла Синюхи, на півдні – річка Синюха, на сході – річка
Гірський Тікич, на північному заході – лінія від верхів’їв Тікича до гирла
Удича [13, с. 25]. Протягом історичного існування Уманщини розуміння
її як певної території значно змінювалося. Це зумовлено як географічними
факторами, так і причинами політико-адміністративного характеру. Поперше, цей регіон через своє географічне положення не міг мати міцних
природних меж, які б відстоював у часи історичного життя; по-друге,
колонізаційні зміни, військові й політичні акції значно змінювали
розташування осель на терені Уманщини, залежно від цього змінювався
і напрямок кордонів [2, с. 55].
У ІІ пол. ХVІ ст. польська влада розпочала серйозну діяльність щодо
поступової колонізації пустинних земель України. Проводилася роздача
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таких пустинь поважним і заслуженим польським магнатам. У постанові
сейму Речі Посполитої 1609 року зазначено, що за значні заслуги
В. О. Калиновського, старости брацлавського і вінницького, надано йому
правом спадковим пустиню, Умань названу, що знаходиться у воєводстві
і старостві Брацлавському [19, с. 466]. Кордони цієї пустині були вже
заздалегідь визначені комісією Речі Посполитої: «Та пустиня лежить
в кільканадцяти милях за Брацлавом, між двома татарськими шляхами:
Кривошарівським і Удицьким. З одного боку простягається від вершин
Кублицьких, напроти яких знаходяться Вірменські ліси, далі тягнеться
до урочища Кам’янецький Ріг і річки Удич, аж до гирла Бугу, долиною
Бугу аж до гирла Синьої Води; з другого ж боку починається від лісів
Вірменських до Яворчиків, від Яворчиків до лісів Лядських, і від Лядських
до Берестова, від Берестова до вершин річки Бабань, що в річку Ятрань
впадає, а долиною Ятрані до Синьої Води, а від Синьої Води до Бугу»
[1, с. 204]. Але ця пустиня була відомою ще і до 1609 р. У польських
джерелах зазначено, що «поза Удичем, на лівому боці Бугу аж до Синюхи
і Ятрані, що впадає в неї, а також Бабані (притоки Ятрані – О.В.) – від
шляху Удицького до Кривошарівського – залягала пустинним угіддям
довгий час після зруйнування звенигородського замку відома «пустиня»,
Умань названа. [16, с. 735].
Зафіксовані в джерелах назви шляхів були на той час не лише
кордонами території Уманщини, а й основними орієнтирами, оскільки
кількість поселень була недостатньою для використання їх з цією метою.
Поряд з історичними та краєзнавчими дослідженнями лінгвістичний аналіз
таких мікротопонімів сприятиме глибшому вивченню історії рідного краю.
Головним шляхом, що пролягав територією Уманщини, був
Чорний шлях:
Съ одной стороны этой обширной пустыни пролегала извѣстная дорога –
Чорный шляхъ или Татарскія дороги, отдѣлявшая эту пустыню отъ
земель ногайцевъ [12, с. 420]. Словники української мови фіксують лексему
«шлях» зі значенням «большая проѣзжая дорога; путь» (Гр., ІV, 504), «смуга
землі, призн. для їзди та ходіння; дорога» (СУМ, ХІ, 493). Як зазначають
польські джерела, такі шляхи не були ні звичайними перевізними,
ні торговими дорогами. Насправді це була лише невелика смуга в бур’янах
на місці проходу татарського загону, силі якого й відповідала ширина
шляху. Зазвичай він розтягувався на два польоти випущеної з лука стріли,
а інколи – навіть на кілька миль (у разі багаточисельного походу ординців)
[16, с. 49]. На карті 1648 року французького інженера Г. Боплана Чорний
шлях іде повз Торговицю, Умань, Івангород, Севастянівку, Монастирище,
Коритню, Бабин [3, с. 262]. У топонімічному словнику України зазначено,
що це «історичний шлях, яким ходили тат.-тур. орди на Поділля і далі
на Волинь, ним же гнали бранців на невільничий ринок. Звідси й назва
Чорний, у розумінні «страшний» [15, с. 388]. Отже, маємо квалітативну
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відприкметникову назву: Чорний шлях < прикм. чорний „перен. вкрай
ворожий» (СУМ, 352). Підтвердження цьому знаходимо в польських
джерелах: Чорним шлях називали від того, що ним „чорна” біда, лихо
приходило – грабунок, пожежі, убивство [17, с. 770]. Д. Яворницький
у своїй праці «Вольності запорізьких козаків» подає іншу етимологію:
Черный-Польскій шляхъ названный чернымъ отъ лѣса Чернаго, близъ
котораго онъ проходилъ, …турки называли его, приспособляясь къ русскому
произношенію, Чорна-Ислахъ [14; с. 249]. Польські джерела подають
версію, згідно з якою шлях називали Чорним через те, що земля, яка була
на ньому, за своєю природою була чорною (це був чорнозем), коні
ж татарські, витоптавши траву, позначили чорне пасмо серед степових трав
[17, с. 770]. Підтвердженням цьому може слугувати значення прикметника:
чорний
«1. Черный; 2. Грязный» (Гр., ІV, 470); «1. Кольору сажі, вугілля,
найтемніший” (СУМ, ХІ, 352).
Свідками тих давніх подій залишилися високі могили, по яких
орієнтувалися в степу. За селами Томашівка, Черповоди, Рижавка,
Городниця сучасного Уманського району і до сьогодні збереглися сліди
Чорного шляху, про що свідчать 53 могили стародавнього і більш
новітнього походження, виявлені ще 1968 року місцевими краєзнавцями
В.А. Стефановичем та О.П. Діденко [8, с. 8], хоча сама назва нині
місцевими жителями не вживається. На нашу думку, можна говорити про
відтопонімний принцип номінізації: Чорний шлях < Чорний ліс.
Згодом Чорним шляхом ходили козацькі полки Б. Хмельницького,
через що він отримав додаткові назви – Шпаків шлях, Гетьманський
шлях: Чорний шлях в українців називався також Шпаковим – від прізвища
ватажка гайдамаків, який досконало вмів проводити чумацькі каравани
по долинах поблизу води, минаючи села і не наражаючись на небезпеку.
Чорний шлях в Україні був відомий під назвою Гетьманського шляху, тому
що на ньому гетьмани відбивали загарбників [17, с. 770]; Черный-Польскій
или Шпаковъ шляхъ названный Шпаковымъ отъ гайдамацкаго ватага
Ивана Шпака, умѣвшаго проводить чумацкія валки по немъ [14, с. 249].
У книзі записів Барського замку під 1732 роком є свідчення
міщанина Кості Марченка, який займався розбійництвом і крадіжками:
Żydzi pojechali do Kodymy, a wspomnieni pojechali gostińcem Szpakowym
ku Miastkówce, gdzie w takowey karczmie Jakim ukradłszy siekirę [1, с. 38].
Тут ми маємо лексичну варіацію: гостинець – шлях. Як зазначають
словники, гостинець – «большая дорога, столбовая дорога» (Гр., І, 318);
«великий битий шлях; шосе» (СУМ, ІІ, 143). Але жителі Уманщини нині
використовують лише лексему «шлях».
Головні шляхи, що вели степом до залюдненої місцевості, ділилися
на чисельні побічні відгалуження, які, ніби сіткою, покривали весь край.
Окремі такі повороти були маловідомими і не завжди помітними, оскільки
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слід від кінських копит швидко зникав серед степових трав. Саме на таких
побічних шляхах відбувалися лови на заскочених зненацька мешканців
і їхнє майно, що супроводжувалося бездушним знищенням всього, що не
вдавалося викрасти [16, с. 49]. У цей час Уманщина і стала тією
«Уманською пустинею», якою назвуть цю територію пізніші польські
джерела, оскільки мала окраїнне місцерозташування – південніше Умані
проходив Ногайський кордон, за яким – безкраї простори Дикого степу.
Маємо опис кордонів Уманської пустині за 1609 рік: «Та пустиня лежить
в кільканадцяти милях за Брацлавом, між двома татарськими шляхами:
Кривошарівським і Удицьким...” [19, с. 466]; Poza Udyczem, po lewej
stronie Bohu aż do Siniuchy, wpadającej do niej Jatrani oraz tej dopływu Babani –
od szlaku udyckiego po krzywoszarowski — zalegała przez długie czasy,
po zburzeniu zamku zwinogrodzkiego, pustkowiem uchodniczem, głośna
«pustynia» – Umań (Umany) zwana [16, с. 735].
Удицький шлях, про який згадується в документі 1609 року, був
одним із розгалужень Чорного шляху, що знаходилися на території
Уманщини. Пролягав він у напрямку до річки Південний Буг уздовж річки
Удич, від якої, наймовірніше, отримав свою назву: szlak “Udycki” – wzdłuż
rz. Udycza (do Bohu) [16, с. 51]; Przez rzekę tę przechodził jeden ze szlaków
tatarskich, zwany Udyckim [18, с. 746]. Запропоновані приклади дають
підстави вважати цей мікротопонім відгідронімного походження, утвореного
суфіксальним способом: Удицький шлях < р. Удич (л. пр. Півд. Бугу)
[15, с. 361]. Сучасні дослідники Уманщини наводять дані ще й про озеро
Удич, що колись існувало біля села Шаулиха Тальнівського району,
де і проходив Удицький шлях [10, с. 31]. Підтвердження цьому знаходимо
в А. Скальковського: Удыцкая дорога проходила мимо озера Удычь, нынѣ
и слѣдовъ не оставившаго по себѣ, но которое было гдѣ-то около
мѣстечка Шаулихи и было окружено многими деревнями [11, с. 24].
Ще одним із розгалужень Чорного шляху, що проходив через
Уманщину, був Кривошарівський шлях, про який дізнаємося
з вищевказаного документа 1609 року. А. Скальковський називає цей щлях
Крыво-Саровская или Крыво-Сарайская дорога [11, с. 24]. Більше
відомостей про нього у джерелах не збереглося. Лише польські історики
вважають, що, мабуть, цей шлях проходив біля річки Гірський Тікич:
Кrzywoszarowski (?) – chyba gdzieś po uhorskim Tykiczu [16, с. 51].
Таким чином, можна зробити висновок, що досліджені нами назви
шляхів є атрибутивними словосполученнями, організованими за моделлю
„прикметник + іменник”. Деякі з них збагатили лексичний фонд української
мови, знайшовши відбиття у фольклорі, історичних творах українських
письменників. Але дромоніми історичної Уманщини потребують
подальшого дослідження, оскільки просторова локалізація не містить
чітких пояснень і вносить труднощі у визначення мотивації.
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Summary
The article is devoted to hypotheses of the origins of names of the ancient routes
that ran through the territory of the historical Uman area. The features of written fixation
of onyms on the basis оf word-processed and cartographic materials of 17th–19th century
were determined. The dynamics of the process of renaming the names was detailed,
using our own field recordings.
Through the prism of synchronical and diachronical approach and in terms
of semantic and lexical peculiarities, dromonyms of the territory subject to research
were analyzed.
Keywords: аppellative, dromonym, lexical and semantic group, onym, wordbuilding model.

Аннотация
В статье рассмотрены гипотезы происхождения названий древних дорог,
которые существовали на территории исторической Уманщины. Определены
особенности письменной фиксации указанных онимов на основе печатных
и картографических материалов XVII–XIX веков. Также описывается динамика
процесса переименования названий с использованием собственных полевых
записей.
Дромонимы исследуемой территории проанализированы через призму
синхронии и диахронии в границах семантических, структурных и лексических
особенностей.
Ключевые слова: аппелятив, дромоним, лексико-семантическая группа, оним,
словообразовательная модель.
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Дидактичні основи навчання англійської мови
в Україні та Польщі
в контексті європейських орієнтирів
Анотація
У статті здійснено порівняльний аналіз навчального навантаження
на вивчення профілюючих дисциплін циклу професійно орієнтованої підготовки
за напрямом “Філологія (англійська мова та література)” освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр y педагогічних університетax України та Польщі.
Ключові слова: навчальний план, порівняльний аналіз, філологія.

Європейська цивілізація розвивається внаслідок впливу багатьох
факторів, кожен з яких відіграє важливу, а інколи й провідну роль.
У теоретичному плані історично першою фундаментальною спробою
пояснення головних чинників суспільного розвитку була апеляція до розуму.
Ідеї правлять світом – вважала більшість дослідників. Вони виходили
з того, що в суспільстві діють люди, наділені свідомістю й волею. Оскільки
це так, то ідейні мотиви діяльності людей є визначальними чинниками
суспільного розвитку.
Характерно, що нинішній етап суспільного прогресу, як і в минулі
часи, повернувся до інтересів, інтелекту, людського розуму. Визначивши
інтелект у якості стратегічного ресурсу розвитку, основна увага приділяється
освіті і науці. І хоча кожна з країн має свої наробки та досягнення у галузі
науки, європейська освіта слугує безперечним зразком та еталоном [1].
У зв'язку з розвитком міжнародних відносин України та розширенням прямих контактів з країнами всього світу, на сучасному етапі
надзвичайно важливе значення має вивчення англійської мови. Досвід країн
близького зарубіжжя з аналогічними для України освітніми умовами
становить інтерес для компаративного аналізу. Особливої уваги заслуговує
система іншомовної підготовки фахівців освітянської галузі у Польщі,
що обумовлено подібністю структури освіти і схожістю освітніх змін, які
сьогодні відбуваються в Україні і які вже сталися в Польщі.
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Мета статті: здійснити порівняльний аналіз змісту професійної
підготовки майбутніх учителів англійської мови освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр у Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова (НПУ), Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича (ЧНУ), Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського (ВДПУ) та Педагогічному
університеті (ПУ) імені Комісії Народної Освіти (Польща).
Стандарт професійної підготовки – це нормативний документ,
що регулює підготовку майбутнього фахівця як в Україні, так і у Польщі.
Проте, незважаючи на підтримку болонських ідей та орієнтацію обома
країнами на європейський освітній простір, існують відмінності у стандартах
підготовки майбутніх учителів англійської мови.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом
«Філологія (англійська мова і література)» передбачає 4-річний термін
навчання для вітчизняних та 3-річний для польських ВНЗ та визначає
розподіл загального навчального часу за циклами підготовки, перелік, обсяг
та вид контролю нормативних навчальних дисциплін та практик.
Загальні вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців
освітянської сфери здійснюються відповідно до загальноєвропейських
освітніх вимог, згідно з якими мовна компетенція підготовки бакалавра
характеризується опануванням іноземною мовою на рівні C1 CEFR
(Common European Framework of Reference).
Вивчення англійської мови є базою підготовки майбутніх вчителів
зі спеціальності «Філологія». Порівняння структури кількості кредитів
на її вивчення за весь період навчання, виділених на її опанування в розрізі
досліджуваних вищих навчальних закладів, подано в табл. 1.
Таблиця 1. Сумарне навантаження на вивчення курсу англійської мови, кредитів
К-сть кредитів

% в пор.
до ПУ

32

–

Національний педагогічний університет

58,5

182,8

Чернівецький національний університет

61

190,6

Вінницький державний педагогічний університет

66

206,3

ВНЗ
Педагогічний університет (Краків, Польща)

З таблиці 1 видно, що у вищих навчальних закладах України,
у порівнянні з польським університетом, на вивчення англійської мови
відведено більше годин – від 1,8 (у НПУ імені М.П. Драгоманова) до 2,1 разів
(у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського).
Проте навантаження на вивчення іноземної мови за семестрами
в розрізі досліджуваних вищих навчальних закладів (рис. 1) показує, що
в Педагогічному університеті імені Комісії Народної Освіти досить активно
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починають вивчати англійську мову з першого ж семестру, де на її вивчення
відведено 15 кредитів, що удвічі більше ніж у НПУ імені М.П. Драгоманова
та в півтора рази – у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. У другому
семестрі відмічаємо скорочення кількості годин до 10 кредитів, що рівне
семестровому навантаженню на вивчення англійської мови у вітчизняних
вищих навчальних закладах. Навантаження в третьому та четвертому
семестрах з даної дисципліни скорочується до 4 та 3 кредитів відповідно,
що майже вдвічі нижче відповідного навантаження в українських
університетах. Провівши регресійний аналіз динаміки навантаження
на вивчення англійської мови у Педагогічному університеті імені Комісії
Народної Освіти отримуємо лінійне рівняння регресії виду y = 18,5 – 4,2x,
яке свідчить про те, що в середньому за семестр навантаження
скорочувалось на 4,2 кредиту.

Р
ис. 1. Динаміка навчального навантаження на вивчення англійської мови, кредитів

Порівнюючи підготовку майбутніх учителів англійської мови
у досліджуваних університетах, вважаємо необхідним також порівняти
кількість кредитів, передбачених на вивчення другої іноземної мови за весь
період навчання (табл. 2).
Таблиця 2. Сумарне навантаження на вивчення другої іноземної мови, кредитів
Кількість кредитів

% у порівнянні
до ПУ

13

–

Національний педагогічний університет

29,0

223,1

Чернівецький національний університет

28,5

219,2

Вінницький державний педагогічний університет

26,0

200,0

ВНЗ
Педагогічний університет (Краків, Польща)
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З таблиці видно, що у вітчизняних педагогічних університетах,
порівняно з польським, на вивчення другої іноземної мови відведено більше
ніж удвічі годин – від 2 (ВДПУ імені Михайла Коцюбинського) до 2,2 разів
(НПУ імені М.П. Драгоманова). Причому у Педагогічному університеті
імені Комісії Народної Освіти друга іноземна мова вивчалась лише три
семестри проти чотирьох у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського та шести
семестрів у ЧНУ імені Юрія Федьковича рис. 2.

Рис. 2. Динаміка навчального навантаження на вивчення другої іноземної мови,
кредитів

Особливо важливою складовою навчального процесу будь-якого
вищого педагогічного закладу є проходження студентами педагогічної
практики. Вона здійснюється на ґрунтовній теоретичній основі, що закладена
в процесі вивчення всіх предметів теоретичного курсу – педагогіки, психології, іноземної мови та методики викладання іноземної мови. Педагогічна
практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів
з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення
майбутнього фахівця до педагогічної діяльності, визначає ступінь його
професійної здатності та рівень професійної спрямованості. Основними
умовами її ефективності є суспільна спрямованість, теоретична
обґрунтованість, комплексний підхід до її змісту і організації, навчальновиховний характер, систематичність.
Згідно з нормативними документами про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України [3] педагогічна практика
забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх учителів
з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення
майбутнього фахівця до педагогічної діяльності, визначає ступінь його
професійної здатності та рівень професійної спрямованості. Основними
умовами її ефективності є суспільна спрямованість, теоретична
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обґрунтованість, комплексний підхід до її змісту і організації, навчальновиховний характер, систематичність.
Педагогічна практика передбачає забезпечення фахової діяльності
за такими напрямами роботи:
1) викладацький – підготовка студента до забезпечення викладання
базових, професійно орієнтованих дисциплін зі спеціальності
та методик їх викладання в середній школі;
2) організаційно-виховний – підготовка студента до організації
виховної роботи в школі.
Практика має безперервний характер, тобто проводиться щорічно
впродовж усіх років навчання студентів. Даний вид навчальної діяльності
організовується на таких принципах [4]:





неперервність протягом усього періоду навчання студентів;
поступове ускладнення завдань педагогічної практики;
змістовий зв’язок між усіма видами практики;
одночасне виконання під час практики різноманітних професійних
функцій;
 співробітництво студента і керівника в процесі практики.
Зміст практики ґрунтується на засадах поступового підвищення
самостійності студентів: від спостереження, ознайомлення і вивчення –
до практичної апробації; від колективних форм роботи – до індивідуальних;
від виконання часткових завдань як помічника вчителя, вихователя,
соціального педагога, практичного психолога – до виконання завдань
за допомогою наставників, а потім самостійно [4].
У проведенні педагогічної практики виділяють кілька етапів:
І етап – навчальна практика. Вона проводиться на I–II курсах
і є складовою частиною вивчення психології (загальної, вікової, педагогічної), педагогіки, фахових методик. Цей вид практики передбачає
формування умінь і навиків студентів щодо використання даних дисциплін
у системі навчально-виховної роботи зі школярами загальноосвітніх
навчально-виховних закладів. Водночас відбувається професійна соціалізація
особистості студента.
ІІ етап педагогічної практики проходить у дитячих оздоровчих
закладах (спеціальних таборах, туристських базах та ін.). Студенти,
що отримають спеціальність «Філологія» (англійська мова та література)
на основі попередніх заявок мають можливість пройти даний вид практики
за кордоном в країнах носіїв мови.
ІІІ етап – навчально-виховна практика для студентів випускних
курсів. Цей етап розпочинається підготовчим періодом у ході вивчення
методик фахових дисциплін. Практика проходить у загальноосвітніх
навчально-виховних закладах (школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах).
Тривалість практики визначається згідно з навчальними планами.
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У результаті проходження педпрактики студенти повинні вміти:
− скласти календарно-тематичний план згідно з навчальною програмою;
− визначити тип уроку згідно з календарно-тематичним планом;
− згідно з типом уроку визначити практичну, розвиваючу та виховну
цілі уроку;
− обрати відповідні прийоми роботи;
− скласти логічно побудований та послідовний план уроку;
− провести урок іноземної мови в загальноосвітній школі;
− дотримуватися системності та послідовності в навчальному процесі;
− передбачити міжпредметні зв’язки та виховні моменти уроку;
− проаналізувати урок іноземної мови [2].
Згідно з навчальними планами досліджуваних нами вищих навчальних
закладів видно, що види практик та їх тривалість варіюються (табл. 3).
Зокрема, навчальна практика в ЧНУ імені Юрія Федьковича відсутня, в той
час як в НПУ імені М.П. Драгоманова та ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського планами передбачено її тривалість від 5 до 7 тижнів.
Таблиця 3. Аналіз основних видів практик та їх тривалості
Показник
Практика
навчальна,
тижнів
Практика
виробнича,
тижнів

НПУ

ЧНУ

ВДПУ

пропедевтична – 2
організаційно-виховна – 3
соціолінгвістична – 2

–

пропедевтична – 4
інструктивно-методична – 1

6

виховна – 2
педагогічна – 4

позашкільна – 4
в середніх НЗ – 6

Проходження практики у Педагогічному університеті імені Комісії
Народної Освіти передбачає підготовку майбутнього фахівця до викладання
дисциплін основного змісту та методик їх навчання у середній школі.
Метою педагогічної практики, згідно із державним стандартом
професійної освіти в Польщі є вивчення організації роботи різних типів
шкіл, удосконалення професійно-педагогічних знань, умінь та навиків,
здобутих у вищій школі, формування навиків проведення занять, вивчення
психологічних особливостей учнів, їхніх пізнавальних інтересів та взаємин
в колективі тощо. Динаміку проходження студентами педагогічної практики
в досліджуваних педагогічних університетів представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Динаміка педагогічної практики з іноземної мови, тижнів

З рис. 3 видно, що проходження студентами педагогічної практики
розпочинається з четвертого семестру і входить до навчальних планів
різних семестрів. Загальний об’єм навчальної практики різний: у НПУ імені
М.П. Драгоманова він триває – 13 тижнів; у ЧНУ імені Юрія Федьковича –
6 тижнів; у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського – 27 тижнів;
а в Педагогічному університеті імені Комісії Народної Освіти – 8 тижнів.
Особливістю є те, що її тижневе навантаження в кожному з досліджуваних
університетів різне.
Цікавим є порівняння графіку педагогічних практик, оскільки між
ними існує істотна відмінність: так, в НПУ імені М.П. Драгоманова практику
проходять у весняно-літній період, тобто в другий семестр протягом
ІІ-ІV років навчання; в ЧНУ імені Юрія Федьковича практики найменше
порівняно з іншими закладами і вона проводиться лише у сьомому семестрі;
найбільший обсяг навчальної практики передбачено планом ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського, причому її проходження здійснюється в кожному
семестрі, починаючи з четвертого. Стосовно Педагогічного університету
імені Комісії Народної Освіти відзначаємо, що практику проходять
в другому семестрі другого року навчання та в обох семестрах третього
курсу, причому її тривалість є незначною.
Таким чином, на основі здійсненого нами порівняльного аналізу
можна простежити специфіку побудови навчального процесу у досліджуваних університетах. Проведене нами дослідження підтверджує
оптимальність структури навчальних планів із специфічними особливими
в межах кожного з досліджуваних навчальних закладів, причому їх загальна
цілісність і пропорції не порушуються. Це дає перспективи для отримання
й визнання подвійних дипломів, розширення освітніх і наукових обмінів
та підвищення привабливості вітчизняної вищої освіти для іноземних
студентів.
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Didactic bases of teaching English in Ukraine and Poland
in the context of European targets
Summary
In the article the comparative analysis of the study load of vocational subjects
of professionally oriented course of educational and qualification level of Bachelor with
focusing on “Philology” (English and literature) of the universities of Ukraine and
Poland is carried out.
Keywords: degree program, comparative analysis, philology.

Дидактические основы обучения английскому языку в Украине и Польше
в контексте европейских ориентиров
Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ учебной нагрузки на изучение
профилирующих дисциплин цикла профессионально ориентиро-ванной подготовки
за направлением “Филология” (английский язык и литература) образовательно
квалификационного уровня бакалавр в педаго-гических университетах Украины
и Польши.
Ключевые слова: учебный план, сравнительный анализ, филология.
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Забезпечення якості як визначальний принцип
Європейського простору вищої освіти
Анотація
У статті розглянуто проблему забезпечення якості вищої освіти в контексті
приєднання України до Болонського процесу; проаналізовано поняття “якість вищої
освіти” в контексті документів ЄПВО; висвітлено окремі підходи до організації
системи забезпечення якості у вищих навчальних закладах країн Європи;
запропоновано можливі механізми забезпечення якості вищої освіти України.
Ключові слова: якість вищої освіти, Європейський простір вищої освіти,
Європейська мережа забезпечення якості, Європейські стандарти та рекомендації,
агенція із забезпечення якості, оцінювання, акредитація.

Кінець XX та початок XXI століття для Європейського співтовариства
ознаменувався важливими суспільно-політичними подіями. Серед них
науковці особливо увагу звертають на визначальний для освіти Болонський
процес (1999) та утвердження нової Лісабонської стратегії (2000), яка для
Європейського Союзу окреслила глобальне завдання на наступне
десятиліття: стати найконкурентоспроможнішою та найдинамічнішою в світі
економікою,що базується на знаннях, здатна до постійного зростання,
забезпечує більше кращих робочих місць та тісніше соціальне гуртування [2].
Саме ці дві стратегічні ініціативи тісно взаємопов'язані і підкреслюють
виняткову важливість знань та інновацій як головних чинників
конкурентоздатності національних економік у сучасних глобалізаційних
процесах [7]. Обидві стратегії спрямовані на розвиток інтелектуального
потенціалу європейського регіону, на його формування та використання
задля стабільності економічного зростання, збільшення кількості нових
робочих місць для висококваліфікованих працівників, забезпечення
соціальної злагоди європейського суспільства [7].
Болонська декларація містить шість важливих положень, які
зумовлюють стратегічне проведення перетворень у національних системах
вищої освіти, зокрема прийняття системи зрозумілих і порівняних ступенів;
запровадження трициклової системи вищої освіти; запровадження системи
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кредитів ЄКТС; сприяння мобільності студентів, викладачів і науковців;
сприяння європейській співпраці із забезпечення якості; сприяння
європейському виміру у вищій освіті. Однак, проблему якості освіти тут
оглядово названо як “сприяння європейській співпраці в галузі
забезпечення оцінки якості освіти шляхом розробки порівнюваних
критеріїв і методологій” [9,21 ].
Метою статті є характеристика проблеми забезпечення якості вищої
освіти як одного з головних принципів ЄПВО.
Якість європейської вищої освіти, безперечно, на сьогодні перебуває
в центрі уваги організаторів та учасників Болонського процесу, адже головна
його мета, на думку вітчизняних та зарубіжних науковців, полягає у
зближенні освітніх систем, збереженні національних надбань та підвищенні
рівня якості освіти [1; 9]. Цілком переконливою є думка В. Г. Кременя,
академіка, Президента Академії педагогічних наук України, який стверджує,
що світове співтовариство беззастережно визнало якість освіти головною
метою, пріоритетом розвитку суспільства у XXI столітті. Якість освіти,
підкреслює вчений, є наріжним каменем сучасної парадигми освіти,
безперечним пріоритетом освітньої політики більшості країн, і Україна
не стала винятком у цьому процесі [6].
Ще в 1995 р. ЮНЕСКО [2; 3] розроблено програмний документ
“Реформа і розвиток вищої освіти”. Серед основних завдань вищої освіти
у світі, який швидко змінюється, виділено три основні напрями –
відповідність вимогам сучасності, інтернаціоналізація та якість вищої освіти,
а саме якість викладання, підготовки та досліджень. Згідно з документом
ЮНЕСКО існує три аспекти освітньої діяльності, які впливають на якість
вищої освіти. Це, по-перше, якість персоналу, що її гарантує висока
академічна класифікація викладачів і наукових співробітників ВНЗ, а також
якість освітніх програм, що забезпечує поєднання викладацької
і дослідницької діяльності. По-друге, це якість підготовки студентів.
Високого рівня якості підготовки нинішніх студентів можна досягти лише
шляхом диверсифікації освітніх програм, шляхом подолання багатопланового розриву між вищою та середньою освітою, шляхом підвищення
ролі механізмів навчально-професійної орієнтації і мотивації молоді.
По-третє, це якість інфраструктури, середовища вищих навчальних закладів,
зокрема комп'ютерні мережі і сучасні бібліотеки [11].
Під час зустрічі представників більш ніж 300 європейських
університетів та освітніх організацій у Саламанці (29-30 березня 2001 р.)
проблема якості освіти стала центральною темою. У прийнятому на цій
зустрічі Посланні ключову роль серед інших фундаментальних цінностей
було відведено якості освіти. Зокрема, відзначено, що поняття якості
є багатовимірним і всеохоплюючим, яке потребує постійного підтвердження.
Визначення якості освіти в Посланні було сформульовано відповідно
до завдань побудови єдиного освітнього простору. У цьому контексті якість
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розглядали як “обов'язкову умову становлення довіри, співвідносності,
мобільності, зіставленості, порівняності і привабливості в Європейському
просторі вищої освіти” [9, 24-25]. Найбільш доцільною є розробка
на європейському рівні механізмів взаємного визнання результатів оцінки
якості, що враховують національні особливості і змістовні відмінності
об'єктів оцінки. Таким механізмом може бути акредитація, яка полягає
у підтвердженні відповідності обсягу, змісту, рівня і якості освіти,
отриманої в результаті навчання за певною програмою, мінімальним
вимогам освітніх стандартів, котрі визначають обсяг, зміст і рівень навчання
та встановлюють показники (критерії) акредитації, що застосовуються
певною агенцією в країні та в сфері знань. Можна стверджувати,
що зазначені особливості актуальні і для вітчизняної вищої освіти
в контексті входження до ЄПВО.
У сучасній Європі якість освіти сприймається як об'єкт суспільного
єднання і консолідації різних національних освітніх систем. Так, Угода
Європейського Союзу (1992) вказує, що європейська спільнота сприятиме
розвитку якісної освіти заохоченням до співпраці між країнами членами ЄС
та за необхідності, підтримки і доповнення їх дій, поважаючи водночас
відповідальність країн-членів за зміст навчання й організацію освітніх
систем, їхню культурну та мовну різноманітність [3].
Якими є перспективи України у європейському контексті створення
єдиного простору вищої освіти після приєднання до Болонського процесу?
На державному рівні відбулася низка знакових для вітчизняної освіти
подій: затверджено програму дій із забезпечення якості вищої освіти;
прийнято Закон «Про вищу освіту» у новій редакції відповідно до вимог
і рекомендацій Болонського процесу; Україна стала урядовим членом
Європейського реєстру із забезпечення якості; розроблені національні
рамки кваліфікацій із вищої освіти.
З огляду на ці завдання, сучасна державна політика в галузі якості
вищої освіти має об'єднувати усі гілки державної влади, які спрямовані
на управління розвитком вищої освіти. Вона грунтується на принципі
“доступність – якість – ефективність”. Це визначає основний пріоритет
освітньої політики -“політику якості” [8]. Однією з основних цілей освітньої
національної політики до 2010 року визначено досягнення такої якості
сучасної освіти, яка відповідає актуальним і перспективним потребам
особистості, суспільства і держави, Європейського простору вищої освіти.
Перед системою вищої освіти України стоять такі важливі цілі (завдання)
як: сприяння і забезпечення сталого, поступового та успішного розвитку
держави, української нації і суспільства; забезпечення якісної освіти
кожному громадянину України; забезпечення умов, створення середовища
для розвитку аналітичних здібностей і критичного мислення студентів,
уміння вчитися, самостійно здобувати знання, слідкувати за змінами,
що відбуваються в суспільстві тощо [8, 28-29].
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Якість освіти є категорією, що відображає філософські, соціальні,
педагогічні, політико-правові , демографічні, економічні аспекти освітнього
процесу. Це поняття поєднує властивості й характеристики освітнього
процесу та його результату, які спроможні задовольняти освітні потреби
суб'єктів навчально-виховного процесу, - учнів і студентів, їхніх батьків,
викладачів, роботодавця, управлінців, тобто суспільство в цілому [6].
Аналіз наукової літератури з теми проблеми якості освітньої
діяльності виявив, що сучасні вітчизняні та зарубіжні автори В. Байденко,
М. Згуровський, Ю. Зіньковський, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай,
О. Ляшенко, М. Михальченко, С. Ніколаєнко, В. Огнев'юк, М. Поташник,
Н. Селезньова, М. Степко, О. Субетто, В. Ткаченко, В. Шинкарук та ін.
переважно розглядають якість освіти у соціально-філософському,
освітянському, управлінському та педагогічному аспектах. Серед важливих
критеріїв забезпечення якості названі науковці називають науковий
потенціал професорсько-викладацького складу, задоволеність студентів
якістю й організацією навчального процесу, сучасне матеріально-технічне
забезпечення навчального закладу тощо. Дослідниками проблеми якості
визначено три складові якості освіти: якість освіти (знань, способів
вирішення завдань); якість методів навчання і виховання (організації
пізнавальної діяльності, мотивації пізнавальної діяльності, контролю
за здійсненням навчальної діяльності); якість освіченості особистості
(засвоєння знань, умінь ті навичок, результатів навчальної діяльності,
засвоєння моральних норм).
У 2000 р. створено Європейську мережу гарантії (забезпечення)
якості у вищій освіті (ENQA/ЄМЗЯ). Цій події передували пілотний проект
“Європейський пілотний проект з оцінки якості вищої освіти” (1994-1995 рр.),
матеріали рекомендацій Єврокомісії (1998 р.) з європейського
співробітництва у питаннях гарантії якості у вищій освіті та завдання
Болонської декларації 1999 року. З метою формування системи
забезпечення якості вищої освіти у Болонському процесі на Берлінській
конференції 2003 р. міністри доручили ENQA спільно з Європейською
Асоціацією університетів (ЕUA), Європейською Асоціацією вищих
навчальних закладів, що не є університетами (ЕRASНЕ), та Європейським
студентським міжнародним бюро (ESIB/ESU), які утворили групу Е4,
розробити узгоджені стандарти, процедури та рекомендації із забезпечення
якості. Розроблені стандарти і рекомендації – European quality assuarance
standarts and guidelines (ESG) - були схвалені на конференції в Бергені 2005
року, де і відбулось приєднання України до Болонського процесу [12, 6].
Призначення ЕSG - надати допомогу і визначити орієнтири як для вищих
навчальних закладів при розробці своїх власних систем забезпечення
якості, так і для агенцій, які здійснюють незалежні перевірки. Ці стандарти
і рекомендації роблять свій внесок у створення спільної основи для діяльності
закладів освіти і агенцій із забезпечення якості. ЕSG складаються з трьох
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частин: внутрішнього забезпечення якості у ВНЗ; зовнішнього забезпечення
якості вищої освіти; забезпечення якості у діяльності агенцій із зовнішнього
забезпечення якості [13, 6-8].
Лондонське комюніке (2007) констатувало, що Європейські стандарти
та рекомендації з питання забезпечення якості в ЄПВО, затверджені
в Бергені (2005), стали визначальним чинником змін у забезпеченні якості.
Міністрами визнано прогресивні зрушення щодо взаємного визнання
акредитацій та рішень щодо забезпечення якості, а також підтримано ідею
активної міжнародної співпраці агенцій із забезпечення якості [10, 27].
4 березня 2008 року у Брюсселі (Бельгія) розпочав діяльність перший
правовий орган Болонського процесу – Європейський реєстр забезпечення
якості (ЕQАR), засновником якого стала Група Е4. Головною умовою
включення до реєстру є відповідність Європейських стандартів та
рекомендацій (ЕSG) та ряд інших критеріїв, визначених у доповіді групи Е4
на конференції у Лондоні 2007 року. Мета діяльності ЕQАR - забезпечення
прозорої і доступної інформації про надійні агенції із забезпечення якості
освіти, що працюють в Європі, а також сприяння мобільності студентів
та підвищення довіри до вищих навчальних закладів.
Зазначимо: сучасні критерії оцінювання якості освіти мають
враховувати свободу для університетів у формуванні навчальних планів;
значення якості підготовки фахівців; необхідність постійного вдосконалення
освітніх програм з метою підвищення їх якості; стимулювання інновацій
в освітніх стандартах. Завдання забезпечення якості вищої освіти в цьому
контексті є багатоплановим і включає: наявність необхідних ресурсів
(кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчальнометодичних тощо); організацію навчального процесу, яка найбільш
адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової
економіки та освіти; контроль освітньої діяльності ВНЗ та якості підготовки
фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях: рівні ВНЗ, державному
та міжнародному (європейському) рівнях.
Слід підкреслити, що національні системи оцінки якості освіти, які
діють у різних країнах Європи, відрізняються за цілями, завданнями,
критеріями і процедурами, а також за іншими параметрами, зокрема
за ступенем залучення до процесу урядових (державних), громадських
і професійних органів та установ. Задекларована учасниками Болонського
процесу офіційна мета оцінки якості – це підтримка якості на рівні
визначених стандартів або ж підвищення її рівня. Існують значні
розбіжності в розумінні цієї мети: від необхідності посилення контролю
шляхом розширення і вдосконалення звітності до тлумачення оцінки якості
як звичайної самооцінки вищого навчального закладу. Важливим є те,
що оцінка якості має базуватися на двох складових: внутрішній (самооцінці)
та зовнішній, при цьому конкретні механізми визначення цих складових
можуть бути різними [11, 10 ].
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Звернемось до досвіду діяльності різних інституцій з оцінки якості
як в Україні, так і в країнах Європи. На вивчення проблем організації
системи забезпечення якості у вищих навчальних закладах країн Європи
у 2006-2008 рр. спрямовувались міжнародні проекти ТЕМРUS з проблем
розробки заходів із забезпечення контролю якості навчання та інформаційної
технології забезпечення прозорості акредитації університетів. Дослідження
виконувалися Донецьким національним університетом та Харківським
національним університетом радіоелектроніки спільно з провідними
університетами Великої Британії, Греції, Італії, Іспанії, Франції
та Фінляндії [2; 4; 5 ].
Для вітчизняної вищої освіти основними інструментами регулювання
якості освітньої діяльності, що здатні забезпечити як внутрішню, так
і зовнішню оцінку на національному та міжнародному рівнях, зберігаючи
при цьому повагу до автономії вищого навчального закладу та його
академічних свобод, є механізми ліцензування та акредитації спеціальностей, програм, навчального закладу, а також механізми контролю
за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг і правил провадження освітньої діяльності навчальним закладом у цілому та окремими
його структурними підрозділами. Такий контроль відповідно до своїх
повноважень на підставі норм чинного законодавства постійно
здійснюється Міністерством освіти і науки України, Державною інспекцією
навчальних закладів та Державною акредитаційною комісією України [5, 20].
Законодавчо і методологічно ці процедури обгрунтовані, визначені
механізми їх забезпечення як на рівні вищого навчального закладу, так
і на рівні МОН України [10, 14-15].
Вивчення системи забезпечення якості Університету м. Сандерленд
(Велика Британія) продемонструвало, що основним ядром університетського менеджменту є система забезпечення якості освітньої діяльності, яка
представлена Університетською Радою із забезпечення якості. Основна
функція Ради - визначення політики, процедур та програм забезпечення
якості навчальних курсів. Факультетська рада із забезпечення якості
включає в себе групу з питань міжнародного співробітництва, групу
із забезпечення якості, навчальну раду, програмні та модульні ради.
Процедура забезпечення якості пов'язана із затвердженням нових програм,
переглядом та удосконаленням уже діючих програм, затвердженням
програм співпраці, моніторингом, внесенням змін до діючих освітніх
програм та зовнішньою експертизою. Усі ланки структури між собою
системно пов'язані. Кінцевим результатом є щорічна доповідь ради
університету на Вченій раді університету про діяльність щодо забезпечення
якості освітньої діяльності на рівні університету [5].
У Франції в 2006 р. для вдосконалення системи забезпечення якості
освіти створено урядовий організаційно незалежний орган AERES –
Агенцію з оцінювання наукових досліджень та вищої освіти, яка проводить
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оцінювання вищих навчальних інституцій, дослідницьких заходів наукових
органів та підрозділів, рівня освіти та ступеня вищої навчальної інституції.
Завдання AERES полягає у перевірці й оцінюванні якості та відповідності
головних місій ВНЗ та дослідницьких органів, а також стратегій,
що розробляються установами для виконання навчальних/дослідницьких
завдань і результатів.
Створення в Іспанії Агенції для оцінювання якості навчання
та надання акредитації (АNЕСА/АНЕКА) дає можливість започаткувати
методологію, організацію та структури для проведення оцінювання,
сертифікації та надання акредитації. АNЕСА співпрацює з іспанськими
інституціями вищої освіти як головний орган системи. Складовою її місії
є оцінювання й акредитація, інституційне оцінювання, оцінювання
професорсько-викладацького персоналу, зв'язки з мережами Європи
і Латинської Америки, спільні дії у напрямку побудови ЄПВО/ ЕНЕА тощо.
Для всебічного оцінювання діяльності вищих навчальних закладів Агенція
АNЕСА розробила цілий перелік різних програм оцінювання. За об'єктом
оцінювання програми АNЕСА поділяються на: 1) оцінювання ступенів
навчання та інститутів; 2) оцінювання університетських служб (бібліотек,
міжнародних відділів тощо); 3) оцінювання викладацького складу; 4) оцінювання працевлаштування випускників. Окрім того, АNЕСА розробляє
спеціальні програми навчання експертів з оцінювання. Прогрими
з оцінювання ступенів навчання та інститутів є найбільш комплексними,
вони містять як оцінювання університетських служб, так і оцінювання
викладацького складу [4].
Отже, поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї, вважає
академік В. Г. Кремень, має стати одним з головних завдань сучасної
державної політики в галузі освіти, необхідною умовою реалізації права
громадян на освіту. Адже світове співтовариство визнало, що освіта,
добробут і здоров'я людини є головними чинниками якості її життя, а якість
освіти - пріоритетом розвитку громадянського суспільства . Не випадково
серед характеристик індексу розвитку людського потенціалу, за яким ООН
порівнє рівень соціального та економічного розвитку різних країн,
показник освітньої діяльності є одним із трьох основних індикаторів
в інтегрованій оцінці людського розвитку. Нині у Європі вона сприймається
як об'єкт суспільного єднання і консолідації різних народів, національних
освітніх систем [6; 8; 12].
Сучасна вища школа, яка перебуває в процесі інтенсивних
перетворень, є одночасно об'єктом і суб'єктом змін, що відбуваються.
Збереження і зміцнення суб'єктності, тобто активності, самостійності вищої
освіти є базовим концептуальним принципом не лише реформ національної
системи освіти, але й широкомасштабних інтеграційних процесів, які
розгортаються в Європейському просторі вищої освіти. Це засвідчують
Болонські документи, які характеризують цілі та задачі європейських

37

ZESZYT NAUKOWY PRAC UKRAINOZNAWCZYCH

реформ освіти на даному етапі. Внаслідок успішного здійснення реформ
має суттєво зрости роль вищої освіти в цілому, кожного навчального
закладу, посилитися роль викладачів і студентів як активних і відповідальних учасників освітнього процесу.
Водночас вкрай важливою є необхідність змін у державній політиці
щодо механізмів запровадження національних стандартів та рекомендацій.
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Теоретичний аналіз наукової евристики
у природознавстві
За останні роки католицькі й протестантські теологи видали багато
книг, брошур, статей, в яких досягнення природознавства розглядаються
з релігійних позицій. Теологічні центри проводять симпозіуми, конференції,
на яких розробляються питання про ставлення богослов'я до природничих
наук. Деякі з цих праць містять цікавий науковий матеріал, інші є сурогатом
різних відомостей про мутантів, генетику, астрологію, алхімію тощо.
Багато сучасних модерністських варіантів релігії ґрунтуються
на спробах синтезу науки й релігії, наукоподібній містиці (“хімічна містика”,
релігія ЛСД), залученні медичних та психофізіологічних аспектів йоги,
екстрасенсорних явищах, незвичайних засобах лікування, явищах біополя,
клінічної смерті і т.д.
У процесі релігійного тлумачення досягнень сучасного природознавства теологи спираються на аргументацію певних течій ідеалістичної
філософії1. До релігійно-ідеалістичних концепцій слід віднести християнську концепцію еволюції теолога-модерніста Тейяра де Шардена; релігійні
модифікації теорії еволюції і антропогенезу А. Пікокка, Е. Фера,
О. Шпюльбека, К. Ранера; нові погляди теологів-антиеволюціоністів
Е. Пірса, А. Кастанса, Г. Морріса; фідеїстичне тлумачення сучасними
богословами принципу А. Ейнштейна еквівалентності маси і енергії в дусі
концепції “зникнення матерії”; зведення матерії до енергії послідовниками
поглядів В. Оствальда німецькими хіміками К. Вольфом, Г. Шваббом,
В. Діккельманом; обгрунтування догми створення світу філософом X. фон
Дітфуртом; творення універсальної динамічної релігійної картини світу
протестантським теологом К. Котеном; теорії зближення сучасної фізики
із східним містицизмом теологів Ф. Капра, М. Талбота; неотомістичні
докази божественного походження життя тощо.
Теологи стверджують, що хімічна еволюція здатна створити лише
передумови життя, але не саме життя. Навіть якщо й буде синтезована
штучна білкова молекула, вона все одно не буде живою. На сьогоднішній
день хімічно синтезовані певні білкові молекули, наприклад, гормон
1
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інсулін, який регулює обмін вуглеводів в організмі людини. Наука впритул
підійшла до вирішення проблеми штучного синтезу білкових систем,
що мають здатність рости, розмножуватись, реагувати на подразнення
тощо. Синтезовано активний ген. Штучно відтворена ДНК віруса.
Молекули цієї штучно створеної нуклеїнової кислоти виявилися здатними
спричинювати не лише утворення подібних до них частинок нуклеїнової
кислоти, а й відповідного білка.
Між вченими різних світоглядів, між вченими і теологами точаться
дискусії з питань виникнення життя на Землі, унікальності людського
розуму, свідомості та ін. Будучи прихильником ідеї розвитку, еволюції,
теолог К. Котен намагається створити універсальну динамічну релігійну
картину світу як альтернативу діалектичної концепції розвитку матеріального
світу. Відкидаючи існування матеріальних речовин, він стверджує, що світ
складається з процесів, доступних для спостережень і наукового пізнання,
але ці процеси лише зовнішній аспект світу, основний же, внутрішній аспект –
це об'єкт богослов'я. Модернізуючи саму ідею Бога, він намагається Бога
розглядати в плані еволюції, як щось таке, що змінюється2.
Представник однієї з форм віталізму, відомий західнонімецький
біохімік Г. Шрам визнає наявність надприродного впорядковуючого
фактора в механізмі передачі спадкових властивостей. Він пише про те,
що в гігантських молекулах ДНК записані будівельні плани у вигляді
шифру. Цей шифр може прочитуватись іншими молекулами і таким чином
духовний зміст втілюється в дійсність. Висновок Г. Шрама про наявність
духовної керуючої субстанції витікає з ідеалістичної інтерпретації поняття
генетичної інформації. У лабораторії Г. Шрама були виявлені хімічні
способи об'єднання нуклеотидів у нуклеїнові кислоти, причому умови
їх утворення відповідали передбачуваним умовам періоду виникнення
життя на Землі. Г. Шрам продемонстрував, як здійснюється якісне
ускладнення організації матерії. З'ясування того, як з нуклеотидів
виникають системи нового рівня складності – нуклеїнові кислоти, є кроком
уперед в розвитку уявлень про виникнення життя на Землі.
Доречно підкреслити, що відносно такої важливої світоглядної
проблеми, як виникнення життя на Землі, існують найрізноманітніші
ідеалістичні й теологічні тлумачення. Наприклад, англійський теолог
Месколл заявляє, що на певному етапі передбіологічного (суто хімічного)
процесу еволюції, коли деяка кількість полімерів, що зароджуються,
замикається у напівпроникну оболонку, Бог створює відповідний духовний
об'єкт, який приєднується до новоутвореного хімічного комплексу.
Представник неовіталізму Р. Шуберт-Зольдерн заперечує здатність
молекулярних структур створювати життя (мається на увазі перехід від
неорганічної природи до органічної). Виникнення життєвих процесів
відбувається, як він вважає, в результаті дії особливого “формуючого принципу”
2
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на пасивні самі по собі молекулярні структури. Цей “формуючий принцип”
він називає “ентелехією”, підкреслюючи свій зв'язок з поглядами Дріша.
Такі самі позиції захищає фідеїст А. Сметерст. Визнаючи важливу роль
хімічних факторів у процесі еволюції, він стверджує, що основу життя –
активність – породжує лише Бог3.
За допомогою даних біології, фізики, хімії доводять свої погляди
богослови А. Венцль, А. Рурський, О. Шпюльбек. Останній стверджує, що
в живій клітині над фізико-хімічними процесами переважає Божественне
творче начало4. Трансцендентно-теологічні ідеї в питаннях переходу від
неорганічного до живого відстоює англієць Е. Горріс. Американець
О. Пидман вважає, що джерелом енергії, яке породжує процеси в живому
організмі, є “космічна мета”5. Німецький учений і одночасно теолог І. Хасе
в підручнику для вищих навчальних закладів з молекулярної та целюлярної
біології цілий розділ присвятив доказам існування в живих організмах
особливого “гештальт-фактора”, який, маючи активність, виробляє
з пасивної матерії органічні структури.
Характерним прикладом розбіжності між змістом наукових
досліджень і їх філософським поясненням є погляди відомого французького
біохіміка, лауреата Нобелівської премії Ж. Моно. Він висунув тезу про
“закритий характер ДНК”, про те, що генетичний код виступає як закрита
система. Однак його спроби заперечення внутрішнього динамізму, тези про
абсолютну незмінність молекулярної генетичної системи, які вели
до креаціоністської ідеї, були швидко відкинуті подальшим розвитком науки.
Стверджуючи абсолютну незмінність генетичних структур, Ж. Моно
заявляв, що інформація може передаватися тільки від ДНК до білків
і ні в якому іншому напрямку. Проте незабаром було доведено,
що інформація передається також під дією специфічних білків від РНК
до ДНК. Дослідження американських учених Тьоміна і Балтимора
продемонстрували, що рибонуклеїнова кислота може бути матрицею для
синтезу ДНК. З цього приводу французький учений П. Буато зазначив,
що життя зіграло злий жарт з твердженням Ж. Моно, бо явище, яке він
відкидав, дістало своє експериментальне підтвердження вже тоді, коли
ще, образно кажучи, “не встигло висохнути чорнило, яким він писав”6.
Слід підкреслити, що одна й та сама концепція в науці може
привести різних учених до різних висновків. Наприклад, гіпотезу про
наявність так званих “живих молекул” американський учений Н. Меллер
відразу визнав віталістичною, західнонімецький учений О. Мюллер
спробував пов'язати концепцію життя як мономолекулярної функції

3
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з філософією екзистенціалізму. Для таких учених, як П. Йордан, І. Хаас,
Г. Шрам, ця концепція стала аргументом на захист ідеалістичних
і теологічних тлумачень.
Безумовно, різні точки зору породжуватимуть усе нові й нові
дискусії між ученими. Так, висвітлюючи питання, що стосується виникнення життя на Землі, вчені-матеріалісти спираються на радіоактивний метод
визначення віку гірських порід, органічних решток. Цей метод дав
можливість, як вони вважають, створити шкалу геологічного часу. Однак
учені-теологи доводять, що метод визначення віку решток органічного
походження (кісток, стовбурів дерев, нафти) за вуглецем (нуклідом 14С)
некоректний.
Цікава дискусія вчених з питання походження людини.
Стверджуючи, що людина не є результатом еволюції, а створена
надприродним способом, відомий учений-креаціоніст із США Д. Гіш
наводить свої аргументи. Він заявляє, що закон рекапітуляції ознак,
за якими на певних стадіях розвитку людський зародок нібито нагадує
рибу, амфібію, рептилію і, нарешті, ссавця, – не більше, як помилка і її слід
вилучити з підручників біології.
У той же час відомий вчений-еволюціоніст А. Азимов у дискусії
з Д. Гішем доводить, що вчення про рекапітуляцію ознак у ході
ембріогенезу відповідає сучасним науковим дослідженням. Людський
зародок на певному етапі розвитку має хвіст і зяброві щілини7. Д. Гіш
стверджує, що “не знайдені перехідні форми між безхребетними
і хребетними тваринами, що неможливо скласти повний викопний літопис”
еволюції видів. А. Азимов у відповідь наводить приклади перехідних форм
між хребетними і безхребетними: морський черв'як баланоглос, морська
тварина оболочник, у будові яких поєднуються властивості безхребетних
і хребетних тварин8.
Серед вчених постійно відбуваються дискусії на тему еволюції,
відсутності проміжних ланок в розвитку органічної природи, дискретності
макроеволюційних кроків9. Деякі вчені сумніваються в еволюції, яка
здійснюється природним шляхом10. Вчений М. Дентон підкреслює, що між
живим і неживим – прірва11. Д. Гулінг та Д. Ленокс, аналізуючи різні
погляди на тему еволюції12, пишуть про те, що сам Ч. Дарвін не вважає
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свою теорію досконалою13. Деякі вчені визнають наявність двох факторів
в процесі виникнення життя: і духовного, і матеріального 14. Біблія вчить,
що Дух важливіше, ніж плоть15 [11, с. 365].
Різні погляди та дискусії мають не лише світоглядне, а й велике
пізнавальне значення, адже, як відомо, “в суперечці народжується істина”.
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Використання польського досвіду
адміністративної реформи для модернізації
сільської поселенської мережі в Україні
Суспільно-політичні події в Україні кінця 2013 – початку 2014 рр.
довели необхідність зміни пріоритетів в регіональній політиці держави.
Сьогодні стають очевидними суттєві розбіжності між регіонами України
як у соціально-економічному, так і політико-світоглядному відношенні.
Не випадково, що в новому Уряді України навіть запроваджена посада віцепрем’єр-міністра з регіональної політики.
Одним з важливих напрямів модернізації пострадянських суспільств,
у тому числі й українського, є розробка концепції трансформація сільського
життєвого середовища, пошук шляхів оптимальної моделі соціального
управління сільськими територіями. Це не перша спроба модернізувати
українське сільське життєве середовище. Ще у 2004-2005 роках була
здійснена спроба розпочати адміністративно-територіальну реформу
в Україні. Проте через брак необхідної підготовчої роботи, відсутність
чіткого розуміння вартості таких перетворень та їхньої кінцевої мети,
очевидну неготовність як регіональних еліт, так і населення підтримати
зусилля реформаторів така спроба виявилася невдалою.
У 2007 році керівництво державою знов повернулося до цієї проблеми.
Була розроблена Концепція регіональної політики в Україні, яка проголошує
своєю метою цілісний та збалансований територіальний розвиток в Україні,
інтеграцію регіонів на основі єдиних політичних, законодавчих, економічних,
інформаційних і культурних умов, раціональне і ефективне використання
ресурсів регіонів, а також посилення їх конкурентоспроможності [1]. Проте
й ця концепція залишилась на папері.
У 2013 році розпочалася робота по формуванню Концепції Державної
програми сталого сільського розвитку України на період до 2025 року.
В Концепції підкреслюється, що «розвиток сільських територій України
має важливе значення не лише з огляду на його особливу роль
у соціально-економічному житті держави. Його важливість пов’язана також
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із виконанням Україною взятих на себе зобов’язань щодо гармонізації
чинного законодавства і стандартів якості життя населення з вимогами
Європейського Союзу» [2,c16].
Протягом лютого 2014 року ми вивчали ставлення сільського
населення центральних регіонів України (Черкаська, Вінницька,
Кіровоградська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська області) щодо
векторів зовнішньої політики нашої держави (n=1025). Результати
опитування представлені в табл. 1.
Таблиця 1. Пріоритетні напрями зовнішньої політики України (%)
Лютий 2014 р.
Відносини з країнами Європейського Союзу

51,3

Відносини з США

14,1

Відносини з країнами Митного Союзу

6,4

Відносини з Росією

10,2

Відносини з іншими країнами СНД

16,7

Відносини з сусідніми країнами

12,8

Важко відповісти

19,2

Як видно з відповідей респондентів, половина з них чітко визначили
свій вибір на користь Європейського Союзу, а кожен сьомий, крім того,
вважає пріоритетними стосунки України із США. Разом з тим, третина
селян у тій чи іншій мірі зорієнтовані на збереження відносин із Митним
Союзом, Росією та країнами СНД. Це пояснюється традиційними
економічними, історичними, мовними та родинними зв’язками.
В чому полягають мотиви обрання українцями європейського
вектору розвитку? На це дають відповідь дані табл. 2.
Таблиця 2. Що найбільше приваблює прихильників європейської інтеграції (%)
Лютий 2014 р.
Розвинуте громадянське суспільство

53,8

Гарантовані права людини

32,0

Незалежна правова система

28,2

Демократичні традиції

16,7

Високі соціальні стандарти

37,2

Можливість працевлаштування в Європі

35,9

Можливість заробити багато грошей

12,8

Якісна освіта

46,2

Культурні традиції

16,7

Як видно з даних табл. 2, найбільше приваблюють українців
політичні інститути громадянського суспільства в Європейських країнах,
захист прав людини, незалежна правова система. Багатьох приваблюють
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якісна освіта розвинутих країн, високі соціальні стандарти. Дехто
сподівається на працевлаштування за кордоном і можливість заробити
багато грошей.
Європейський вибір України як стратегічний напрямок розвитку
нашої країни на найближчі десятиріччя передбачає об’єктивне й неупереджене вивчення досвіду європейської спільноти по організації суспільного
життя в усіх його напрямах. Зрозуміло, не йдеться про сліпе копіювання
навіть найкращих зразків. Некритичне перенесення чужого досвіду
на інший ґрунт, зокрема український, може не лише не дати очікуваних
результатів, але й дискредитувати саму ідею модернізації та трансформації
пострадянського суспільства.
У цьому зв’язку не можна не враховувати багатовіковий і різноманітний досвід європейської спільноти. Зокрема в Європі вироблено
принципи організації місцевого самоврядування, котрі можуть бути
орієнтиром Україні у проведенні відповідних реформ. Серед них:
1. Побудова громадянського суспільства – впровадження трирівневої
системи управління, яка має на меті наблизити кожного громадянина
до процесу управління, стимулювати подальший розвиток громад, водночас
роблячи їх відповідальними за результати своєї діяльності.
2. Субсидіарність – функціональний принцип Європейського союзу.
Шляхом децентралізації центральний уряд передає ряд функцій, що можуть
ефективно здійснюватися на нижчому рівні, ближче до громадянина,
місцевим органам влади, або делегує їх територіальним спільнотам,
залишаючи водночас частину їх у своїй компетенції.
3. Ефективність – найбільш ефективне використання здібностей
громадян, спроможність локальних і регіональних громад успішно
використовувати свої можливості для власного розвитку.
4. Прозорість, відкритість і підзвітність – означає ліквідацію
зайвих адміністративно-бюрократичних структур, радикальне реформування публічних фінансів, делегування нових, ширших повноважень для
демократично обраних місцевих влад.
5. Гнучкість – здатність оперативно реагувати на зміни зовнішніх
і внутрішніх чинників, підвищення рівня гнучкості і встановлення
ефективного зворотного зв’язку з публічною владою.
Саме на цих принципах й була побудована адміністративна реформа
в Польщі, яка по суті складалася з двох частин – реформи територіального
устрою і реформи місцевого самоврядування (децентралізація) [3].
У чому ж полягає досвід наших західних сусідів?
Спочатку були визначені принципи реформи. Новий територіальний
устрій повинен складатися з трьох щаблів – гміни, повіти і воєводства, при
цьому кожна одиниця поділу має бути одночасно одиницею місцевого
самоврядування з відповідним обсягом повноважень.
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Завдання базового характеру перебувають у компетенції гмін. Повіт
виконує те, що гміна виконати не може. Самоврядування на рівні
воєводства покликано реалізувати регіональні інтереси держави. Такий
підхід повністю відповідає одному з основних європейських принципів –
децентралізації центральної влади шляхом зміцнення влади на рівні
місцевого самоврядування [4].
Проте, як відомо з повідомлень преси, висловлюються нарікання
на спосіб виборів до органів місцевого самоврядування за партійними
списками, а також проблеми з керуванням комунальних підприємств,
прозорістю використання коштів територіальних громад тощо.
А який же стан цієї проблеми в Україні і що можна запозичити
з польського досвіду?
Наразі частка сільських поселень у загальній поселенській мережі
України сягає 95,5%. Відбувається процес скорочення кількості сільських
населених пунктів в розрахунку на один міський. Так, якщо у 1959 році
на одне міське поселення припадало 39 сільських, то у 1979 – 23, а у 2012 р. –
21 сільське поселення [5,c.317]. Помітні регіональні відмінності:
від 51 сільського поселення на одне міське на Полтавщині, 43 – на Сумщині
та 38 – на Хмельниччині до 5-6 в Донбасі та 13 – в Криму [6].
На динаміку сільського населення держави впливають системи
розселення сільського населення, що історично склалися. Традиційно
Західний регіон за складом населення є більш сільськогосподарським,
де питома вага сільського населення сягає половини населення західних
областей. Особливо це стосується Закарпатської (63%), Чернівецької (59%),
Тернопільської та Івано-Франківської областей (57%), а у Львівській
області на селі мешкає близько 1 млн. чол., що є найбільшим абсолютним
показником серед усіх областей України.
Натомість у Східному регіоні - найменша питома вага сільського
населення. Лише кожен сьомий проживає на селі, а у Луганській області
взагалі найменша серед усіх областей чисельність сільських жителів
(298 тис.): втричі менша, ніж у Львівській області.
Таблиця 3. Регіональний розподіл сільських поселень та частка населення в них
[7,c.14,18, розрахунки автора]
Області
України

УКРАЇНА

малі села
(до 500 жителів)
в них
поселень
населення
63,0
20,8

середні села
(до 1000 жителів)
в них
поселень
населення
21,0
26,5

великі села
(понад 1000 жителів)
в них
поселень
населення
16,0
52,7

Західний регіон
Центральний регіон

46,3

16,6

26,4

26,9

27,3

55,3

63,7

22,7

21,6

28,3

14,7

49,0

Південний регіон

60,6

18,0

18,1

20,1

13,3

61,8

Північний регіон

70,6

28,8

18,5

30,8

11,0

40,5

Східний регіон

72,0

27,6

17,4

29,8

10,5

42,6
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Регіональне групування дозволяє визначити тенденції сільського
розселення. По-перше, сільське населення України за роки незалежності
скоротилося на 2 млн. чоловік, або на 12%, а його питома вага в суспільстві
зменшилася з 32,5 до 31,9 відсотків. Це свідчить про деяке уповільнення
темпів скорочення сільського населення у порівнянні із попереднім
десятиріччям. Проте у Центральному регіоні темпи зменшення сільського
населення були вдвічі більші, ніж в цілому в Україні, а в Північному втричі більші. Особливо небезпечна ситуація складається у Чернігівській,
Сумській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській
областях, а також у Хмельницькій області Західного регіону. Безумовно,
тут найбільше відчуваються наслідки Чорнобильської катастрофи, але,
якщо тенденція збережеться, ситуація в північних і центральних областях
може привести до катастрофи у відтворенні населення.
По-друге, протилежну тенденцію демонструють більшість областей
Західного регіону. Тут відчувається певна стабілізація у чисельності
сільського населення, а в Закарпатській і Чернівецькій областях – деяке
зростання.
По-третє, неухильне зменшення сільського населення може
привести до загострення проблеми трудового потенціалу села. Через те для
розв'язання продовольчої проблеми необхідно прискорити аграрну
реформу, особливо її соціальний аспект.
Таблиця 4. Залежність кількості об'єктів соціальної інфраструктури від типу
сільських населених пунктів [8,c.475]
Кількість
Їх частка
населення
у поселенській
мережі, %
в них, тис.чол.

Його частка
Середня
у сільському кількість об'єктів
населенні, % соціальної сфери

Типи поселень

Кількість
поселень

Малі села

10224

35,5

971

5,6

2,1

Середні села

7245

25,2

2412

14,0

6,3

Великі села

11330

39,3

13876

80,4

14,8

Всього:

28799

100

17259

100

7,7

Як видно з даних табл.2, у малих селах, в т. ч. у так званих
“вмираючих”, втричі менше соціальних об'єктів, ніж у середніх і у сім разів
менше, ніж у великих. Виникає “зачароване коло”: населення малих сіл
не зростає через відсутність нормальних умов існування, а соціальні об'єкти
не створюються там через малу кількість населення, що сприяє “вмиранню”.
А це третина сіл України.
Якщо порівнювати сільську поселенську мережу, що склалася
у різних регіонах України, неважко помітити, що найбільш перспективною
є західноукраїнська, де відсоток так званих “вмираючих” сіл втричі менше
республіканського рівня і в три-чотири рази менше, ніж на Півночі, Сході
та у Центрі. Особливо це стосується покордонних Закарпатської
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та Чернівецької областей. Найбільш складною слід вважати поселенську
мережу у Житомирській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Полтавській
областях. Тут третина сільського населення проживає у селах, які поступово
втрачають перспективи існування. Не набагато краще ситуація
у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій та Луганській
областях. Південь демонструє в цілому перспективну модель сільських
поселень, особливо Крим, Херсонщина та Одещина. Це стосується також
і центральних областей - Черкащини та Вінниччини. Цілком зрозуміло,
що без державної підтримки села, особливо розвитку соціальної сфери, через
деякий час може зникнути третина існуючих українських сіл. І це матиме
надзвичайно негативні наслідки для всієї держави.
Багато як спільних, так і відмінних рис з українською має сільська
поселенська мережа у Польщі. У 2002 р. сільське населення у цій країні
налічувало близько 14620 тис. осіб, що становило трохи більше 38% усього
населення. Порівняно із 2000 роком сільське населення зменшилося на 1%,
а в порівнянні із 1946 р. – приблизно на 6% [9,c.86]. Проте темпи скорочення
сільського населення у Польщі значно повільніші, ніж в Україні, а в деяких
воєводствах спостерігається навіть зростання чисельності домогосподарств.
Польські колеги пояснюють такі тенденції не лише відносно високим
природним приростом населення в селі, а й адміністративними змінами
останнього часу, зокрема з підвищенням статусу деяких сіл, що призвело
до покращення зайнятості, розвитку підприємництва, помітних змін
у соціальній структурі сільського населення. Не останню роль грають
й більш сприятливі екологічні умови сільського життєвого середовища.
Привертає увагу однак і такий факт, що переважно сільські воєводства
Польщі – Подкарпатське, Свентокшинське та Люблінське – є найбіднішими
в державі, що відповідає статусу й сільських областей України, зокрема
Західного регіону. Польське керівництво намагається знайти розв’язання цієї
проблеми, зокрема й через удосконалення адміністративно-територіальної
реформи.
На наш погляд, особлива цінність польського досвіду адміністративної
реформи полягає у тому, що в її результаті змінилися не лише потоки
фінансування місцевих програм, але й з’явилась реальна перспектива
розвитку регіонів, влада стала ближче до людей, що відповідає
демократичним традиціям європейського співтовариства.
Таким чином, слід уважно подивитись на позитивний досвід інших
країн, зокрема Польщі, й не калькуючи його, запозичити усе ефективне
й сучасне, що зможе модернізувати сільську поселенську мережу в Україні
у відповідності з вимогами третього тисячоліття.
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Summary
Using the Polish experience of the administrative reform for the modernization
of the rural settler network in Ukraine.
The state and prospects of modernization of rural settler network in Ukraine and
the possibilities of using the positive experience of administrative reform in Poland
to improve the social management of rural areas are discussed.
Keywords: administrative reform, rural settlements, social development, management
of territories.
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Польський елемент в антропоніміконі Уманщини
Анотація
Статтю присвячено аналізу прізвищевих назв польського походження.
Розглянуто етимологію прізвищ, морфологічний та морфолого-синтаксичний
способи їх творення. Визначено словотвірні моделі та ступені їхньої продуктивності.
Зроблено висновки про активність міжетнічних зв’язків краю та наявність серед
антропонімів Уманщини назв іншомовного походження.
Ключові слова: антропонім, апелятив, патронімічні назви, морфолого-синтаксичні
утворення, словотвірна модель.

Історія будь-якого народу характеризується не ізоляцією, а тісним
зв’язком з іншими етнічними групами. Україна - багатонаціональна держава,
що знаходить своє відображення і у прізвищах, які побутують на її території.
Антропоніми іншомовного походження виникали внаслідок контактів
українців з іншими народами або як результат асиміляції іноземців, які
поселилися серед корінного населення. Такі прізвища викликають особливий
інтерес учених, оскільки вони є важливим джерелом дослідження міжмовних
контактів в антропонімії.
Загалом питання походження антропонімів, зокрема прізвищ, є одним
із актуальних у вітчизняному мовознавстві. Структурну та семантичну
специфіку прізвищ іншомовного походження вивчали М. Баскаков, Г. Бучко,
Л. Гумецька, І. Желєзняк, М. Косничау, В. Никонов та ін.
Дослідник антропонімії Закарпаття П. Чучка вказує на те, що питання
свого і чужого стосовно прізвищ у нас не розв’язане навіть у загальних
штрихах, і пропонує послідовно розрізнювати, передусім, такі поняття:
“прізвища українців” та “українські прізвища”. Перше протиставляє
поняттю “прізвища неукраїнців”, а друге, тобто “українські прізвища”,
протиставляє поняттю “запозичені прізвища” [6, XV]. На думку автора,
критерієм розмежування на прізвища українців і не українців є національна
належність їх носіїв, а критерії розмежування прізвищ на українські
та неукраїнські – лінгвістичні. До українських прізвищ автор відносить усі
прізвища, утворені від слів української мови способами та засобами
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українського словотвору. Якщо всі морфеми аналізованого прізвища мають
свої аналоги в словотворчих засобах української мови, то таке прізвище
П. Чучка вважає українським [6, XVI].
Розмежовувати прізвищеві назви та прізвища Уманщини на українські
та запозичені дуже важко, зважаючи на тісні багатовікові контакти
з поляками, росіянами, євреями, тюркськими народами, які залишили
багато явних, а ще більше прихованих слідів у антропонімії краю.
Існує думка, що виникнення на Україні прiзвищ на -ськ-ий
є наслiдком польського впливу, саме тому прізвища із суфiксом -ськне дiстали в росiйськiй антропонiмiї такого поширення, як в українськiй або
бiлоруськiй. Така точка зору також пояснює бiльше поширення прізвищ
на -ськ(ий) на Правобережнiй Українi й менше – в пiвнiчно-схiдних
областях [4, 78].
У XVIII ст., коли саме йшов процес формування й закрiплення
прiзвищ, на території України набули популярності “шляхетні” найменування, і деякi прiзвища на -ськ(ий) /-цьк(ий) могли утворюватися
штучно [3, 181]. О. Горбач зазначає, що в надднiстрянських говiрках “серед
прiзвищ виcтупають нерiдко наростки -ськ(ий) (первiсно вiд топонiмiв, але
згодом на шляхетський лад i вiд iнших прiзвищ)” [1, 199].
Сьогодні прикметникові прізвища на -ськ(ий) поширені на всiй
територiї України і належать до третього словотвірного типу українських
прізвищ [4, 78]. Така модель є продуктивною і на території Уманщини.
При дослідженні прізвищевих назв козаків Уманського полку було
виявлено 187 антропонімів іншомовного походження, що становить 6,3% від
загальної кількості найменувань. Серед них найбільшу групу становить
польський елемент (47; 25%). Адже з кінця XIV ст. і до другого поділу
Польщі у 1793 р. територія сучасної Уманщина була частиною Речі
Посполитої. Це не могло не залишити свій відбиток і в антропонімійній
системі досліджуваної території. Насамперед, це стосується популярності
словотворчої моделі на -ськ(ий). Кількість прізвищевих назв з формантом
на -ськ(ий) протягом XVIII – XIX ст. зросла на 17,87%. Елітарна свого часу
польська антропонімоформула особове ім’я +відтопонімне означення на -ск
стала модною, престижною в нижчих суспільних колах, хоча суспільна
еліта активно чинила опір такій моді. Однак приплив у міста селянського
населення став причиною того, що колись “шляхетська” антропонімоформула, охопивши більшу частину населення, перетворилася на типово
польську [2, 81]. Хоча Уманщина з 1793 р. і опиняється під владою Росії,
але ще в перші десятиліття ХІХ ст. на її території зберігається польська
мова та культура. На нашу думку, це і пояснює значне збільшення кількості
прізвищ на -ськ(ий) на досліджуваній території саме в цей період.
Серед морфолого-синтаксичних утворень протягом XVII – XІХ ст.
на території Уманщини домінують прикметникові назви із суфіксами -ськ(ий),
-цьк(ий): Вербицький, Михальський. У XVII  XVIII ст. згадана словотвірна

56

Юлія Фернос,
Польський елемент…

модель є другою за поширеністю після патронімічних назв на -енк-о
(XVII ст. − 10,99%, XVIII ст. − 12,80%), а у ХІХ ст.  першою (30,67%). Далі
спостерігається зменшення кількості таких прізвищ (ХХ ст. − 16,25% (другий
за поширеністю словотвірний тип), початок ХХІ ст. − 10,97% (четвертий).
Частина сучасних уманських антропонімів (0,1 % від загальної
кількості) зберігає польський суфікс -ек : Грабек, Гучек, Зброжек, Махачек,
Медвещек, Смолюшек, Строчек.
Беззаперечним свідченням національності носія є прізвища Ляшко,
Ляшок, Мазур (поляк з Мазуріїї), Поляк. До польських відносимо і ті прізвища, які утворені від польських імен: Бенда < пол. Będa < Będziemir =
Будимир, Жикгмонт, Жикгмотенко < Zygmunt, Радзивіл, Радзівілін < Radziwill, Ющенко < Juzef, Яценко, Яцькович < Jacko < Jac < Jacenty,
Янченко < Jan тощо.
До прізвищ іншомовного (польського) походження належать такі,
що повністю зберігають риси іншої мови або не функціонують як апелятиви
у лексичній системі нашої мови. Такі антрополексеми прийшли до українців
не як запозичені апелятиви, а вже як готові прізвища від сусідніх і несусідніх
народів: Біксей (пол. beksa “плаксій” [6, 62]), Дзяд (пол. dziad “старець,
жебрак” [5, Т.1, 213]), Крочак (пол. kroczak “кінь” [7, Т.2, 703]), Легедза
(пол. legiejda “лінива людина” [7, Т.2, 703]), Піонтковський (пол. piatek
“п’ятниця”), Свіонтковський (пол. swiatki “свята”).
Побутування іншомовних прізвищ (зокрема польських) в антропоніміконі Уманщини свідчить про активні міжетнічні зв’язки краю і є цінним
джерелом дослідження впливу чужомовних елементів на творення власних
прізвищевих назв історико-географічного регіону.
Дослідження кількісного складу польського елементу у сучасному
антропоніміконі Уманщини, а також вагомості його впливу на процес
творення прізвищ регіону, стане предметом наших подальших досліджень.
Цікавим також є визначення динаміки впливу польської мови на становлення
антропонімної системи регіону в різні періоди її розвитку.
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Summary
The article is devoted to the analysis of second names of the Polish origin.
Etymology of second names, morphological and syntactic methods of their formation
are considered. Word-formation models and degrees of their productivity are defined.
Keywords: anthroponym, appellative, patronym, word-formation model.

Аннотация
В статье анализируются фамилии польского происхождения. Рассмотрена
этимология фамилий, морфологический и морфолого-синтаксический способ
их образования. Определены словообразовательные модели и степени их продуктивности.
Ключевые слова: антропоним, апеллятив, патронимическая названия, словообразовательная модель.
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Фактори збереження західноукраїнського
релігійного мистетцва у др. пол. ХХ ст.
Анотація
Відродження релігійної культури України в кін. ХХ – поч. ХХІ ст. вимагає
всестороннього об’єктивного дослідження релігійних мотивів у західноукраїнському
мистецтві др. пол. ХХ століття. Унаслідок історичних реалій, власне
західноукраїнські митці та культурні діячі дали поштовх до розвитку релігійних
мотивів у різних мистецьких сферах і, таким чином, зберегли основні засади
християнської культури України того часу.
Ключові слова: релігійне мистецтво, церковне мистецтво, митці церковного
мистецтва, ікони.

Актуальність проблеми. Загальновідомо, що релігійність впродовж
всього розвитку українського народу знаходила свої форми в церковному
мистецтві, моралі, обрядах. Існує значна кількість опосередкованих
свідчень того, що Україна ніколи не була країною масового атеїзму у ХХ ст.,
особливо це стосується західних її територій. Форми існування традиційного
церковного мистецтва тут змінились у др. пол. ХХ ст. під дією зовнішніх
факторів, тому важливими є вивчення особливостей релігійного мистецтва
Західної України протягом цього складного періоду.
Формулювання цілей статті. Метою цієї розвідки є з’ясування
особливостей існування релігійного мистецтва у радянські часи на території
Західної України, виявлення творів митців, що, всупереч офіційній
політиці, висвітлювали релігійну тематику або ж виконували замовлення
релігійних громад.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні вже існує
доволі великий перелік праць, які висвітлюють питання особливостей
існування української церкви в період тоталітаризму, мистецтва радянської
епохи тощо. Серед таких праць для цієї розвідки ми використали наступні:
О. Петрової стосовно тенденцій українського образотворчого мистецтва
у досліджуваний нами період [6], монографію О. Голубця про мистецьке
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середовище Львова [2]. Цінними є твердження стосовно особливостей
тоталітарної культури російського дослідника І. Лєбєдєва [4]. Однак
досліджень, які висвітлюють українське релігійне мистецтво др. пол. ХХ ст.
загалом та західноукраїнськe зокрема є ще доволі обмаль. Тому окремі
факти з цього питання можна знайти у працях Я. Кравченка [3], І. Чмелик
[9], Т. Прохаська [7], Л. Хом’як [8] та інших.
Виклад основного матеріалу. Християнська культура України
впродовж ХХ ст. мала багато складаних сторінок, отож об’єктивна оцінка
сучасного стану релігійної культури України вимагає всебічного аналізу
різних факторів впливу на неї. Нагадаємо, що, на відміну від «великої»
України, Західна Україна фактично потрапила під гніт комуністичної
тоталітарної ідеології після закінчення Другої світової війни. Не було
чимось дивним і складним для комуністичної влади організувати тут
ті ж самі репресії стосовно релігії та націоналізму, які вже відбулись
на інших територіях Радянського Союзу. Заборона Української
автокефальної церкви в довоєнні роки та Української греко-католицької –
у повоєнні, шалена антирелігійна кампанія спричинили зародження
та зростання релігійного дисидентства. В цей час нищилися храми,
монастирі, заборонялись традиційні релігійні обряди. Формально ліквідована
Греко-католицька церква діяла в західних областях України в підпільних,
«катакомбних» умовах, а значна частина населення цих областей таємно
відправляла релігійні обряди.
Окрім наведених вище фактів, для розуміння різних варіантів проявів
релігійних мотивів у західноукраїнському мистецтві др. пол. ХХ ст.
насамперед важливо з’ясувати засади офіційної радянської культури.
Живучи в тоталітарному суспільстві радянської України, більшість
населення Західної України повинно було балансувати між офіційною
комуністичною ідеологією та християнською культурою й національними
цінностями.
Прагнення підпорядкувати життя суспільства єдиній, надреальній
меті (комунізму) вимагає особливим чином організованої культури, в основі
якої є міф. Як зазначає І. Лєбєдєв: «В основі радянського тоталітаризму
лежить міф Порятунку, земного перетворення. Мета – глобальне царство
правди (слово одночасно означає істину – справедливість), тому утворився
феномен культури, який не був просто симбіозом християнського очікування
і земної ґрунтовності язичництва з марксистською термінологією, а став
чимось новим» [4, 11]. Спостерігаючи в часі, як змінювались основні
ідеологічні положення радянського тоталітарного міфу у др. пол. ХХ ст.,
що висувались на противагу християнським константам, можемо
зауважити, що у 50-і роки він отримує новий імпульс. Міф Порятунку
наповнюється масовою вірою в науку, міфом науки, яка позбавить людство
від хвороб, нетворчої роботи, побуту. А польоти в космос розсовують межі
міфу до меж Сонячної системи. Міф, який відродився, повертає на арену
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прометеївський образ думаючої людини, іронічного романтика. При чому
слід зауважити, що інфляція очікувань стала початком і інфляції міфу.
На думку І. Лєбєдєва: «…в 70-і р. міф починає нестримно руйнуватися
і як ціле розпадається – залишається лише ідеологія і приватне життя
людей, об’єднаних тільки простором церемоній і традицій» [4, 11].
Намагання насильно, штучно замінити на території Західної України
християнські імперативи моральних норм, ціннісні орієнтації, світогляд,
види і форми мистецтва на зазначені вище породило певний спротив.
Як вказує О. Голубець, дослідник мистецького середовища Львова
др. пол. ХХ ст.: «Західні регіони України в минулому не зазнали надмірної
«інтернаціоналізації» радянського типу, тому галицькі українці зуміли
зберегти відносно високий ступінь «імунітету» [2, 148].
Як вже зазначалось вище, на відміну від земель «великої» України,
релігійна тематика у творчості західноукраїнських художників пер.
пол. ХХ ст. все ще займала доволі вагоме місце і не була заборонена. Тому
тут ще до Другої світової війни органічно розвивалось релігійне мистецтво.
Митці цього періоду, на думку І. Чмелик: «…все частіше замислювались
над проблемою відродження українського іконопису, намагалися оновити
живописну мову, засоби виразності, композиційні прийоми, що відповідало
б тогочасним європейським мистецьким процесам» [9]. Варто відзначити
в цій галузі таких митців: К. Устияновича, О. Куриласа, Т. Копистинського,
М. Сосенка, Ю. Данькевича. Вони створили низку прекрасних іконостасів
на теренах Західної України. Відомими є графічні цикли О. Сорохтея
«Біблійні теми» й «Голгофа», які створені у найбільш плідний період
творчості митця і виявляють перевагу експресіоністичних тенденцій.
Після заборони релігії та запровадження нових радянських вимог
до мистецтва у післявоєнний період, релігійне мистецтво офіційно не існувало
і, відповідно, не розвивалось. Однак це не зовсім так. У 50-60-і рр. багато
з відомих митців, що були знаними ще в «дорадянські часи» й не бажали
ставати на «рейки соціалістичного реалізму», таємно виконували замовлення
церковних громад (поновлювали ікони, іконостаси, розписували церкви
тощо). Так, учень відомого художника М. Бойчука, О. Кравченко, звільнений
з викладацької роботи за «формалізм», займався напівлегальним малюванням
іконостасів та монументальними розписами церков – у Золочеві (1956),
Оброшиному (1958), Яворові поблизу Косова (1958) [3, 171]. Після
повернення із заслання відомий станіславський митець, випускник
Краківської академії мистецтв, М. Зорій у 1955-1965 рр. виконував настінні
розписи у церквах Прикарпаття, зокрема в селах Мізуні, Залукві, Старих
Кривотулах, містах Тисмениці і Болехові [1, 103-104]. Зауважимо, що й твори його на біблійні сюжети відзначаються тонким психологізмом, у них
проглядаються впливи експресіонізму («Розп’яття», «Христос у терновому
вінку», «Ессе Ноmo»).
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Син священика з с. Делеви Тлумацького району Д. Іванцев, учень
Краківської академії мистецтв, також часто звертався до релігійної теми.
У другій половині 1950-х рр. таємно виконав розписи церков сіл Стінка
Бучацького району, Коропець Монастириського району (Тернопільська
обл.), Немирів Львівської обл., Княгинин (тепер у межах м. ІваноФранківська). Важливим доробком художника є іконографічний комплекс
розписів церкви Введення Пречистої Богородиці в с. Делева (1958). Для цієї
невеликої дерев’яної церкви майстер виконав дві з дванадцяти композицій
на святкові теми: «Різдво Христове» і «Воскресіння». У бабинці над
просвітом зображено авторську композицію «Народився в Вифлеємі – вмер
на Україні». Її сюжет був з деякими змінами повторений в олійній картині
під такою ж назвою у 1993 році [9]. Релігійна тема мала продовження
у творах майстра «Голгофа», «Христос над українським селом», «Мойсей»,
«Наша Пієта».
Я. Лукавецький, ще один випускник Краківської академії мистецтв,
у 1950р. виконує два твори, які призначалися для церкви св. Михайла
у Коломиї. Це два Архангели – Михаїл і Гавриїл. Експресіоністична манера
виконання їх до певної міри нагадує творчу манеру О.Новаківського.
Дослідниця творчості майстра І. Чмелик стверджує: «У творах все
зображено на контрастах: так, мужньому, рішучому у своєму пориві
Архангелу Михаїлу протиставлений Архангел Гавриїл з його ніжнозамріяним і сумовито-зажурливим обличчям, романтичним характером
і тендітним станом. У руках Арх. Михаїла – меч, що обертається пекельним
полум’ям для невірних, другою рукою він підтримує щит. У руках Арх.
Гавриїла – квітка лілії як символ миру і страждання. Контраст посилений
колірним багатством» [9].
В 60-80-х роках посилюються рухи спротиву існуючій системі
і на арену мистецької України виходять, поряд з офіційними «радянськими
метрами», дисиденти та нонконформісти. Як влучно зауважує О. Голубець:
«Для створення міцної духовної основи і відновлення втраченого зв’язку
поколінь потрібно було шукати нові, відповідні сучасності форми
мистецького виразу. Чудові зразки існували поруч, але за галасом
«неокон`юктурників» на них часто немов би не звертали уваги. Пройшло
немало часу, поки повернулося загальне визнання і відбулася констатація
великого значення для української культури і мистецтва таких художників
як Микола Бідняк, Феодосій Гуменюк, Опанас Заливаха, Карло Звіринський,
Євген Лисик, Іван Марчук, Володимир Патик» [2, 129].
Серед цієї когорти видатних художників України др. пол. ХХ ст.
релігійної тематики неодноразово торкались М.Бідняк, О. Заливаха і лише
частково Ф. Гуменюк та І. Марчук. І лише О. Заливаха жив і працював
майже весь цей час (за винятком часу, проведеного в радянських тюрмах)
на території Західної України. Художник все своє творче життя дуже тонко
відчуває позапросторову, іншими словами, релігійну константу світобуття.
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Високі критерії, своєрідна «етика зусиль» шістдесятників, не дали
перетворити Україну в безрідну територію. «Україна була їхньою Церквою;
відчуттям ліктя, жертовність в ім’я спільної ідеї і дружби, чистоти
помислів, послідовність вчинків лишалася непорушною моральною
нормою», – констатує О. Петрова, мистецтвознавець, відома дослідниця
українського живопису другої половини ХХ ст. [6, 82]. Тому совість
і творчість О. Заливахи завжди перебувають у гармонійній єдності. Його
новаторство полягало у нетиповому осмисленні історично сформованого
сюжету. Ризиковано експериментуючи з «не мистецькими» техніками,
О. Заливаха зберіг сакральність народної картини [5, 55].
Власне на таких засадах у його творчому трактуванні традиційна
християнська іконографія отримувала нове звучання. Найбільш часто
художник втілює образ Богородиці, що зрештою є звичним для традиційного
вітчизняного церковного малярства. Іконографія його полотен з цієї
тематики доволі обширна: Знамення, Покрова, Оранта тощо. Так світла
постать Богородиці («Богородиця», 1980-ті рр.). з надзвичайно сумним
обличчям та опущеними до долу руками зображена на темно-синьому фоні,
що розбурханий, неначе штормове море, «класичними» площинами
О. Заливахи. Подібно вирішено ще одне полотно Пієта, де Богородиця –
молода жінка у національному вбранні, а площину фону заповнено більш
лірично – силуети дерев («Пієта», 1985 р.). Почорнілий від горя і страждань
лик Богородиці-Покрови уособлює не лише християнський ідеал, а й втілює
образ багатостраждальної України. Вона тримає жовто-блакитний омофор,
як символ відродження української нації («Покрова «Берегиня»», 1994 р.).
В усіх творах художника Богородичної тематики червоною ниткою
проходить збірний образ християнських чеснот, в якому жінка — любляча
матір, милосердна сестра, чутлива супутниця життя і, насамкінець,
Заступниця християнського люду перед Богом. Окрім того, часто в розумінні
художника це і дещо гіперболізована Мати-Україна.
У вирішенні сюжету Святий Юрій Змієборець майстер не змінює своєї
творчої манери, тому домінантами є динамічна вертикаль постаті святого
Юрія, що рішуче розсікає змія, цю червону потвору, та вишукано-пластичне
трактування силуетів дівчини, хати, коня («Юрій Змієборець», 1980-ті).
Створив майстер сакральні речі й у техніці кераміки. Серед них є рельєфна
ікона Богородиці Одигітрії. О. Заливаха часто повторював, що Христос
і Богородиця мають бути якимось чином українськими, щоб були
ближчими простому люду, тому неодноразово одягав їх у народні строї.
Такими вони зображені і у цій маленькій іконці. Ще одним іконографічним
варіантом Богородиці та Христа в українському одязі є два парні твори
майстра, що можна трактувати як традиційні іконостасні ікони. Епічністю
сповнена вся творчість О. Заливахи від самого початку, особливо
це прослідковується у його філософських полотнах, в яких майже завжди
присутній глибокий релігійний відтінок.
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Існувало ще декілька мистецько-культурних факторів, які допомагали впродовж др. пол. ХХ ст. зберігати і «напівлегально» ретранслювати
християнське мистецтво з Західної України на всі решта її території. Серед
них не можливо не згадати й факт, що популярними в той час були,
виконані кустарним способом, хатні ікони (олеографічні, фотографічні,
мальовані на склі), які продавали, переважно напівлегально, на сільськогосподарських ярмарках. Також проявом глибокої релігійності вважаємо
аматорські ікони, вишиті західноукраїнськими жінками політв’язнями
у місцях позбавлення волі. Окремим підпільним «шиком» вважались
різдвяні та великодні листівки. У 50-70 роках це були передовсім графічні
відбитки робіт місцевих художників, фотокопії, які, як і церковні календарі,
виготовлялися у підпільних лабораторіях і продавалися на чорному ринку.
Деякі з листівок походили із Польщі, де церква ніколи не була забороненою.
Окрім західноукраїнського образотворчого мистецтва, доволі
опосередковано, але стабільно впливали на збереження релігійних традицій
у др. пол. ХХ ст. певні види традиційного народного декоративноужиткового мистецтва. Серед найбільш поширених виробів можна назвати
писанки, витинанки, вишивки на великодній кошик з християнською
символікою (хрестики, церкви), солом’яні хрести, традиційні гуцульські
різьблені хрести тощо. Ці речі були атрибутами заборонених свят, але
таким впевненим нагадуванням про християнські традиції зокрема
та християнську культура загалом.
Особливо слід відзначити як спосіб безперервної трансляції традицій
християнського культури в радянський тоталітарний час у Західній Україні –
меморіальну різьбу. Можна стверджувати, що у творах провідних
західноукраїнських осередків народного каменярства др. пол. ХХ ст. тісно
переплелися національна традиція, візантійський іконографічний канон
і західноєвропейські мистецькі впливи, а пам’ятники у вигляді статуй
Лурдської і Фатімської Богоматері, дитячі надгробки зі статуарними
постатями дітей-ангелів, «дубові» хрести, доповнені рельєфним розп’яттям
позначені рисами художнього примітиву є невід’ємною складовою
національної мистецької спадщини та християнської культури [8, 10].
Колядування, вертепи, гаївки у часи тоталітаризму не могли заборонити повністю, але цей неоціненний скарб народної творчості ще з язичеських
часів, впродовж радянської доби, спробували прилаштувати до радянських
свят та символіки, змінивши християнські мотиви на радянські. Однак
перероблені варіанти колядок, щедрівок не приживались, особливо це було
відчутно у Західній Україні, де впродовж усього часу радянщини (хоч
і підпільно) ходили вертепи та лунали колядки як ствердження
християнського та національного спротиву режиму.
Висновок. У др. пол. ХХ ст. західноукраїнське релігійне життя
та мистецтво існували переважно у підпіллі і були фактично заборонені.
У 50-60-х рр., як логічне продовження традиції релігійного мистецтва
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Західної України пер пол. ХХ ст., відомими художниками були таємно
виконані ряд ікон та монументальних розписів для західноукраїнських
церков (Д. Іванцев, О. Кравченко, Я. Лукавецький, М. Зорій та інші).
Історична, міфологічна, релігійна тематики стали ефективною формою
внутрішньо-духовного протистояння митців нонконформістів офіційному
радянському мистецтву у другій половині ХХ ст. При чому важливу роль
грав не кількісний, а якісний фактор, наприклад трактування релігійних
образів у творчості О. Заливахи, адже вони є ілюстрованим літописом
українського народу та скарбницею християнської культури. Приклади кітчу,
виконані кустарним способом хатні ікони, на наш погляд, мали навіть дещо
позитивне значення як ретранслятори християнської віри у атеїстичному
радянському суспільстві. Способом збереження і ретрансляції впродовж др.
пол. ХХ ст. християнського мистецтва з Західної України на всі решта
її території також була жива традиція народної меморіальної різьби,
колядування, щедрівки, писанкарство тощо.
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Conservation factors of West-Ukrainian religious art
in the second half of 20th century
Summary
The revival of Ukrainian religious culture of the 20th and 21st century requires
an all-round objective research into religious motives in the West-Ukrainian art
of the second half of the 20th century. Due to historic realities, West-Ukrainian artists
and cultural workers gave an impulse to practically illegal development of religious
motives in fine arts and, thus, saved the basics of Christian culture of Ukraine.
Keywords: religious art, church art, artists of church art, icon.
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Національні цінності української молоді
та поняття інтеркультурності
у сучасному полікультурному просторi
Анотація
У статті розглядається важливість міжкультурних підходів у розвитку
туризму, туристичної діяльності, підготовка персоналу для індустрії туризму
й гостинності.
Проаналізовано міжкультурну комунікацію у загальному понятійному змісті.
Розглянуто так звані прецедентні феномени, що відбивають специфіку
національного характеру, етнічної і мовної свідомості.
Доведено важливість вивчення іноземних мов студентами туристичної галузі.
Ключові слова: інтеркультурність, полікультурність, міжкультурна комунікація,
прецедентний феномен.

На сучасному етапі розвитку світової спільноти інтеркультурну
освіту і полікультурне виховання розглядаємо одними із найважливіших
факторів розвитку країн в умовах глобального геополітичного простору.
Формування єдиного соціального, освітнього й туристичного простору,
що створює новий контекст взаємодії учасників міжнародних туристичних
обмінів, вимагає дотримання принципу інтеркультурності як в організації
туристичної діяльності, так і в професійній туристичній освіті.
Принцип інтеркультурності (міжкультурності) припускає формування
установок на міжкультурну комунікацію, по-перше, у самому співтоваристві
(готовність і здатність приймаючого співтовариства до міжкультурних
контактів, включаючи державні інститути й служби, бізнестовариства,
засоби масової інформації ЗМІ, громадські організації, населення
приймаючої країни в цілому), по-друге, у туристичній галузі (адаптація
програм і маршрутів під національні лінгвокультурні цільові ринки в’їзного
туризму, їхнє інформаційне забезпечення й супровід, міжкультурні
маркетингові комунікації, міжкультурний тренінг персоналу), по-третє,
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у туристичній професійній освіті (міжкультурна комунікація повинна
лягати в основу побудови системи й формування змісту професійної освіти
в туризмі).
У загальному понятійному змісті міжкультурна комунікація виражає
особливості людської діяльності й людських взаємин з погляду культурних
процесів (Федоров, 2005. С. 148) Е. Верещагін і В. Костомаров визначають
міжкультурну комунікацію як адекватне взаєморозуміння двох учасників
комунікативного акту, що належать до різних національних культур
(Верещагін, Костомаров, 1990. С. 26).
Міжкультурну комунікацію в туризмі варто розглядати як: 1) саму
діяльність, 2) умову й організаційний принцип цієї діяльності, 3) фактор
і критерій якості туристичного продукту, що позиціонується на міжнародному ринку, 4) наукову й навчальну дисципліну, 5) компонент змісту
професійної туристичної освіти, 6) професійно значиму якість і компетенцію
фахівця міжнародної туристичної діяльності.
Міжкультурна комунікація припускає взаємодію представників
різних культур у процесі спільної професійної діяльності в туризмі:
у рамках діяльності транснаціональних компаній, партнерської діяльності
постачальників туристичних послуг і туроператоров, ініціативних
і рецептивних туроператоров, діяльності компаній рецептивного
співтовариства з прийому й обслуговування іноземних туристів.
Міжкультурна комунікація як умова й організаційний принцип
діяльності повинна використовуватись при проектуванні й розробці
турпродукту, розвитку маркетингових комунікацій, плануванні й здійсненні
рекламної й виставкової діяльності, організації прийому й обслуговування
іноземних туристів на території відвідуваної етнокультурної або
полікультурної спільноти.
Міжкультурна комунікація як фактор і критерій якості туристичного
продукту означає, що будь-який турпродукт, який позиціонується
на закордонних ринках, повинен відповідати вимозі «міжкультурності»,
тобто максимально враховувати специфіку культури іноземних туристів
й особливості контакту культур ініціативного й рецептивного співтовариств.
Міжкультурна комунікація як самостійна наукова й навчальна
дисципліна, що має свій понятійний і методологічний апарат, вивчає
когнітивнопсихологічний, соціологічний, лінгвістичний аспекти спілкування
представників різних культур, а також розглядає міжкультурну комунікацію
як частину ділової культури, тобто культури корпоративних зв’язків
і зв’язків із громадськістю з обліком національних та регіональних
культурних компонентів (Федоров, 2005. С. 150).
Міжкультурна комунікація як компонент змісту професійної
туристичної освіти повинна міститись у навчальних планах туристичних
спеціальностей і спеціалізацій дисциплін міжкультурної спрямованості
(«Культурна антропологія», «Порівняльна культурологія», «Теорія
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міжкультурної комунікації», «Практикум міжкультурної комунікації» й ін.),
а також відповідних тем і розділів у навчальних програмах дисциплін задля
формування міжпредметних зв’язків. Слід також розробляти програми
навчальних і виробничих практик, а також організовувати практику
і стажування, що забезпечуватимуть формування повноцінних практичних
умінь і навичок міжкультурного спілкування у сфері міжнародного туризму.
Міжкультурна комунікація як професійно значуща компетенція
фахівця міжнародної туристичної діяльності означає, що для ефективного
виконання своїх професійних обов’язків фахівці сфери туризму повинні
володіти не тільки знаннями, уміннями й навичками в сфері міжкультурного
спілкування, але й професійною готовністю діяти згідно з сучасними
завданнями і викликами розвитку туризму в умовах глобалізації культури.
Рівень знань, умінь, навичок і досвіду фахівця туристичної діяльності
в області міжкультурної комунікації повинен відповідати рівню складності
завдань, викликів і проблем.
Очевидно, що міжкультурна комунікація повинна розглядатися
в різних площинах: як інваріантна і як варіативна складова компетенції
фахівця в сфері туризму. Це означає, що вимоги до рівня міжкультурної
комунікативної компетенції різні для контактного й неконтактного
туристичного персоналу.
Дотримання принципу інтеркультурності, формування міжкультурної
компетенції фахівців туристичної галузі передусім можна забезпечити
організацією системи практик, стажувань і студентських обмінів, програми
яких також побудовані на основі міжкультурного підходу щодо розвитку
туризму.
Студенти вузу туристичного профілю повинні опанувати вміннями
й навичками співвіднесення, зіставлення, розуміння культурних традицій,
норм, систем цінностей, звичок, переваг, стилів життя своєї країни й інших
країн, розпізнавання й обліку в туристичній діяльності культурних
стереотипів. Важливі не тільки знання, уміння й навички, що формують
міжкультурну компетенцію фахівця в сфері туризму, але й професійна
готовність до самостійного пошуку шляхів і методів міжкультурного
діалогу.
Рівень міжкультурної комунікативної компетенції кадрів, що
забезпечують організаційні й сервісні послуги, послуги транспортування,
розміщення, харчування, що мають обмежений або вузькоспеціалізований
контакт із іноземними туристами, кардинально відрізняється від рівня
вимог, пропонованих щодо контактного персоналу, який забезпечує
соціокультурні, і, зокрема, екскурсійні, послуги. Крім того, очікуваний
рівень міжкультурної комунікативної компетенції залежить від специфіки
контактів: видів і форм, умов протікання, характеру, тривалості,
інтенсивності й т.п. Вимоги до міжкультурної комунікативної компетенції
фахівців у сфері туризму залежать і від специфіки туристичної аудиторії,
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наприклад, чи є туристи первинними або повторними клієнтами;
позитивно, нейтрально або негативно настроєними; від вікового, статевого,
професійного складу, освітнього цензу й т.п.
Готуючи фахівців туристичної галузі, викладачі повинні пам’ятати,
що від міжкультурної компетенції екскурсоводів і гідів, тобто організаторів
туристичної діяльності прямо залежить якість туристичних послуг, від цих
фахівців вимагається не тільки знання маршруту, об'єктів показу й мови
туристів, але й великі кроскультурні знання, тобто знання своєї культури
й культури туристів, облік специфіки взаємодії культур, розуміння
особливостей вербальної й невербальної комунікації, уміння використати
ці знання в реальних ситуаціях міжкультурного спілкування. До прикладу,
саме гідові доводиться вирішувати проблеми туристів, викликані їхнім
перебуванням у чужому для них соціолінгвокультурному середовищі.
Як відзначалося вище, для ефективної міжкультурної комунікації
необхідно, щоб комуніканти володіли загальною когнітивною базою,
властивою контактуючим лінгвокультурним співтовариствам, як рецептивному,
так й ініціативному. Однак, через неможливість вимог до наявності
подібних знань в «гостей» - іноземних туристів, підвищуються вимоги
володіння цими знаннями до «хазяїв» - фахівців у сфері туризму.
У широкому змісті когнітивна база - це сукупність знань і уявлень
про картину світу, типова для будь-якого представника певного
лінгвокультурного співтовариства. В основі когнітивної бази лежать так
звані прецедентні феномени, що відбивають специфіку національного
характеру, етнічної і мовної свідомості. Прецедентні феномени
є специфічними знаками, символами або сигналами певних
культурноісторичних фактів, що характеризують ціннісну базу
лінгвокультурного співтовариства.
Дослідники прецедентної феноменології відзначають, що прецедентні
феномени, які утворюють певну комплексну систему, закріплюють ціннісні
установки всього лінгвокультурного співтовариства і, таким чином,
регулюють діяльність його членів. Виникаючи в усному або письмовому
мовленні, вони викликають у реципієнта певні національноспецифічні
асоціації, що є загальними для всіх або більшості членів певної
лінгвокультурної спільноти.
За будь-яким прецедентним феноменом стоїть певний факт
у широкому змісті (суб'єкт, предмет, явище), щось існуюче або існуюче
в лінгвокультурному співтоваристві і виступає своєрідним маркером. Він
може бути абсолютно різним (позитивним, негативним або нейтральним).
Його ідентифікація сприяє порівнянню, зіставленню, породжує почуття
адекватності, довіри, комфорту, і, насамкінець, забезпечує очікуваний
ефект міжкультурної комунікації між представниками рецептивної
лінгвокультурної спільноти і гостями (представниками ініціативної
лінгвокультурної спільноти).

70

Олександра Лисенко,
Національні цінності української…

Серед таких прецедентних феноменів лінгвокультурної спільноти
хочемо виокремити:
1) прецедентні імена,
2) прецедентні висловлювання,
3) прецедентні тексти,
4) прецедентні ситуації.
Крім того, прецедентні феномени можна розділити на:
а) універсальнопрецедентні,
б) національнопрецедентні,
в) соціумнопрецедентні,
г) оказіальнопрецедентні.
Якщо реципієнтові інформації доступно лише буквальне сприйняття
тексту, що містить посилання на прецедентні феномени, то він приречений
на нерозуміння або неадекватне розуміння інформації. Це пов'язане з тим,
що зміст будь-якого прецедентного висловлювання в міжкультурному
спілкуванні не в його буквальному лексичному значенні, а в прагматичному
наповненні й посиланні.
Знання й вміле оперування прецедентними феноменами рецептивного
й ініціативного співтовариств як інструментами кодування й декодування
схованого культурного змісту - найважливіший компонент професійної
туристичної діяльності в контексті міжкультурної комунікації.
При розробці контенту інформаційних і рекламних матеріалів,
текстів екскурсій і шляхової інформації фахівці повинні враховувати
й наголошувати на прецедентних феноменах цільового лінгвокультурного
сегмента ринку споживачів. На практиці це означає, що матеріали
екскурсій за схожими маршрутами для внутрішніх й іноземних туристів
повинні різнитися.
Така ж вимога ставиться і до формування контенту рекламних
статей, оголошень, сторінок інтернетсайтів і матеріалів виставкових
експозицій, орієнтованих на споживачів різних лінгвокультур. Туристична
соціокультурна анімація повною мірою залежить від можливості
реципієнта декодувати не лише вербальну, а й невербальну інформацію,
тому фахівці анімаційної діяльності повинні формувати контент
анімаційних заходів або на базі универсальнопрецедентних феноменів, або,
орієнтуючись на прецедентні феномени лінгвокультурного співтовариства
туристів. Опирання на прецедентні феномени культури іноземних туристів
в організації маркетингових комунікацій, у тому числі рекламної
й виставкової діяльності, прийому й обслуговування, включаючи
екскурсійні послуги й анімаційні програми, забезпечує адекватний вплив
на національну свідомість, а значить й ефективність міжкультурної
комунікації в туризмі.
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Міжкультурна комунікація в туризмі немислима без володіння
іноземними мовами як інструментом професійного спілкування.
Це фундаментальна навичка студентів туристичних спеціальностей,
а в умовах глобалізації туристичного ринку й конкурентного середовища
володіння іноземними мовами є неодмінною умовою їхньої професійної
затребуваності й кар'єрного росту.
Будучи засобом комунікації, іноземна мова також дозволяє студентам
пізнавати культурну спадщину й своєрідність окремих націй і народностей,
а також культурну розмаїтість сучасного світу. Вивчення іноземних мов
і культур приводить студентів до розуміння своєї культури, її джерел
і розвитку, усвідомленню важливості збереження культурної розмаїтості
як довгострокового завдання стійкого розвитку туризму (Jovicic, Ivanovic,
2004. с. 375).
Сьогодні, коли ми вступили в період «нового туризму», важливість
міжкультурних підходів у розвитку туризму, туристичної діяльності,
підготовка персоналу для індустрії туризму й гостинності визнається
й підкреслюється міжнародними організаціями. Особливу роль у системі
заходів щодо досягнення цієї мети приділяється сучасному туристичному
персоналу.
ВИСНОВКИ. Таким чином, підготовка фахівців для міжнародної
туристичної діяльності, контактного персоналу індустрії туризму й гостинності в сучасних умовах глобалізації не може бути визнана ефективною,
якщо не буде будуватися на принципі інтеркультурності. Як відзначають
дослідники, ефективність міжнародної туристичної спільноти, заснованої
на принципі інтеркультурності, повинна асоціюватися з умінням, здатністю
й готовністю фахівців сфери туризму й гостинності, менеджерів туризму
не тільки забезпечувати стійкий розвиток туризму, стійкі форми й практики
менеджменту, але й створювати умови для взаємодії й взаєморозуміння між
представниками різних країн, їхніми культурами й спадщиною.
Посилення ролі іноземних мов у навчальних планах туристичних
вузів як у кількісних, так і у якісних показниках сприятиме вдосконалюванню
й підвищенню ефективності міжкультурного спілкування в сфері передусім
міжнародного туризму.
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Роль освітньо-туристичної активності людей
похилого віку в адаптації до старості
Анотація
Несприятливі тенденції в демографічних процесах, зокрема стрімке
старіння населення у розвинених країнах світу, створюють багато викликів
політичного, економічного та соціального характеру. Одне з основних завдань
суспільства – забезпечення соціальної адаптації та реадаптації людей похилого
віку, збереження людського потенціалу. Людина, яка знаходиться поза
суспільним і культурним життям, втрачає мотиваційну сферу, а відтак і якість
життя. Теоретичні і практичні дослідження доводять, що освіта і туристична
активність у похилому віці – ефективний адаптаційний механізм, спосіб
подальшого розвитку і самореалізації особистості. Освітньо-туристична
активність є успішнішою формою позитивного старіння, головною метою яких
є збереження активної життєвої позиції людей похилого віку.
Ключові слова: люди похилого віку, освітня геронтологія, позитивне старіння,
соціальна адаптація, старіння.

Вступ. Старість – своєрідний віковий і психологічний період життя
людини, який характеризується значними фізіологічними, психічними
та психологічними змінами організму. Традиційно старіння сприймається
як процес деградації і спаду життєвих функцій, однак все більше наукових
досліджень доводять, що розвиток особистості відбувається і протягом
цього періоду, зокрема завдяки активізації життя, активності людини
і набуттю нових знань та компетенцій, що є необхідною умовою
поліпшення якості її життя в старості.
Сучасні глобалізаційні детермінанти актуалізують проблему
пізнавальної активності старшого зрілого (похилого віку), суть якої полягає
не лише у пасивному здобутті знань, а передусім у розвитку пізнавальної
активності та навчанні протягом усього життя. Залежно від того, наскільки
правильно вибудувана пізнавальна діяльність, залежить спосіб старіння
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і якість життя людини в старості. Особливе місце у цьому процесі
відводиться освітній і туристичній активності людини, як каталізаторам
реалізації концепції успішного старіння.
Теоретичні й емпіричні дослідження у галузі освітньої геронтології,
які проводилися упродовж другої половини ХХ ст. – на початку ХХІ ст.,
доводять, що у старшому зрілому (похилому) віці освітня й туристична
активність людини сприяє підтриманню їх когнітивних функцій і, відповідно,
впливає на якість її життя. У контексті нашого дослідження значний інтерес
становлять праці науковців з проблем освіти впродовж життя:
– освіти впродовж життя: А. Каміньський (A. Kaminski), І. Карні
(I. arney), П. Скавран (P. Skawran), Д. Горн (J. Horn);
– психологічні засади пізнавальних потреб людей похилого віку:
П. Балтес (P. Baltes), А. Фронд (А. Freund), Д. Брумлей (D. Broomley),
С. Вілліс (S. Willis);
– форм та особливостей освітньої і туристичної діяльності людей
похилого віку: Д. Петерсон (D. Peterson), Д. Торнтон (J. Thornton),
Д. Біррен (J. Birren), Г. Ворах-Кардас (H. Worach-Kardas).
Багатогранність педагогічного потенціалу освітньо-туристичної
діяльності та одночасно його вагоме значення для сучасної теорії
та практики освітньої геронтології у поєднанні з недостатньою вивченістю
обумовили вибір окресленої проблематики.
Виклад основного матеріалу. Старість не є поняттям сталим і його
трактування змінюється під впливом соціально-економічних та культурних
факторів. Так, зі зміною демографічної структури населення багатьох країн
(зокрема розвинених) і зростанням кількості пенсіонерів, виникає
необхідність переосмислення понять «старість» і «старий»: «Поняття
старості стає невідповідним, оскільки населення, детерміноване пенсійним
віком, стає більш диференційоване та охоплює осіб цілком вправних, яких
за жодними критеріями не можна вважати старими людьми» [3, c. 105].
Старість як завершальний етап життя людини займає належне місце
в суспільній свідомості ХХІ ст. Найважливішими тенденціями зміни
суспільної парадигми старості, які спостерігаються в останні десятиліття
ХХ – початку ХХІ ст., можна вважати:
– «омолодження» старості, що виражається, насамперед, у зміні
підходу самих людей до свого віку і схильності до зарахування
себе до групи осіб радше зрілого, а не похилого віку;
– зміна структури суспільства, що полягає в істотному збільшенні
частки людей похилого віку відносно загальної чисельності
населення;
– зниження професійної активності у похилому віці;
– фемінізація старості;
– сингуляризація старості;
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– достатній рівень матеріального забезпечення людей похилого віку;
– еволюція поглядів на старість у суспільній перцепції – від
негативних стереотипів до різного роду поглядів, залежно від віку
і психофізичного стану людей похилого віку [16, c. 15]; [3, c. 107–108].
Наскільки у ХХ ст. панувало загальне переконання про нижчу
цінність цього періоду життєвого шляху людини, який сприймався
як процес поступового занепаду життєвих функцій, фізичної, психічної
та інтелектуальної деградації людини, настільки тепер акцентується увага
на його новому вимірі; стає зрозуміло, що цей етап життя може бути так
само творчий і активний, як і час молодості та зрілості. Серед причин
реінтерпретації старості можна назвати:
– зростання значення ідеї активності, яка акцентує на залежності
суспільних змін від активності людини;
– збільшення (у глобальному масштабі) частки осіб похилого віку;
– збільшення тривалості пост-пенсійної фази життя;
– зростання відсотка осіб похилого віку з вищою освітою;
– розвиток інформаційних технологій, що може призвести до соціальної
ізоляції людей похилого віку;
– зростаючий потенціал вільного часу;
– стереотипи щодо старіння і старості.
Зазначені причини генерують потребу проектування та реалізації
освітніх та рекреаційних програм, які б дозволили старшим людям
якнайдовше зберігати активність і самостійність. При створенні таких
програм важливо спиратися на положення нової концепції активного
й успішного старіння, так званого позитивного старіння.
Активність в аналізованому контексті означає дійсну участь людини
в суспільному, культурному і духовному житті. Позитивне старіння полягає
у можливості збереження здоров’я, активності та самостійності з метою
забезпечення кращої якості життя. Люди похилого віку демонструють
як діяльний спосіб життя, так і повну пасивність та відсторонення від нього.
Згідно з дослідженнями у галузі освітньої геронтології, освіта і туризм
є ефективним способом активізації людей у літньому віці.
Оскільки розумова активність людей похилого віку є дієвим
чинником збереження їх когнітивної функції, а відтак і якості життя
у період старості [17], вивчення цього питання зайняло значний сегмент
геронтологічних досліджень. Найбільш суперечливими у науковій літературі
можна назвати висновки щодо розумової здатності та можливості навчання
людей похилого віку. Так, Д. Брумлей (D. Broomley) вважає, що фізіологічно
здатність до розумової діяльності знижується уже після 25 років. Процеси
запам’ятовування та навчання підлягають змінам під впливом віку, однак
вони мають індивідуальний характер. [4, c. 117–119]. За висновком
Дж. Біррена (J. Birren), з віком зміни у здатності до навчання є незначними,
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а відмінність між процесом учіння в молодих людей і людей похилого віку
лежить радше у сфері сприйняття, уваги, мотивації та фізіологічного стану
організму, аніж власне у змінах самої здатності навчатися [12, c. 117].
Схожої позиції дотримується П. Скавран (P. Skawran), наголошуючи,
що здатність до розумової діяльності у старшому віці не знижується,
а тільки змінюється, тому для її вивчення некоректно застосовувати тести,
призначені для молодих людей [13, c. 33]. На думку І. Карні (I. Karney),
розвиток дорослої людини полягає у зростанні її здатності усвідомлювати
взаємозв’язок людина – середовище [9, c. 90]. Д. Левінсон (Levinson D., 1978)
вважає, що головною складовою розвитку дорослої людини є зміни
структури життя і видів діяльності [11]; P. Гулд (R. Gould, 1978) зауважує,
що дорослість в розумінні періоду життя після певної фізичної зрілості
людини містить елемент регресу і розвитку: регрес виникає зі старінням
організму, а розвиток є наслідком впливу суспільних та індивідуальних
чинників [6]. Спираючись на дослідження Дж. Горн (J. Hоrn), які доводять,
що з віком у людини знижується когнітивна здатність, але у людей розумово
активних накопичуються знання та інтелектуальний досвід [7] (С. Клонивич
(S. Klonowicz) називає це «явищем позитивного трансферу» [10]). І. Карні
(I. Karney) наголошує, що «так, як фізична активність підтримує рухову
здатність людини до старечого віку, так і активність розумова сприяє
збереженню і навіть розвиткові інтелектуальних можливостей до глибокої
старості» [15]. П. Балтез (P. Baltes) пояснює цей факт наявністю так званого
резерву розумової активності, який не використовується як потенціал, але
«може бути запущений, якщо присвятити йому більше часу й енергії» [1].
Тобто розумова активність є не тільки фактором підтримання когнітивної
здатності людини у похилому віці, але й невід’ємною умовою її ціложиттєвого
розвитку.
Біологічні і психічні зміни, які відбуваються з віком, призводять
до обмеження здатності осіб похилого віку до навчальної діяльності, однак
старість – це не стагнація, а фаза життя, у якій можливо здобувати знання
та набувати нових умінь. Дослідження доводять, що мозок людини
потребує постійного тренування, тобто підтримання розумової активності,
інакше він піддається атрофії. Набуття нових компетенцій цілком можливе
у період старості, але вимагає вироблення способів діяльності, відповідних
можливостям людей похилого віку [2]. Незважаючи на слабші (порівняно
з можливостями молодих людей) біологічні та психічні можливості
розвитку, люди похилого віку мають багатший життєвий досвід, який при
відповідному використанню дозволяє випрацювати оптимальні способи
діяльності, що, своєю чергою, полегшує людям керування власним життям
і робить його змістовним і вартісним [17].
Провідною ідеєю навчальної діяльності людини похилого віку
є припущення, що активність людей похилого віку, зокрема розумова,
затримує наслідки біологічного і психічного старіння. Пролонгуючи період
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фізичної та інтелектуальної здатності людини і детермінованої цією
здатністю соціальної мобільності, розумова активність відтермінує час
старечості, безпомічності та залежності від допомоги інших людей.
За висновком геронтологів, «… швидкість старіння зумовлена генетично
і підлягає модифікації тільки через виховання, стиль життя і середовище»
[5, c. 61].
З точки зору соціальної педагогіки, людина – істота біосоціокультурна.
Період старості у неї є останньою фазою росту і розвитку; чим довше
людина живе, тим має більший шанс пройти можливий повний розвиток
і цілковито використати свій потенціал. Однак, результати геронтологічних
досліджень показують, що освіта й виховання у старості є не тільки
можливістю заповнення вільного часу, який значно збільшується з виходом
людини на пенсію, а часто й потребою, що уможливлює збереження
індивідуальності та самоідентифікації людини похилого віку [9].
Засновником класичної концепції освіти й виховання до і в старості
вважається А. Каміньський. Обґрунтовуючи виховання у похилому віці,
автор спирався на дві засадничі тези: по-перше, «… додаймо життя
до років, а не роки до життя»; а по-друге, «… у старості люди такі ж, якими
були в молодості» [8]. Тобто концепція А. Каміньського побудована
на переконанні, що умовою спокійної позитивної і, насамперед, гідної
старості є активність людини у всіх сферах життя. Навчальну діяльність
людей похилого віку автор трактує як чинник їх адаптації до суспільства.
Основним завданням навчання у цьому віці є забезпечення умов для
набуття чи поглиблення інтересів, знань та умінь, що дає людині відчуття
задоволення від власної діяльності та способу життя у пенсійний період.
Найбільш ефективним у контексті освіти у похилому віці, вважає автор,
є аспект самовиховання особистості, свідомої свого майбутнього, тобто
готової до старості: «… правильне виховання до старості – найкращий
спосіб примирення з нею» [8].
Старість характеризується послідовним відстороненням людини від
певних сфер суспільного життя. З переходом на пенсію та з втратою
професійних ролей осіб похилого віку часто сприймають як «маловартісних»
для суспільства, тому перед ними постає проблема захисту своєї суспільної
значущості. Однак, не тільки професійні функції людини визначають її вагу
у суспільстві. На погляд норвезького науковця С. Даатланда (S. O. Daatland),
старшим людям не обов’язково здобувати свій суспільний престиж таким
же способом і у таких сферах діяльності, як це роблять молоді люди,
а реалізовувати його через неформальну зайнятість, зокрема у підтриманні
навчальної чи туристичної діяльності. У старості людина більшою мірою
залежить як від свого безпосереднього оточення, так і від приналежності
до своєї соціальної групи, тобто, з віком для людини зростає значення
соціальних зав’язків у площині індивід – родина – друзі. Саме їх наявність
підтримує людей похилого віку та дозволяє долати почуття відсторонення
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і непотрібності [14, c. 321]. У цьому, власне, і полягає суть залучення
до освітньої-туристичної діяльності, що сприяє підтриманню відчуття
залучення у суспільне життя. «(…) люди стають активними через набуття
нових знань і компетенцій, пізнання світу й міжособистісне спілкування
у неформальному середовищі і таким чином створюють підстави для
власної ідентифікації» [18, c. 118].
Педагогічний потенціал освітньо-туристичної активності людей
похилого віку, на нашу думку, визначається як симбіоз мотиваційних
та інтелектуально-творчих характеристик особистості, які сприяють
її соціальній інтеграції й адаптації до пост-пенсійної фази життя. Для того,
щоб зрозуміти всю глибинність і значущість окресленого вище
педагогічного феномена, потрібно визначити поняття «освітньо-туристична
активність осіб похилого віку». Розуміємо його як особливий напрям
освітньої діяльності, який здійснюються з пізнавальною, комунікативною,
навчальною і соціально-інтегративною метою. Зазначимо, що найбільшого
розвитку такий вид освітньої діяльності набув у закладах освіти для
«старших дорослих», зокрема в Інститутах для навчання на пенсії,
поширених у США, та в Університетах Третього Віку, які діють в Європі
й успішно поєднують навчальну і туристичну активність людей похилого
віку.
Злиття освіти й туризму в єдиний цілісний педагогічний феномен
сприяє реалізації таких дидактичних принципів як: спрямованості навчання
на реалізацію мети освіти, зв’язку теорії з практикою, свідомості
й активності, доступності, наочності, систематичності і послідовності.
За своєю функціональністю освітньо-туристична діяльність є важливою
формою організацій навчального процесу людей похилого віку за межами
основного навчального закладу, який реалізується шляхом здійснення
подорожей.
Освітньо-туристична діяльність людини у похилому віці загалом
означає можливість розвитку інтересів, хобі, підтримання товариських
стосунків, участь в житті більшої громади. Для збереження хорошого
самопочуття і здоров’я недостатньо задоволення основних потреб;
важливим є не відсторонюватися від активного способу життя,
а продовжувати і розвивати на пенсії такі види діяльності як навчальну,
культурну і туристичну. Така активність виконує кілька функцій:
– адаптаційну, яка сприяє кращому пристосуванню осіб похилого
віку до нових соціальних ролей;
– інтеграційну, яка призводить до кращого пристосування людини
в соціальній групі;
– компенсаційну, що забезпечує долання відчуття нестачі чи прогалини
в інших сферах життя людини;
– навчальну, яка сприяє особистісному розвиткові;
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– рекреаційно-розважальну, що сприяє долати стрес, повертає
бажання жити і заповнює вільний час людини на пенсії;
– психологічну, яка створює почуття задоволення, самореалізації,
а відповідно й впливає на якість життя [17].
Варто також наголосити, що навчання у старшому віці є засобом
тренування мислення, пам’яті, набуття нових знань і компетенцій,
спілкування з іншими людьми. Туризм, як форма рекреації, яка забезпечує
людині відпочинок, фізичний рух та улюблене заняття, може ефективно
протидіяти фізичним і психічним змінам організму, які відбуваються
у процесі старіння. Створюються умови перетворення буденного монотонного життя на приємне і корисне проведення вільного часу. Крім того,
освітньо-туристична активність є способом порозуміння людей похилого
віку з іншими людьми у своїй соціальній групі та з представниками різних
поколінь, що набуває особливого значення з віком, і, що найбільш важливо,
є способом підтримання власної незалежності та самостійності у побуті
та щоденному житті.
Основними чинниками, які впливають на участь людини похилого
віку в освітньо-туристичній активності, є:
– освіта: чим вищий рівень освіти людини, тим вищий ступінь
її активності;
– вплив родинного середовища: активність залежить від особистості,
родини, соціального походження, від контактів з дітьми, внуками
та іншими родичами;
– стан здоров’я та фізичної здатності;
– побутові умови можуть значно обмежити види активності;
– стать: більше жінок пенсійного віку беруть участь в освітньотуристичних програмах;
– місце проживання;
– вплив освітніх і культурних інституцій: якщо в межах місця
проживання людини є який-небудь заклад відповідного
спрямування, то залучення людей похилого віку до освітньотуристичної діяльності відбувається активніше [9].
Висновки. Таким чином, освітньо-туристична активність осіб
похилого віку задовольняє значну частину потреб людини, що сприяє
підвищенню адаптації до старості і, відповідно, до поліпшення якості
життя. Зокрема, такий вид активності задовольняє пізнавальні потреби
людини, дає відчуття приналежності до певної соціальної чи вікової групи,
сприяє хорошому фізичному стану, компенсує прогалини в освіті, сприяє
особистісному розвитку, стимулює нові зацікавлення, а також допомагає
налагодженню добрих стосунків у родині.
Відповідно до найновіших демографічних прогнозів, у розвинених
країнах світу зростає частка осіб похилого віку, причому вони більш
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освічені, відкриті до змін і нових форм активності, свідомі своїх прав, але
також зацікавлені у власному особистісному розвитку, що означає зростання
значення сфери освіти, туризму і культури.
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Role of educational and tourist activity of the elderly persons
in adaptation to ageing
Summary
Adverse trends in demographic processes, in particular the rapid aging of the
population, have lead to the political, economic and social issues. One of the primary
goals of the society is to provide social adaptation and rehabilitation of the elderly people
and preserve the human potential. A person who is out of the social and cultural life can
lose the motivation sphere, and hence the quality of life. Theoretical and experimental
studies show that learning and tourist activity in later life is an effective adaptation
mechanism, a way of further development and personal fulfillment. The main objective
of educational and tourist activity is to maintain an active life course of the elderly.
Keywords: older people, educational gerontology, successful ageing, social adaptation,
ageing.
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Модель освітнього середовища людей похилого віку
в контексті безперервної освіти
Анотація
Несприятливі тенденції в демографічних процесах, зокрема стрімке
старіння населення, створюють суспільству багато викликів політичного,
економічного та соціального характеру. Одне з основних завдань суспільства –
забезпечення соціальної адаптації та реадаптації людей похилого віку, збереження
людського потенціалу. Людина, яка знаходиться поза суспільним і культурним
життям, втрачає мотиваційну сферу, а відтак і якість життя. Теоретичні
і практичні дослідження доводять, що освіта у похилому віці – ефективний
адаптаційний механізм, спосіб подальшого розвитку і самореалізації особистості.
Успішнішою формою освіти старших є університети третього віку, головною
метою яких є збереження активної життєвої позиції людей похилого віку.
У цьому контексті вивчення досвіду провідних країн світу щодо розвитку освіти
людей похилого віку викликає значний інтерес і може стати важливим джерелом
всебічного осмислення і творчого використання його позитивних ідей для
формування моделі освітнього середовища людей третього віку в Україні.
Ключові слова: люди похилого віку, третій вік, модель освітнього середовища,
старіння населення, соціальна адаптація, демографічна криза.

Вступ. Зростаючий вплив демографічних, економічних та соціальних
факторів на життя сьогодні в усьому світі зумовлює переосмислення
потенціалу людей похилого віку. Одне з основних завдань суспільства –
забезпечення соціальної адаптації та реадаптації осіб цієї вікової категорії,
збереження людського потенціалу. Людина, яка знаходиться поза суспільним
і культурним життям, втрачає мотиваційну сферу, а відтак і якість життя.
Теоретичні і практичні дослідження доводять, що ефективним адаптаційним
механізмом, способом подальшого розвитку і самореалізації особистості
у похилому віці є освіта. Тому створення умов та залучення старших
до освітньої діяльності повинно стати одним із стратегічних напрямів
державної політики. Концепція «освіта впродовж життя», яка активно
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реалізується в усіх розвинених країнах світу, сьогодні розглядається
як один із найважливіших засобів розвитку суспільства, оскільки враховує
відкритість освіти для кожної людини.
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. У контексті
нашого дослідження значний інтерес становлять праці зарубіжних
та українських науковців з проблем:
 освіти впродовж життя: Є. Браді (E. Brady) [18], Д. Гарвін
(D. Garvin) [10], Д. Джеймс (D. James) [16], А. Зих (A. Zych) [6],
Р. Лемб (R. Lamb) [18], Р. Тровбрідж (R. Trowbridge) [29],
М. Шінагель (M. Shinagel) [26] та ін.;
 освіти дорослих: Р. Волд (R. Wald) [31], Б. Грумбрідж
(B. Groombridge) [13], П. Ласлет (P. Lasslett) [19], Дж. Трес
(J. Treas) [30], М. Фрідман (M. Freedman) [9], А. Гончарук [1],
Н. Дем’яненко [2], О. Сандецька [5] та ін;
 впливу демографічних факторів на розвиток концепції освіти
упродовж життя: Р. Бінсток (R. Binstok) [14], Л. Джордж
(L. George) [14], В. Олбрайт (V. Albright) [28], В. Хедж (W. Hedge) [28],
М. Шінагель (M. Shinagel) [26], С. Пирожков [3].
Освітня геронтологія як напрям науково-педагогічного дослідження
набула розвитку у працях зарубіжних вчених, зокрема:
 концептуальні засади освіти людей похилого/третього віку
обґрунтовано у роботах С. Басса (S. Bass) [32], Р. Вейса (R. Weiss) [32],
А. Вільямсона (F. Williamson) [28], Ф. Гленденнинга (F. Glendenning) [28], К. Джеймса (C. James) [16], А. Зиха (A. Zych) [6],
П. Ласлетта (P. Laslett) [19], А. Лем’ю (A. Lemieux) [20], Г. МакКласки (H. McClusky) [28], Г. Руссела (H. Russel) [24], В. Садлера
(W. Sadler) [25], Р. Cвінделла (R. Swindell) [27] та ін.;
 моделі геронтологічної освіти та особливості навчання людей
похилого віку проаналізовано у працях Д. Гарвіна (D. Garvin) [10],
К. Гіллерда (C. Gilleard) [11], С. Керки (S. Kerka) [17], Р. Мак-Нейла
(R. MacNeil) [21], М. Тег (M. Teague) [21], Дж. Форда (J. Ford) [15],
П. Хігса (P. Higgs) [11], П. Ходкінсона (P. Hodkinson) [15] та ін.;
 проблемам організації та функціонування університетів третього
віку та інститутів для навчання пенсіонерів присвячено наукові
роботи Дж. Ковдела (J. Cowdel) [28], Р. Cвінделла (R. Swindell) [27],
Дж. Томпсон (J. Thompson) [27], Т. Тоунсенда (T. Townsend) [14],
М. Фармози (M. Farmosa) [28] та ін.
Актуальність. Аналіз практики освіти людей похилого віку в Україні
свідчить, що формування цієї галузі здійснюється надто повільними
темпами; не створено сучасної законодавчої бази, не використовуються
можливості соціального партнерства, не усвідомлюється потенціал
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навчання людей цієї вікової категорії для соціально-економічного розвитку
та збереження культурної самобутності країни.
Новітні форми, методи і технології реалізації сучасної соціальної
політики щодо осіб похилого віку повинні стосуватися, насамперед,
розробки і впровадження концепції геронтологічної політики, зокрема
геронтологічної освіти як необхідності зміни існуючої моделі соціального
захисту і підтримки старших.
Мета статті – обґрунтувати демографічну і соціальну детермінованість
освіти людей похилого віку, окреслити принципи створення моделі
освітнього середовища для осіб похилого віку.
Виклад основного матеріалу. Впродовж останніх років
Європейський Союз акцентує увагу на зростаючій важливості безперервної
освіти і, зокрема, на необхідності навчання дорослих та людей похилого
віку. «Розвиток освіти впродовж життя повинен супроводжувати успішний
перехід до інформаційного суспільства та економіки» [23, с. 246]. Водночас
зазначається, що часто поняття безперервної освіти та освіти дорослих
асоціюється з «продуктивною діяльністю», яка має на меті «… забезпечити
кваліфіковане, якісне і довге робоче життя старшим людям, а також
підвищити їх рівень зайнятості» [23, с. 247]. Однак, зважаючи на факт,
що сьогодні люди виходять на пенсію у значно кращій фізичній і розумовій
формі, ніж раніше, а пост-пенсійна тривалість життя зростає, необхідно
розширювати освітні можливості пенсіонерів, для яких «… навчання
повинно стати невід’ємною частиною цієї нової фази їхнього життя» [8].
Безперервна освіта забезпечує кожному індивіду умови для вільного
розвитку його освітніх, інтелектуальних та професійних можливостей
протягом всього життя. При цьому безперервна освіта трактується як
«…продумана варіативна система надання освітніх послуг, яка дозволяє
індивіду користуватися нею відповідно до своїх потреб і запитів у різні
періоди життя» [7]. У цьому сенсі необхідним стає організація ефективного
освітнього середовища для людей похилого віку з метою забезпечення
їхнього розвитку в особистому і соціальному плані, адаптації до змінних
викликів суспільства, що сприятиме трансформації пасивного старіння
в активне довголіття.
Вчені доводять, що існує тісний взаємозв’язок між навчальною
активністю людей похилого віку та їхнім здоров’ям, оскільки навчальна
діяльність позитивно впливає на когнітивну здатність, сприяючи соціальній
інтеграції індивіда, його добробуту й уповільненню спаду пізнавальної
та розумової активності у похилому віці [21], а отже здоров’я людини
та її ставлення до навчальної діяльності – важливі чинники активного
довголіття [24].
Зазначимо, що одним із головних факторів розвитку освітньої
геронтології та освітніх програм для людей похилого віку є демографічні
зміни у суспільстві другої половини ХХ – початку ХХІ століття, а саме
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стрімке старіння населення. Сучасні демографічні процеси у світі
характеризуються кількома ключовими тенденціями: у розвинених країнах –
збільшення тривалості життя, зниження народжуваності, стрімке скорочення
кількості шлюбів і збільшення кількості розлучень, міграція і старіння
населення; у країнах, що розвиваються – зменшення середньої тривалості
життя, різке зростання смертності передовсім серед людей працездатного
віку, збереження відносно високої смертності серед немовлят, велика
кількість абортів, втрати людських ресурсів, пов’язані з еміграцією [3].
На підставі аналізу розвитку світових демографічних, економічних
та соціальних факторів експерти прогнозують, що до 2050 року
співвідношення кількості осіб працездатного віку (15 – 64 р.) і тих, кому
за 65, різко збільшиться («The Economist») [22].
За оцінками фахівців, найбільше зростання цього показника буде
спостерігатися у Японії – 73,8%, Китаї – 38,8%, у країнах ЄС кількість
людей похилого віку становитиме 148,8 млн. порівняно з 84,6 млн. у 2010 р.
Загалом у світі частка осіб віком 65+ від осіб віком 15 – 64 роки складе
25,4%, а їх навантаження на працездатне населення зросте удвічі [22]. Отож
незаперечним є факт, що старіння населення створює нові виклики
суспільству, і, зрозуміло, ці виклики зростатимуть із збільшенням частки
людей похилого віку. Перед індивідом і перед суспільством постає
питання: що робити з так званими «додатковими роками життя»,
як забезпечити старшим можливість продовжувати бути активною частиною
суспільства. Вирішення цих проблем вимагає обґрунтування і послідовного
втілення ефективної соціальної політики, головною метою якої повинно
бути досягнення «балансу населення» (В. Лутц) – поєднання демографічних
чинників стосовно людського капіталу [3, с. 62]. Сучасна модель соціальної
політики повинна зосереджуватися на реалізації збалансованого розвитку
населення згідно віку та статі, а також із розвитком його здібностей
та умінь. Тобто для забезпечення найкращої якості життя усіх громадян
необхідно брати до уваги усі людські ресурси. Тому важливо, щоб люди
похилого віку стали активною частиною людського капіталу, а це можливо
тільки за умов забезпечення соціальної адаптації та реадаптації старших [3].
Відповідно до класифікації Всесвітньої Організації Здоров’я,
до похилого віку належать люди 60-74 років, старими називають осіб
75-89 років, а довгожителями – тих, кому за 90. Однак демографічні
процеси, які відбуваються у світі впродовж останніх десятирічь, зумовили
й трансформацію підходів до визначення вікової періодизації. Наприклад,
американський вчений В. Садлер (W. Sadler) вважає, що якщо
дотримуватися декрементивної моделі старіння (тобто постійного спаду
усіх функцій – фізичних, психічних, соціальних і т. ін. – авт.), то так звані
«додаткові» роки можуть характеризуватися занепадом, деградацією,
безсиллям, хворобами та залежністю від інших осіб, що дотепер вважалося
звичними явищами старості. Але люди, які позитивно змінюють своє життя
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після п’ятдесяти років, змушують вчених переосмислити підходи до другої
половини людського життя і власне до процесу старіння [25].
Сьогодні в освітній геронтології використовують чотирьохвікову
структуру вікової періодизації:





Перший вік – час зростання – підготовка, становлення.
Другий вік – час самореалізації – досягнення.
Третій вік – час зміни курсу – реалізація.
Четвертий вік – час інтеграції – завершення [25, с. 3].

Останні дослідження доводять, що третій вік (50-75 років) надає нові
можливості реалізації особистості, що є надважливим як для самої людини,
так і для суспільства. Це стимулює розвиток програм безперервної освіти.
А. Фрідман (A. Freedman) називає цей період життя «доланням нових
вершин», другим зростанням, процесом відновлення, що трансформує
старіння у третій вік – час пошуку істини, еру продовження самореалізації. [9].
Багато провідних науковців вважають, що процес старіння людини
визначається не так генетичним складом, як способом життя, який включає
можливості подальшого розвитку, «другого зростання», що тісно пов’язане
з безперервною освітою, освітою упродовж життя. П. Ласлеетт (P. Laslett)
стверджує, що третій вік – це не період часу, а тип якості життя [19]. Згідно
Д. Гарвіна (D. Garvin), люди, життя яких ілюструє розвиток, – це наполегливі
учні, а їхнє навчання – не просто стимулювання розумової діяльності
з отриманням нової інформації, а застосування знань для позитивного
способу життя [10]. Обґрунтовуючи взаємозв’язок благополучного життя
і навчальної активності протягом періоду третього віку, Р. Мак-Нейл
(R. MacNeil) наголошує, що «… здорові, активні люди, які продовжують
свою розумову діяльність у старості, ілюструють сталість і навіть
підвищення різних вимірів когнітивного функціонування» [21, с. 115].
Б. Грумбрідж (B. Groombridge) довів, що роль освіти у зменшенні соціальної
залежності людей похилого віку, яке через певні демографічні чинники
стрімко зростає, значно посилюється. Особи, які мають ширший вибір
освітньої діяльності у пізньому віці, виявляють вищу здатність підтримання
своєї незалежності, ніж ті, чиї можливості такого вибору обмежені [13].
Вказуючи на тісний зв’язок освітньої активності людей третього віку
та їхньої здатності до самостійного життя, зниження фізичної, психічної
і соціальної залежності від інших, Б. Грумбрідж (B. Groombridge) визначив
п’ять основних причин, які розкривають необхідність освіти людей
похилого віку, наголошуючи при цьому, що їх повинні усвідомлювати
і політики, і суспільство, і власне старші:
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 освіта людей похилого (третього) віку сприяє підтриманню їхньої
незалежності та впевненості у собі і таким чином знижує зростаючі
виклики, що покладаються на суспільні і приватні ресурси;
 освіта – це основний фактор, що дає змогу людям третього віку
легше справлятися з чисельними практичними і психологічними
проблемами у складному, змінному і роздробленому світі;
 освіта для людей третього віку (як суб’єктів так і об’єктів освітньої
діяльності) посилює їхній дійсний та потенційний внесок
у розвиток суспільства;
 самооцінка і самовираження людей третього віку, їхня здатність
ділитися досвідом з молодшими поколіннями сприяє налагодженню
балансу і взаєморозуміння між ними, що є необхідним у сучасному
світі конфліктів;
 освіта – вирішальний чинник для багатьох людей похилого віку, які
виступають за можливість навчання і самовираження [13, с. 322].
Отже, важливість освіти людей третього віку полягає не тільки
у здобутті нових знань, а в можливостях комунікації, розвитку
і самовираженні, а також у зниженні психологічної та соціальної
залежності від інших, натомість – у покращенні контактів з молодшими
поколіннями.
Зважаючи на три основні види освіти дорослих, визначених
у «Меморандумі безперервної освіти» («Memorandum on Lifelong Learning»)
Комісії Європейського Співтовариства, а саме:
– формальне навчання (formal learning), яке здійснюється у навчальних
закладах з можливістю отримання диплому і відповідної
кваліфікації;
– неформальне навчання (non-formal learning), яке проходить в межах
діяльності громадських організацій і, як правило, не передбачає
здобуття офіційно визнаних кваліфікацій;
– неофіційне навчання (informal learning), яке розглядається
як постійна навчально-пізнавальна діяльність, що здійснюється
у буденному житті людини [23, с. 247-248],
науковці в галузі освітньої геронтології розрізняють два види освіти людей
похилого віку:
 формальна освіта (formal education) – можливість отримати /
підвищити кваліфікацію для продовження професійної діяльності;
 неформальна освіта (informal education) – можливість покращити
спосіб життя, підтримувати активність після виходу на пенсію
[23, с. 248].
Теоретичні і практичні дослідження [55], [25], [26], [27] показують,
що найбільш успішною та ефективною формою неформальної освіти людей
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похилого віку є Університети Третього Віку (УТВ), які пропонують
старшим широкий спектр діяльностей – від академічних лекцій, фізичних
вправ, гуртків за інтересами до подорожей. Загалом поширеними є дві
основні моделі УТВ, визначені Р. Свінделлом та Дж. Томпсон
(R. Swindell & J. Thompson):
1. Французька модель, яка базується на принципах першого УТВ,
заснованого професором П. Велла (P. Vella) в Тулузі 1973 р. Такі
УТВ діють при звичайних університетах і пропонують переважно
формальні курси. Зазначимо, що однією з передумов виникнення
таких закладів був фактор зайнятості в університетах Франції.
Оскільки учасники програм УТВ оплачували за навчання, то такі
заклади були способом вирішення проблеми навчального
навантаження викладачів звичайних університетів;
2. Британська модель утворилася в Кембриджі 1981 р. на основі
так званих автономних груп самодопомоги, тобто лекторами
чи інструкторами УТВ є самі учасники програм, часто і професори-пенсіонери. Такі університети пропонують переважно неформальні
курси – від спортивних вправ до соціальної роботи з метою
урізноманітнити і покращити якість життя людей третього віку.
В основному вони діють завдяки фінансовій підтримці самих
учасників програм [27, с. 431].
Також встановлено, що основними мотиваціями участі людей
у програмах УТВ є:
 спроба затримання фізичного і психічного спаду, характерного для
похилого віку;
 бажання підтримувати власну психологічну незалежність;
 пошук нових можливостей соціалізації;
 прагнення здобути нові знання і навички та розширити власний
культурний світогляд [23, с. 251].
Для вироблення моделі освітнього середовища людей третього віку
важливо підібрати оптимальні організаційні, наукові, дидактичні,
методичні і кадрові ресурси з метою забезпечення ефективного та якісного
навчання осіб цієї вікової категорії.
Відомо, що в рамках освітніх парадигм виникають різні моделі
освіти. У світовому освітньому процесі розрізняють чотири основні моделі
освіти [7]:
1. Традиційна модель освіти (Ж. Капель, Л. Кро, Ж. Мажо, Д. Равич
та ін.) – систематична академічна освіта з метою передачі
універсальних елементів знання і культури, що дозволяє індивіду
навчитися самостійно засвоювати знання, цінності і навички
вищого рівня. При цьому учень розглядається як об’єкт, якому

91

ZESZYT NAUKOWY PRAC UKRAINOZNAWCZYCH

необхідно передати систему узагальнених знань, а основною
дидактичною одиницею у цій моделі є зміст освіти. Результати
навчання відображаються у рівні освіченості та соціалізації
особистості.
2. Раціоналістична модель освіти (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер
та ін.). В її основі лежить біхевіористична концепція; головним
є не зміст освіти, а ефективні способи засвоєння знань. Ця модель
передбачає організацію навчального процесу, яка, насамперед,
забезпечує формування адаптивної поведінки, тобто практичне
пристосування індивіда до існуючих суспільних і соціальних норм.
3. Гуманістична (феноменологічна) модель освіти (А. Комбс,
А. Маслоу, К. Роджерс та ін.). У центрі навчального процесу –
людина та її розвиток як суб’єкта життєдіяльності, а знання,
уміння і навички розглядаються не як мета навчання, а як засіб
розвитку особистості. Ця модель передбачає урахування
індивідуальних особливостей людини, повагу до її інтересів
та потреб; створює умови для самопізнання і саморозвитку
особистості, надаючи максимальну свободу вибору і самореалізації як учневі, так і педагогові.
4. Неінституційна модель освіти (Ж. Гудлед, П. Гудман, Ф. Клейн
та ін.) – полягає в організації навчальної діяльності поза межами
соціальних інституцій. Навчання реалізовується дистанційно,
з використанням Інтернет-ресурсів, радіо, телебачення, преси і т. ін.
Деякі науковці (В. Ващенко, В. Далія, В. Лазарєв, М. Поташник,
І. Смирнова та ін.) виокремлюють інноваційну модель освіти, яка почала
формуватися на пострадянському просторі в процесі демократизації
суспільства та орієнтована на забезпечення свободи і права вибору,
реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій шляхом диференціації
освітніх програм [7].
Зважаючи на особливості освітніх потреб і цілей навчання людей
похилого віку, вважаємо, що модель освітнього середовища необхідно
створювати на основі принципів гуманістичної та неінституційної моделей
освіти, оскільки метою навчання осіб третього віку є не здобуття знань,
умінь і навичок для професійної діяльності, а продовження власного
розвитку в особистому і соціальному плані [20, с. 156]. Потрібно зважати на
те, що суб’єктом навчання є не студент, а особа, яка навчається (learner),
і сама відповідальна за цей процес, а також уже володіє певним багажем
знань і серйозним життєвим досвідом. Тому для досягнення мети освітньої
діяльності людей третього віку важливо, по-перше, спиратися на попередній
досвід людини, по-друге, аналізувати цей досвід і здійснювати пошук
зв’язків між новим і попереднім досвідом, по-третє, формулювати гіпотезу
освітньої діяльності [20, с. 156].

92

Наталія Чаграк, Василь Угринюк, Галина Гритчук,
Модель освітнього середовища…

Отже, модель освітнього середовища для людей третього віку
створюється з урахуванням особистісних освітніх траєкторій осіб цієї
вікової категорії на основі принципів неперервності, індивідуалізації
та варіативності навчання. Варіативність полягає у можливості вибору
людьми, що навчаються, освітніх напрямів відповідно до своїх нахилів,
можливостей і потреб, а також у врахуванні вікових фізичних та психічних
особливостей старших. Реалізація варіативних, особистісно-орієнтованих
підходів до навчання осіб третього віку можлива за умов: а) забезпечення
свободи вибору кожному індивіду шляхів отримання знань; б) створення
навчального середовища, яке б сприяло культурному і творчому розвитку
особистості; в) вибору оптимальних методів і технологій навчання
з урахуванням вікових особливостей людей похилого віку.
Деякі дослідники окреслюють такі основні етапи побудови моделі
освітнього середовища для осіб третього віку:
 аналітичний етап – аналіз проблемного поля, визначення освітніх
потреб людей похилого віку;
 вивчення зарубіжного досвіду організації та здійснення освітньої
діяльності людей третього віку;
 генерація педагогічної інновації та визначення стратегії її реалізації
на державному і педагогічному рівнях;
 аналіз результатів, моніторинг якості освітніх послуг для осіб
похилого віку та пошук шляхів їх удосконалення [7].
Таким чином, несприятливі тенденції в демографічних процесах,
зокрема стрімке старіння населення, створюють суспільству багато
викликів політичного, економічного та соціального характеру. Одне
з основних завдань суспільства – забезпечення соціальної адаптації
та реадаптації людей похилого віку, збереження людського потенціалу.
Теоретичні і практичні дослідження доводять, що освіта у похилому віці –
ефективний адаптаційний механізм, спосіб подальшого розвитку
і самореалізації особистості.
В Україні важливо усвідомити потенціал освіти людей третього віку
для соціально-економічного розвитку держави, для збереження її людського
капіталу. Для цього необхідним є вивчення досвіду зарубіжних країн з його
подальшим аналізом, адаптацією та використанням для створення
оптимальної моделі освітнього середовища людей похилого віку
і покращення якості їхнього життя.
Для створення ефективної моделі освітнього середовища для осіб
третього віку важливо по-перше, забезпечити умови для максимального
задоволення освітніх та комунікативних потреб цієї когорти людей
з урахуванням попередньо набутого досвіду, знань, умінь і навичок, а також
індивідуальних особливостей осіб похилого віку; по-друге, сформувати
гнучку організаційну структуру для можливості швидко переорієнтовуватися
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та змінюватися з метою оптимізації навчального процесу; і по-третє,
створити творче і комунікативне середовище для розвитку старшої людини
в особистому і соціальному плані.
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The model of educational environment for elderly people
in the context of lifelong education
Summary
Adverse trends in demographic processes, in particular the rapid aging of the
population, lead to the political, economic and social issues. One of the primary goals
of society is to provide social adaptation and rehabilitation of older people, preserve
the human potential. A person who is out of the social and cultural life can lose
the motivation sphere, and hence the quality of life. Theoretical and experimental
studies show that education in later life is an effective adaptation mechanism, a way
of further development and personal fulfillment. The University of the Third Age
is considered as the most successful form of education of the elderly. Its main objective
is to maintain an active life course of the elderly. In this context, the study
of international experience of the leading countries is of considerable interest for
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the development of education of elderly people in Ukraine and could become
an important source for comprehensive thinking and creative use of its major ideas for
the development of the concept of education of older adults in Ukraine.
Keywords: elderly people, the third age, the model of educational environment, aging,
social adaptation, the demographic crisis.
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Польські адреси на карті сучасної Кіровоградщини
Анотація

Центральний регіон України відноситься до поліетнічних, населення
якого формувалося протягом багатьох століть шляхом інтеграції
традицій природокористування багатьох народів. Серед таких вагому роль
у формуванні регіональної специфічності (господарчої, духовної, культурної,
ментальної тощо) відіграла польська громада. В статті пропонується
періодизація існування в регіоні польської громади, викладені принципи
дослідження історико-культурної спадщини національної меншини, яка
є невід’ємною складовою українського народу обґрунтовується актуальність,
структура, особливості укладання комплексного рекламно-інформаційного
туристичного продукту.
Ключові слова: Центральний регіон України, Кіровоградщина, туризм,
спадщина польського народу.

Взаємовідносини України та Польщі мають багатовікову історію.
Історія польського етносу в Україні нараховує декілька століть і має глибокі
корені і традиції. Зазвичай, наукові дослідження щодо особливостей
проживання поляків в Україні стосуються західних і північних земель
України, тоді як не менш важливим для пізнання традицій поліетнічності
населення держави є вивчення спадщини польського етносу і в інших
регіонах сучасної України. Повною мірою це відноситься і до польської
громади на теренах сучасної Кіровоградської області, де вона складала
одну з найбільш значних національних меншин, формувалася упродовж
тривалого історичного періоду. Особливо відчутний вплив на процес
формування регіональної специфічності Центральної України (духовної,
господарчої, ментальної тощо) польська громада зробила у період
суспільно-політичних подій ХІХ – початку ХХ століть, в першу чергу під
час початкового етапу промислової революції.
Важливо не тільки створювати умови для розвитку національних
меншин, а і вивчати проблеми походження, виникнення, психології етносів.
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Нові реалії, що склалися після розпаду СРСР, дозволили розглянути
означені вище питання всебічно і неупереджено.
Початок ХХІ ст. став досить плідним в плані дослідження міжетнічних
відносин, особливостей перебування польської спільноти на українських
землях. Так, у 2006 р. вийшла друком книга «Релігія і нація в суспільному
житті України й світу», в якій було висвітлено такі цікаві питання,
як функції та роль релігії в етнічних процесах, історичний зв’язок релігії
та етносу, міжконфесійні стосунки в Україні та інші [1]. У збірці наукових
праць «Міжкультурний діалог» також містяться статті, присвячені
питанням міжетнічної взаємодії [2]. Серед публікацій з історії польської
національної меншини на теренах України слід особливо відзначити статтю
«Поляки в Україні», опубліковану ще у 1993 р. [3]. Стаття містить
статистичні матеріали щодо чисельності поляків і основних регіонів
їх розселення в різні періоди історії нашої країни; особливо висвітлюється
еволюція відношень до польської національної меншини з боку радянської
влади, а також процес національно-культурного, мовного, релігійного
відродження польської спільноти в роки незалежності України.
З кінця 80-х рр., а особливо в 90-і рр. ХХ ст. суттєво змінюються
відношення держави до національних меншин, церкви і релігії. Це сприяло
розвитку дослідницької роботи в напрямку історії релігії і розвитку
окремих конфесій в Україні. Серед найбільш значних праць цієї тематики –
10-томна «Історія релігії в Україні», [4].
При цьому відсутні дослідження щодо польської національної
меншини в Кіровоградській області на сучасному етапі. Саме цій проблемі
і присвячена стаття.
Історіографія польських поселенців у Центральному регіоні Україні
має досить глибокі корені. Загальновизнаним першопрохідцем вивчення
процесу заселення і господарського освоєння степової частини України був
український історик, архівіст та статистик польського походження
А. Скальковський [5].Дуже важливими історичними джерелами про поляків
в регіоні є праці французького будівельника та інженера Гійома Левассера
де-Боплана [6].
Через обмежену джерельну базу польський період історії
Центрального регіону (в межах Єлизаветградщини – Кіровоградщини)
є чи не найскладнішим для вивчення. Головні джерела для дослідження
проблеми польської спадщини можна розділити на такі категорії: джерела,
які стосуються відомостей про життя відомих діячів польського походження,
діяльність яких була пов’язана із даним регіоном; інтернет-ресурси;
картографічні; релігійно-культові; статистичні дані та інші джерела.
На думку більшості науковців виділяється п’ять періодів в існуванні
польської громади в регіоні:
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– період залучення степової частини України до сфери територіальних
інтересів Польської держави і боротьби із Запорізькою Січчю
(ХІІІ-ХVІІ ст.);
– період активної ролі польської громади у розвитку місцевого
самоврядування на даній території;
– період інтенсивного промислового освоєння регіону (початок
Промислової революції) і формування капіталістичної економіки
(80-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.);
– радянський період «прихованого» існування польської громади
(від 20 рр. ХХ ст. до поч. ХХІ ст.);
– період активного відродження діяльності польської громади,
передусім у духовному плані (з поч. ХХІ ст.).
Усі об’єкти, що можуть визначатися як історико-культурна спадщина
польського етносу на теренах Центральної України, можна класифікувати
за наступними категоріями:
– духовна спадщина у вигляді топонімічних пам’яток;
– спадщина політико-територіального змісту (пам’ять поколінь);
– спадщина у вигляді архітектурних і монументальних споруд,
що збудувалися і збереглися до сьогодення внаслідок активної
діяльності представників польської громади;
– спадщина у вигляді заснованих й розвинутих населених пунктів
за часи польського панування, а також за активного сприяння
представників польської діаспори;
– духовна спадщина у вигляді пам’яті про видатних представників
польського етносу, що народилися, проживали або певний відрізок
свого життя працювали на теренах Центральної України;
Українські землі дали Польщі багатьох видатних осіб, як – от,
наприклад, двох королів – Михайла Вишневецького та Яна Собеського,
кількох видатних полководців та політиків. Водночас і Польща «надала»
Україні видатних діячів культури, політики, військової справи, талановитих
управлінців тощо. У ХІХ ст. польська громадськість була помітним
чинником політичного життя Російської імперії. З метою систематизації
інформації про видатних поляків, доля яких була пов’язана тим чи іншим
чином із теренами Кіровоградщини, нами створена інформаційна база
даних (реєстр) «Видатні поляки Кіровоградщини».
Сюди увійшли імена тих осіб польської національності, які довго
жили на території регіону і залишили деякий слід в історії його науки,
культури, політики або промисловості, особи з безперечними польськими
коренями. З метою фіксації інформації щодо відвідування регіону
видатними представниками Польщі, до реєстру включені також деякі
видатні особи польської національності, які одно – чи кількаразове бували
на теренах Кіровоградщини. Варто одразу зауважити, що нами
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враховувалися тільки ті видатні діячі представники польського етносу,
що мали відношення до території, яку сьогодні обіймає Кіровоградська
область.
Таблиця 1. Видатні поляки, доля яких була пов’язана з теренами сучасної
Кіровоградщини*
Роки
перебування
в м. Кіровограді
за винятком з
1902-1917
(заслання)

Прізвище
видатного поляка

Роки
життя

Місце народження

Олександр Карлович
Тарковський

1862-1924

с. Миколаївка
(Кіровоградська обл.)

Георгій Еріхович
Лангемак

1898-1938

м. Старобєльськ
(Луганська обл.)

1907-1916

Генріх Густавович
Нейгауз

1888-1964

м. Єлисаветград

до 1914 р.

Ігор Євгенович
Тамм

1895-1971

м. Владивосток

1897-1914

Кароль
Шимановський

1882-1937

с. Тимошівка
(Кіровоградська обл.)

1884-1932

Юрій Карлович
Олеша

1899-1960

м. Єлисаветград

1899-1902

Адам Міцкевич

1798-1855

Сучасна
Республіка Білорусь

1825

Михайло
Костянтинович
Хороманський

1904-1972

м. Єлисаветград

1904-1924

Ярослав Івашкевич

1894-1980

к. Кальник
(Вінницька обл.)

1903-1909

Генріх Сенкевич

1846-1916

Республіка Польща

1882

* узагальнено авторами на підставі [7, 8]
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Життєві
досягнення
громадський діяч,
письменник,
поет, журналіст
конструктор
порохових ракет,
один із творців
снарядів для
ракетних
установок
«Катюша»
піаніст і педагог,
автор книги
«Про мистецтво
фортепіанної
гри»
лауреат
Нобелівської
премії
(за відкриття
і пояснення
ефекту
Черенкова),
академік, фізик
– теоретики
польський
композитор,
піаніст, педагог,
музичний діяч
і публіцист
письменник,
поет, драматург,
автор
знаменитого
дитячого твору
«Три товстуни»
поет, засновник
польського
романтизму
письменник,
драматург
громадський
діяч, перекладач
прозаїк, лауреат
Нобелівської
премії
з літератури
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На теренах сучасної Кіровоградщини поляки серед усіх етносів
складають сьогодні менше 0,2 %. Із них більшість мешкають у великих
містах – Кіровограді, Олександрії, Новомиргороді, Новоукраїнці.
Кіровоградщина – багатонаціональна область, де проживають
представники більш ніж 133 національностей. Поляки в Україні живуть
сотні років. Перші відомості про розселення поляків в центрі сучасної
України з’явилися ще у XV ст. Починаючи з XVІІI ст. у міжріччі
Південного Бугу й Дніпра вони заснували польські поселення. Більшість
поляків оселилась у м. Кіровограді. Для збереження національної
самобутності у 1896 році було створено перше польське товариство. Воно
складалось з 40-а почесних та 60-ти дійсних членів. Традиції минулих років
по збереженню культури та мови польського населення регіону існують
і по цей час.
Для збереження та розвитку етнокультурних та мовних потреб
поляків, що проживають в області, у 1997 році було створено Кіровоградське
обласне товариство поляків – Об’єднання поляків Кіровоградщини
“Полонія” ім. Кароля Шимановського. До складу об’єднання входить
близько 200 осіб – як поляків, так і представників інших національностей,
які цікавляться історією і культурою польського народу. «Полонія» активно
діє завдяки енергії та досвіду таких відомих на Кіровоградщині діячів,
як перший голова “Полонії” кіно-і телережисер, заслужений діяч польської
культури Володимир Мощинський, заслужений діяч польської культури
Віталій Плінський, заслужений вчитель України Маргарита Борисова,
заслужений вчитель України Марцеліна Пахолівецька, заслужений діяч
мистецтв України Юрій Любович та ін. За роки існування польське
товариство набирало сил та розвитку: приходять нові члени – ті, хто
пам’ятає свої корені, хотів би вивчати історію, мову, звичаї польського
народу. Вечори та свята, які готує польське товариство стають дедалі
цікавішими, до них залучається все більше учасників та глядачів, клас
польської мови, де збираються члени товариства для таких свят вже замалий.
Найбільш улюбленими і шанованими для поляків є Дні незалежності
України та Польщі, шанування великого польського поета А. Міцкевича,
Різдво, Великдень.
Починаючи з 2004 року – Року Польщі в Україні, «Полонія»
організовує на Кіровоградщині фестивалі польської культури, найбільший
із яких під назвою «Назустріч Євро-2012» 2012 році. Високий рівень
заходів відзначили голови польських товариств з усього Київського
консульського округу, а також керівник консульського відділу посольства
Польщі в Україні Рафал Вольський та голова Спілки поляків в Україні
Антон Стефанович. А 3 червня 2012 року під час проведення фестивалю
відбулася зустріч «Полонії» з послом Польщі в Україні Генриком Літвіном.
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Учні польської суботньої школи разом з учнями кіровоградського
колегіуму представили послу та глядачам літературно-музичну композицію
польською мовою.
Подіями в мистецькому житті України стають музичні фестивалі
імені Кароля Шимановського, що відбуваються в Кіровограді восени. У них
беруть участь представники Австрії, Великої Британії, Польщі, Росії,
України, Франції.
Кіровоградська обласна державна адміністрація, Кіровоградська
міська рада спільно з Об’єднанням поляків Кіровоградщини “Полонія”
ім. Кароля Шимановського” (Музеєм музичної культури імені Кароля
Шимановського) та польською стороною проводить роботу, аби завершити
ремонт будинку, в якому жив К.Шимановський, і створити там його музей
та Центр польської культури Багато членів Об’єднання “Полонія”
є парафіянами Римо-католицької церкви (в м. Знам’янці, м. Кіровограді,
м. Олександрії, та ін.). Костел Святого Духа (м. Кіровоград) було побудовано
у 1990-х роках в заміну зруйнованого за часів тоталітаризму. У ньому
є ікона, освячена Папою Римським Іваном Павлом ІІ під час його візиту
до України. При даному костелі з 2012 року діє польська суботня школа.
Одним із найбільш важливих партнерів Об’єднання «Полонія» ім. Кароля
Шимановського” є Кіровоградська обласна бібліотека імені Д. Чижевського.
У квітні 2010 року в даній бібліотеці відбулось відкриття бібліотеки
Польського культурного центру, який почав працювати завдяки допомозі
Дольношльонської воєводської бібліотеки ім. Т.Мікульського. Польська
бібліотека надіслала добірку книг українській бібліотеці польською мовою.
Особливе значення для розвитку Об’єднання “Полонія” ім. Кароля
Шимановського” має співпраця з Кіровоградським природничо-гуманітарним
колегіумом, у якому з 1996 р. викладається польська мова. Учителі, які
приїздять з Польщі на підставі міждержавної угоди про співробітництво
в галузі освіти, проводять не лише заняття, а й реалізують програми
присвячені польській культурі. Крім того, вже декілька років поспіль
40 учнів із колегіуму та польської суботньої школи відпочивають у літньому
таборі в гірському курорті Закопане.
Члени об’єднання активно беруть участь у традиційних обласних
та міських заходах, таких як День міста, День Європи, обласний фестиваль
національних культур Кіровоградщини «Степова веселка». Їх часто
запрошують і на фестивалі до Білої Церкви. Дніпропетровська, Києва,
Одеси.
Об’єднання пишається школярами Віталієм Пахолівецьким, Аглаєю
Зубричевою та ін., які неодноразово отримували призові місця
на Всеукраїнському конкурсі читців польської поезії «Креси».
Кіровоградське обласне товариство поляків – Об’єднання поляків
Кіровоградщини “Полонія” ім. Кароля Шимановського” також проводить
наукові конференції, видала збірки статей і матеріалів «Долі поляків
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на Кіровоградщині», «Кароль Шимановський і Україна», «Кіровоградщина
в українсько-польських зв’язках. Освіта і наука» «Поляки на Кіровоградщині» та ін.
Актуальність даного дослідження не викликає сумнівів, адже
польська громада в Центральній Україні вписується у класичне визначення
національних меншин, оскільки вона є частиною польського етносу і поряд
із яскраво вираженими рисами етнонаціональності (унікальність історії,
культури, мови, релігії) характеризується прагненням зберігати свою
самобутність, традиції предків, брати участь у політичному житті сучасної
України. Польська меншина, з одного боку, була і залишається найбільш
інтегрованою в український етнокультурний соціум, а з іншого боку,
польська громада бачить себе як частина сусіднього слов’янського народу,
польської політичної нації, виступає містком українсько-польського
порозуміння та партнерства. Розгляд усіх категорій спадщини польського
етносу в даному регіоні черговий раз засвідчив високу їх щільність, добру
або достатньо відновлювану якість і доступність, а отже регіон може
оцінюватися як потенційно привабливий як для польського так і для
вітчизняного туриста.
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Summary
The central region of Ukraine belongs to the multi-ethnic ones; its population
has formed over the centuries by integrating environmental management traditions
of many nations. The Polish community is one of those which played an important role
in the formation of regional specificity (economic, spiritual, cultural, mental, etc.).
The article offers the division into periods of the existence of the Polish community
in the region; research principles of historical and cultural heritage of the above nation
within the territory of this region have been exposed; actuality, structure, organizing
unique features for comprehensive advertising and tourist information of a product have
also been proved. The importance of this research is unquestionable, as the Polish
community in Central Ukraine fits into the classic definition of a national minority, as it
is the part of the Polish nation and along with distinctive features of ethno nationality
(unique history, culture, language, religion) is characterized by the desire to preserve its
identity, traditions of ancestors, to participate in the political life of modern Ukraine.
The Polish minority, on the one hand, was and remains the most integrated one into the
Ukrainian ethno-cultural society, and on the other hand, the Polish community considers
itself as part of the neighboring Slavic nation, Polish political nation, which also serves
as the bridge in the Ukrainian-Polish understanding and partnership. The study of all
the categories of the Polish ethnic group heritage in the above region once again proved
their high solidity, good or sufficiently renewable quality and availability, and thus
the region can be evaluated as potentially attractive for Polish and domestic tourists.
Keywords: Central region of Ukraine, Kirovohrad region, tourism, heritage
of the Polish people.
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Система управління процесами виробництва
в сфері надання туристичних послуг
Ключові слова: управління, структура туристичного продукту, бізнес-процеси,
рівні управління, етапи розвитку туристичного продукту.

Вступ. Індустрія туризму, як галузь бізнесу розглядається, як дуже
специфічний характер. Ця галузь включає всі бізнес-процеси, які
здійснюються тільки з розробниками і споживачами туристичних послуг,
що означає людина. Така відмінність є одним з основних особливостей
в створенні продукту, забезпечуючи споживання туристичних послуг.
Люди представляють фактор споживчого та духовного фактора, до якого
індивідуальний і творчий підхід повинен бути застосований. Проте,
ця галузь також має бізнес-аспект, який ведеться на споживання
туристичних послуг за допомогою людей-туристів. Так, що це?
По-перше, ринок туризму є ринок послуг, які є нематеріальні
і губляться в часі.
По-друге, у продажі туристичних послуг, що входять до складу
туристичного продукту (турів, екскурсійних поїздок, бронювання послуг,
послуг харчування, транспорт), є місце для важливого проміжку часу
і фактора оплати за його споживання.
По-третє, сезонні коливання попиту на цю послугу типові для
туристичного ринку.
По-четверте, в туризмі якість туристичних послуг безпосередньо
залежить від управлінців, керівників та обслуговуючого персоналу. Таким
чином, конкретні розподільні організації діють на туристичному ринку.
Це є туристичні компанії і турагенти, які мають право продати послуги
готелів, музеїв, транспортних та інших організацій для споживачів у всьому
світі. Розробники цих послуг включають операції, послуги, культурні
організації, транспортні компанії, експозиції, спортивні споруди. Проте,
процес розробки і донесення туристичного продукту до кінцевого
споживача має не прямий зв'язок з туристом. Цей процес просування
туристичного обслуговування включає в себе інтеграцію туристичних
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послуг в турі (туристичного продукту) турфірм, і через розподільну
систему що повинна бути доведена до споживача [3, с.87].
Керівництвом туркомпанії передбачено бізнес-процес розвитку туристичних послуг. Координація роботи співробітників туристичних компаній
працює як взаємозв'язок між підсистемами в створенні служби, яка вважається
продуктом в індустрії туризму. Завдання: структура самого бізнес-процесу
починається з управління індустрії туризму, яка визначає стан персоналу
і окремих співробітників в туризмі регіону, організації або компанії.
Це, в деякому сенсі, якась основа для побудови відносин. В абсолютному
значенні, вищезгадана структура управління означає взаємопов'язані
компоненти (CEO, менеджер підрозділу, співробітників, керівників,
обслуговуючого персоналу), який щільно співпрацює один з одним для того,
щоб координувати роботу компанії в цілому. Це відноситься до кожної
субодиниці, яка працює під логічною взаємопов’язаною субстанцією між
управлінськими та виконавчими системами, які в кінцевому підсумку
призводить до однієї спільної мети: висока якість, відмінний сервіс туризму
і створення туристичного продукту у вигляді пакету для надання послуг
в турі. Для того щоб ефективно управляти цими субодиницями, необхідно
оптимальним чином розподілити сфери відповідальності, цілей і завдань
між структурними підрозділами та співробітниками компанії. Всі менеджери
компанії виконують управлінські дії щодо компанії в цілому і зокрема
структурних підрозділів. Менеджери постійно координують діяльність
менеджерів низького рівня до розвитку і споживання послуг. Це та модель,
яка призводить до створення управління бізнес-процесами. Менеджери
верхнього рівня включають в себе співвласниками і акціонерами. Ця група
менеджерів забезпечує свої інтереси, накопичують внутрішню політику
і сприяють її реалізації. Менеджери середньої ланки представлені
директорами підрозділів і відділів. Вони забезпечують здійснення діяльності
субодиниць і несуть відповідальність за її ефективність. Як правило,
ці працівники мають повний спектр обов'язків і мають право приймати
рішення на свій розсуд. Управління низького рівня представлена
менеджерами готелів та менеджерами, адміністраторами харчування
(технічної, прийому, подачі, обслуговування і т.д.). Ці менеджери стоять
над співробітниками, керівниками та несуть відповідальність за чого
конкретні завдання до відома керівників. Кожен співробітник, займається
туристичної фірми, між якими вже чітко розподілені функціональні
обов'язки. [4, p.345]. Генеральне привласнення відповідальності в ході
бізнес-процесу залежить від особливостей і предметом планової екскурсії,
а також ланцюгового етапу операційної та технологічної споживчої
домовленості яка, в туристичних підприємств, відбудеться в наступному
порядку:
– загальне управління (розробка і реалізація великих перспективних
напрямків в діяльності компанії);
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– управління процесом (розробка і впровадження високих технологій
та автоматизації компанії);
– економічне управління (стратегічне і тактичне планування, аналіз
субодиниць економічної активності, ефективний розподіл
грошового еквівалента в субодиницях підприємства, забезпечуючи
рентабельність діяльності компанії);
– оперативне управління (загальна картина основних планів і доведення
їх до відома підрозділів і окремих працівників, інструктаж
на робочому місці, активність персоналу, систематичний контроль
на стадії розробки);
– трудові ресурси (кадрове, призначення та розвиток робочої сили
компанії). [4, с.232]
Організаційна структура туркомпанії, в першу чергу, спрямована
на управління бізнес-процесами, надання та споживання послуг, як тур, щоб
задовольнити потреби як розробників так і споживачів туристичних послуг.
Процес розвитку і просування туристичного продукту починається
з дизайну своєї моделі. В процесі проектування моделі туристам, будь-яка
туристична діяльність, встановлюється в якості принципу, той, який може
викликати інтерес і вимагає тури, продукти і послуги. Сам процес розвитку
туристичного продукту і його реалізації включає в себе чотири етапи:
–
–
–
–

Дослідження, в тому числі маркетингові;
Експеримент;
Навчання персоналу;
Реклама і продаж.

Перший етап розвитку туристичного продукту передбачає дослідження
в розробці нових послуг (продукт, тур) за участю економістів, соціологів,
психологів та експертів в галузі туризму. Для того, щоб створювати
і поширювати споживачів туристичних послуг на ринку туризму, установа
або компанія, яка розробляє і пропонує послугу, повинні пройти стадію
створення і доставки служби туризму (життєвого циклу сервісу туризм):
– Розвиток служби починається з виявлення та проектування нової
ідеї обслуговування. В ході цього етапу, сервісне обслуговування
є в нулі, але інвестиції зростає.
– Презентація - це етап, де існує низький зріст продажів, коли
продукт (який є служба) вводиться на ринку туризму, але через
високі витрати, бізнес робиться на досить тісному норму прибутку.
– Зростання - це період швидкого збільшення продажів і прибутку
туристичної фірми. Прибуток на інвестиції.
– Зрілість період зниженням продажів, а служба працює не завойовувати
нових споживачів, але має свої стійких постійних клієнтів. Дохід
залишається стабільним або через порушення безпеки онлайнової
служби проти конкурентів спостерігається невелике зниження.
– Спад - на даному етапі, продажу та доходи швидко падають.
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Щоб постійно підтримувати і розвивати продажу служби туризму,
така концепція в якості підтримки на етапі зрілості служби туризму
застосовується в даний момент в більшості країн світу [1, стор. 56]. Цей
етап включає в себе велику кількість витрат. Попит на ринку зумовлює
певні процеси дослідження. Комбіновані програми для нових турів
розробляються постійно при потребі, відбувається економічний розвиток
служб та самого підприємства.
Другий етап включає в себе експериментальну оцінку туристичного
продукту, який розроблений з дотриманням певних правил;
– Розробка нових послуг і турів здійснюється, як експериментальний
процес;
– Реклама, знайомство з можливостями певних територій;
– В межа певного часу створюється база даних, яка відслідковує
рівень популярності пропонованої послуги (туристичні відгуки
та коментарі).
Третій етап включає в себе введення служби організації туризму,
який пройшов експериментальну перевірку, також підготовка документації
при управлінні процесом (карти туристського маршруту, угоди, графіки
прибуття, путівки, контракти з клієнтами, а також ваучери) і навчання
персоналу, а також розробка вартості на новий продукт і мотивації
обслуговуючого персоналу.
Останній і четвертий етап передбачає створення системи управління
для розробки і поширення нового сервісу, який забезпечує продаж і постійне
оновлення відповідно до потреб туристів. [3, стор. 65]
Під час обговорення послуги туризму в якості пункту товарів, під
цим розуміють не тільки розробку і впровадження цієї послуги на ринок
туризму, але її продаж за метою прибутку та інтереси клієнтів. Продажі
туристичних послуг забезпечують туркомпанії прибутком і доходами.
Практика маркетингу вважає, що туркомпанії, щоб бути успішним,
вдається постійно досягти максимального прибутку шляхом максимального
ефективного задоволення туриста і його потребам. Туристичне підприємство,
в деякому сенсі є магазином з продажу туристичних послуг, а її головним
завданням є продаж турів і послуг, які задовольняють потреби туристів
тому система управління технологічними процесами розробки повинна
прийняти до уваги усі ці процеси та етапи для ефективного і якісного
процесу розробки та реалізації туристи.
Одним з найбільш значущих операційних етапів створення
та надання туру у вигляді пакету туристичних послуг є визначення потреб
туристів. Служба туризму, як продукт, стає цінним лише тоді, коли рівень
задоволеності клієнтів збігається з очікуваним результатом. В процесі
проектування, наданні туристичних послуг, визначенні якості, визначається
основні риси і особливості туристичних продуктів що відіграє важливу
роль. Основним завданням менеджерів туристичних компаній, туроператорів
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є процес створення туру, як продукту, що визначає та усуває проблеми
якості обслуговування, сервісу та дизайну самого процесу споживання.
У поточному контекстного продукту. Туристичної компанії, які готові
до досягнення успіху в умовах жорсткої конкуренції, доведеться відійти
в сторону від “продажу та продукції” організаційних принципів і перейти
до принципу організаційної структури бізнесу “попиту і споживчого”
процес. Застосовуючи таку організаційну структуру, туристичної компанії
буде легко добитися успіху в завоюванні клієнта і виграти в конкурентній
боротьбі за клієнта.

Бібліографія:
1. Вячеславський М. В., Маркетинг в сфері послуг / Мирослав Вячеславський,
Валерія Скотний // Навчальні керівництва. - Київ: Навчальна література
центр. - 2004.
2. Управління по туризму: навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / Зорін І. В., Каверіна T. P., Квартальнов В. А. [та інші];
Москва: Фінанси і статистика, 2003.
3. Ткаченко Л., Служба маркетингу: Навчальний посібник / Лариса Ткаченко //
Київ: Навчальна література центр, 2003.
4. Shegda А., Управління: Підручник / Анатолій Shegda // Київ: Знання, 2004.

Summary
All managers of the company perform managerial actions with regard
to the company as whole and in particular structural subunits. The managers constantly
coordinate the activity of lower-level managers until the development and consumption
of the services takes place. This is that very pattern that leads to the creation
of the business process management.
These are travel companies and travel agents that are entitled to bring
the services of the hotels, museums, transportation and other organizations
to the consumers all over the world. The providers of such services include operating,
service, cultural organizations, transportation companies, expositions, sports facilities.
Coordination of work for travel companies’ employees. Interconnection between
the subsystems in the creation of a service, which is considered to be a product
in the tourism industry. The primary goal of the travel company managers in the process
of creating a tour, as a product, is to determine and to eliminate the problems of service
quality and design, as a product.
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Двокомпонентні образні номінації Ісуса Христа
в українській мовній картині світу
Анотація
Сакральна література посідає вагоме місце у культурі східних слов’ян.
Ключовою фігурою у цій літературі є образ Ісуса Христа. У статті розглянуто
особливості двокомпонентних образних найменувань Сина Божого, визначено
семантичні групи та ключові семи зазначених номінацій. Дослідження реалізоване
на матеріалі Святого Письма та україномовних православних і греко-католицьких
акафістів.
Ключові слова: Ісус Христос, номінація, сакральна лексика, семантична група, сема.

У сучасному суспільстві християнська дійсність категоризується
як одна з головних складових моралі та існування людства, його духовної
культури як невід’ємного елементу людських взаємин. Номінації,
«пов’язані з релігією, посідають вагоме місце у мовній картині світу того
чи іншого народу, адже мова і релігія – це ті чинники, які суттєво
впливають на формування його менталітету» [8, 111]. Актуальним є аналіз
найменувань Ісуса Христа – божественної і земної постаті,
основоположника духовного стану суспільства; а структурування номінацій
дозволяє виявити семантичні аспекти досліджуваних номенів.
Проблеми лексики сакральної сфери висвітлено у працях Н. Бабич,
Ю. Браїлко, А. Ковтун, М. Лесюка, С. Лісняк, П.Мацьківа, Н. Мех,
Н. Пуряєвої, М. Скаб, Н. Слухай, Н. Сологуб, Л. Шевченко.
Постать Ісуса Христа розглядається у багатьох культурах і має
неабияке значення у християнстві, тому в слов’янській культурі набуває
значного функціонування. Ім’я Ісус – грецька форма «імені Єшуа –
скорочена форма від Єгошуа, що значить «Єгова є спасіння (спасає)», або
Господь є спасіння (спасає)» [12, 156]. У лексикографічних матеріалах
Христос – це «засновник християнської релігії» [11, 140]. Життя Ісуса
Христа було наповнене любов’ю, болем за майбутнє людства, що і знаходимо у сакральних книгах на прикладах найменувань.
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Важливим та багатоаспектним джерелом вивчення номінацій є Святе
Письмо та акафісти, які відображають високу частотність лексем,
визначаються еталоном сакральної лексики. У Святому Письмі, як і у текстах акафістів, не завжди можна визначити, про кого говориться: про БогаОтця чи Бога-Сина. У статті акцентуємо увагу тільки на елементах, які
номінують Бога-Сина.
Святе Письмо – це «зібрання сакральних текстів, у яких для всього
християнського світу виписано Боже одкровення» [7, 42]. Воно є основним
джерелом вивчення християнства, а отже, і розуміння вчення про Ісуса
Христа, тому «тематична група, що представляє імена Бога в Святому
Письмі, є важливим компонентом біблійного тексту, лексико-семантичне
дослідження якого дає узагальнювальну інформацію про Його сутність,
характер та місію» [12, 155].
Тексти акафістів – похвальні пісні на честь Ісуса Христа, Богородиці
чи святого [10, 21] – експлікують двокомпонентні номінації Сина Божого
через різноманітний спектр значень та асоціативних відтінків.
Двокомпонентні номінації, з точки зору лінгвістики, свідчать про
те, що українська мовна модель світу наповнюється додатковими відтінками
та компонентами. Такі назви розширюють семантичний потенціал лексеми
Ісус Христос, наповнюють її значеннєвими епізодами, роблять об’ємною
семантичною структурою. Це відображає формулу українського менталітету,
світогляду, стає невід’ємною частиною української моделі світу. Через
семантику простежуємо специфіку розширення семантичного простору,
набуття ним більш ареального варіанта інтерпретації через додаткові
семантичні компоненти, які отримуємо у словосполученнях. Номінації
надають більшої повноти, відбивають інтерпретаційний спектр у контексті
ментальності, мовної картини світу, а це знайшло своє відображення у тексті.
Лексико-семантичні групи двокомпонентних номінацій Ісуса Христа
І.
1. Володар світу із значенням ̒творець̓: Всетворець могутній,
Сотворитель вселенної, Творець Вселенної, Творець світу – Іскру Любові,
іскру просвічення, що в нас таїться, в полумінь перетвори, о Всетворче
могутній, дай нам горіти, не тліти, світити для світу… [1, 28]. Радуйся,
Сотворителя вселенної на виконання закону Ти принесла в храм
Єрусалимський… [5, 52]; Спаси створіння Твоє, Господи Ісусе
многомилостивий, хоч не достойна я й краплиночки Твоєї милості,
та не хочеш Ти смерті грішника, тож прийми мене, як блудного, бо кличу:
Помилуй мя, Творче Вселенної… [1, 309]; …Радуйся, бо Ти породила
Творця світу [5, 153]. Ісус детермінується як зачинатель світобудови
і набуває ознак Бога-Отця.
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2. Володар світу із значенням ц
̒ ар̓: Архиєрей великий, Бог Ізраїлів,
Владика всіх, Владика небес, Вогонь Божества, Господь слави, єдиний
Владика, мій Владика, предвічний Цар, Христос-Владика, Христос Цар,
Цар Безсмертний, Цар вселенної, Цар Ізраїлів, Цар Небесний, Цар святих,
Цар царів, Цар Юдейський, Царство Небеснеє – Світ увесь, бачачи на хресті
Архиєрея великого, що, мов птах, покриває всіх крилами своєї доброти,
бачив пречистих рук Твоїх підношення… [2, 330]; І народ дивувався, бачачи,
що німі говорять, каліки стають здоровими, криві ходять і сліпі бачать,
і славив Бога Ізраїлевого [6, 1100]; Прийшовши весь промисел щодо спасенія
нашого здійснити, волею видав Себе Ти, о Царю вселенної, муки прийняв
Ти за гріх наш великий нечувані… [1, 21]; Коли ж народився Ісус у Вифлеємі
Юдейському, у дні царя Ірода, волхви прийшли зі сходу до Єрусалиму
і питали: де є народжений Цар Юдейський? [6, 1082]. Лексеми вказують
на вищість Ісуса Христа, його ідеал, «статус» для християнського світу.
Сема ц
̒ ар̓ властива номінаціям, що вміщують різний структурний
елемент. Так, лексема Архиєрей має значення «перший, найвищий» [10, 24],
а лексема Владика розуміється як «титулування архієреїв» [10, 38]. Такі
номінації у сакральних текстах є синонімами до лексеми Цар, тому
їх зараховуємо до зазначеної семантичної групи.
3. Володар світу із семою ̒святий̓: єдиний святий, Бог Найсвятіший –
Коли Симеон хотів відійти від цього світу облесливого, Ти віддався йому,
як немовлятко, але він пізнав Тебе, як Бога Найсвятішого [3, 70]; Хто не
убоїться Тебе, Господи, і не прославить імені Твого? Бо ти єдиний святий
[6, 1380]. Святий розуміється як ідеал, зразок, а саме таким є Ісус Христос
для християнської спільноти.
4. Володар світу із семою в̒ семогутній̓: Благодать всесильная, Бог
Всесильний, Владика Вседержитель, Вогонь Божества, всесильний Владика,
Господь Вседержитель, Життєдавець Прещедрий, Носитель вселенної,
смерті Переможець – Дати Себе на поживу всім вірним бажаючи,
благоволив воплотитись від Діви Ти, Господи, щоб усі, хто приймає
Пречистеє Тіло і Кров Твою, Тебе пізнавали як Бога Всесильного [1, 250];
Владико Вседержителю! Ти благословив подружню єдність чоловіка і жінки,
коли сказав: не добре бути чоловікові самому, створимо йому помічника,
подібного до нього [1, 337]; Знаю, всесильний Владико, що не було це для
Тебе необхідним, а лише задля спасіння людського роду все витерпів єси
[2, 65]; …Помилуй мя, Господи Вседержителю… [1, 318]; Лексеми
кваліфікують Христа як найвищу, надприродну, досконалу та всемогутню
сутність.
5. Володар світу із семою суддя̓: Суддя Праведний, Суддя Справедливий –
Оспівуючи Тебе, наш Спасителю Христе, на Твоє безконечне милосердя
уповаємо, Судде Праведний, на Любов Твою, що всі наші гріхи покриває,
надіємось… [1, 335]; …Помилуй мя, Господи, Ти бо – Суддя
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Справедливий… [1, 319]. Прохання-звертання до Ісуса Христа мають
виражену ознаку справедливості, народ вірить, що Син Божий справедливо
допоможе у його потребах.
ІІ.
1. Боголюдина із семою Б
̒ ожий Син̓: Богонемовля Христос, Бог Син,
милосердний Син, несотворений Син, образ Божий (Син Бога, особа Святої
Трійці), Правічне Немовля, Предвічне Немовля, Син Божий, Син
Всевишнього, Син єдинородний, Син Предвічний, Христос Бог, Христос
Господь – І духи нечисті, коли бачили Його, падали перед Ним і кричали:
Ти Син Божий [6, 1124]; Він буде Великим і Сином Всевишнього
наречеться, і дасть Йому Господь Бог престіл Давида, отця Його [6, 1147];
…Отче наш, Сином єдинородним спасаєш Ти світ… [1, 8]; …у вас повинні
бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі: Він, будучи образом Божим,
не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив Себе Самого,
прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став
як чоловік… [6, 1333]; …Радуйся, диханням Своїм Ти Сина Свого
улюбленого зігрівала; радуйся, Правічне Немовля Ти пеленами повила [5, 50];
Почувши, як Ангели оспівують Різдво Христа Господа, до печери
поспішили Вифлеємськії пастирі, там знайшли вони Матір Пречистую,
що на руках Предвічного Бога леліяла [1, 276]. Ісус – бог і людина в одній
особі, адже Він Син Бога і Син земної жінки. До цієї групи зараховуємо
і кореляти Христос Бог, Христос Господь, оскільки семи ̒Бог̓, ̒Господь̓
вказують на прямий зв’язок із Богом-Отцем.
2. Боголюдина із семами божественний̓, безсмертний̓: безсмертний
Господь, бісер Божественний, Благословенний благодаттю, Бог істинний,
воскреслий Бог, Господь живий, Господь Ісус, Жених Безсмертний, Життя
безконечнеє, Життя вічнеє, істинний Бог, Ісус Воскреслий, Ісус нетлінний,
Отець сяяння – Умертви гріх, що живе в мені, і сам живи в мені,
безсмертний Господи, щоб мене, як вірного служителя Твого, ні життя,
ні смерть не розлучили з Тобою [2, 343]; Радуйся, простора оселе Бога
Слова; радуйся, бо Ти виростила бісер Божественний [5, 56]; Коли постав
Спас перед учнями своїми, мир їм даруючи, дав їм і владу гріхи відпускати
та хрестити в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа та проповідувати своє
з мертвих воскресіння. Вони ж, пішовши, навчили всі народи кликати
воскреслому Богові: Алилуя [2, 45]. Лексеми номінують Христа
як надприродну, неземну, могутню субстанцію, а образні метафори
демонструють шану Господу Богу від християн.
3. Боголюдина із семою ̒досконалий̓: Бог досконалий, досконала
Людина – Бажаючи принести Себе в жертву за вірних, благоволив
Ти втілитися від Діви, щоб, приймаючи Пречисте Тіло Твоє, пізнавали
Тебе, Бога досконалого, і, дивуючись невимовній премудрості Твоїй,
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взивали: алілуя [4, 95]; Усього себе, як Бога і як досконалу Людину, подав
Ти, Спасе, двом ученикам Твоїм у Еммаусі, коли взяв хліб, благословив,
переломив і дав їм [3, 12]. Номінації вказують на досконалість Ісуса
і як Бога, і як земної постаті.
ІІІ.
1. Земна істота із семою ̒особисті якості̓: Ісус Назарянин, Ісус Назорей,
Ісус предивний, Ісус преславний, Ісус пречудний – Почувши, що це Ісус
Назорей, він почав кричати і говорити: Ісусе, Сину Давидів! [6, 1136];
…Помилуй мя, Ісусе преславний… [1, 311]. Синонімічні кореляти Ісус
Назарянин, Ісус Назорей відносимо до зазначеної групи, оскільки вони
вказують на стосунки та тісний зв’язок із народом та землею, на якій жив
Христос, на приналежність до певної території – міста Назарета.
2. Земна істота із семою л̒ юдський син̓: Людськеє Дитя, Немовлятко
Ісус, Отрок Ісус, Син Давидів, Син Людський, син Марії, Син Чоловічий –
Бажаючи ніколи не розлучатися з Народженим Тобою Спасителем,
Ти, Богоблаженная, повсякчасно із Ним пробувала, у Назареті Його,
як Людськеє Дитя, годувала Ти й пестила, в серці Своїм, яко Богу, співала
Йому Алилуя! [1, 279-280]; Коли розп’ятого Тебе піднесли, Сине Чоловічий,
понад землею, всіх Ти обійняв, всіх пригорнув до серця Свого… [1, 327].
Такі номінації пов’язані з родинними стосунками і номінують Христа
як Божого Сина, народженого земною жінкою.
Лексеми Немовлятко Ісус та Отрок Ісус можна кваліфікувати
як лексеми із семою ̒Божий Син̓, але контекстуальне наповнення свідчить
саме про належність до семантичної групи із значенням ̒Син людський̓ –
Буря скорботи охопила Пречисту Матір, коли поверталися вони з Єрусалима
і в дорозі не знайшла Отрока Ісуса [5, 53].
ІV.
1. Син Божий, що прийшов у людський світ із метою спасіння людства
як ̒спаситель̓: Агнець безмовний, Бог-Спаситель, Божественний Агнець,
Божественний Спаситель, Визволитель поневолених, довготерпеливий
Спаситель, єдиний Спаситель, Колос життя, Лікар Христос, Месія
Христос, мій Спас, мій Спаситель, незлобний Агнець, Пасха спасительна,
Питво новеє, плід Життя, Світло світу, Сівач чистоти, Спаситель світу,
Спаситель тіла, Спас Прещедрий, Спас щедрий, Христос-Переможець,
Христос Спаситель, Хліб Небесний – Бажаючи людину від неволі ворожої
визволити, смирив Ти Себе перед ворогами Своїми, Ісусе, і як Агнець
безмовний на заколення ведений був, усюди рани терпів Ти, щоб усю
зцілити людину, яка взиває: алилуя [3, 55]; Ізціли мої рани гріховнії, о мій
Спасителю, зглянься на плач окаянної, що кличе до Тебе: Помилуй мя,
Божественний Спасителю… [1, 313]; Радуйся, ківоте освячений Божества,
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від святеє святих більший; радуйся, стамно золота, в якій манна
спасительна приготувалась, – плоть і кров Божественного Агнця [5, 65];
…Ісусе, Ти – Пасха спасительна… [1, 335]; Радуйся, істинна цілителько,
бо Ти народила Лікаря Христа, Який весь світ від духовних і тілесних
недугів зціляє… [5, 135]; Світло немеркнуче днесь засіяло, ликуймо! З гробу
Христос-Переможець виходить, як Сонце… [1, 25]. Лексеми із
семою ̒спаситель̓ набувають семантики спасіння людства від гріха, вони
є близькими до лексеми «агнець», що «символізує євангельського Ісуса
Христа, який своєю жертвенною смертю на хресті спокутував гріхи світу»
[8, 114] і врятував християнський народ.
2. Син Божий, що прийшов у людський світ із метою спасіння людства
як ̒учитель̓: Учитель Благий, Учитель заблудлих – І ось хтось, підійшовши,
сказав Йому: Учителю Благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя
вічне? [6, 1104]; Радуйся, бо Ти носила в утробі Учителя заблудлих;
радуйся, бо Ти породила Визволителя поневолених [3, 71]. У християнській
моделі світу Ісус сприймається як приклад для людства, як той, хто передає
йому свої знання та настанови.
3. Син Божий, що прийшов у людський світ із метою спасіння людства
як ̒великомученик̓: Ісус багатостраждальний, Страждальник Святий –
…Ісусе багатостраждальний, риданням Діви Матері Твоєї від вічного
плачу визволи нас [3, 60]; …Ти, о Страждальнику Святий, уранений був за
гріхи наші, а тому і ми до Тебе, Чоловіколюбче, підносимо наші смиренні
благання… [5, 364]. Христос для допомоги людству витерпів важке
випробування і цим уможливив його спасіння.
5. Син Божий, що прийшов у людський світ із метою спасіння людства
як ̒провідник̓: Добрий Пастир, земля лагідних, Пастир овець, Світло
немеркнуче – Агнцем і Пастирем став Ти, Ісусе пречудний, як Агнець
Божий узяв Ти прогрішення наші, як Добрий Пастир – життя Ти поклав
за отару, врятовані, вдячно співаємо ми: «Алилуя!» [1, 20]; Бог же миру,
Який підняв із мертвих Пастиря овець великою Кров’ю завіту вічного,
Господа нашого Ісуса Христа, нехай вдосконалить вас у всякому доброму
ділі на виконання волі Його… [6, 1367]. Образ Ісуса Христа як пастиря
передбачає повну відданість Сина Божого людству, лексеми номінують
Ісуса як помічника і захисника Свого народу.
5. Син Божий, що прийшов у людський світ із метою спасіння людства
як праведник̓: безсмертнеє Слово, слов Божий – Господи, Спасе наш,
Сам Ти – безсмертнеє Слово… [1, 22]; На небо очі мої піднімаю до Тебе,
слове Божий, але плотське єство моє тягне мене додолу, Спасе мій [5, 357].
Для християнської моделі світу Ісус – особа Святої Трійці, Син Бога, тому
є досконалим, правильним.
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V.
1. Моральні якості із семою ʻмилосерднийʼ: вічная Радість, Годувальник
всесвіту, Довготерпеливий Господь, Ісус всещедрий, Ісус довготерпеливий,
Ісус преблагий, Ісус щедрий, милостивий Бог, невимовная Милість,
незбагненнеє Прощення, Преблагий Господь, Христос милосердний – Ісусе
довготерпеливий, не залиш і мене самого на путі життя за убогість віри
моєї… [4, 42]; Дякуючи милостивого Бога за Його невимовне до нас
милосердя, співаємо Йому: алилуя [5, 56]; …ми до Тебе, Чоловіколюбче,
підносимо наші смиренні благання: прийми їх, о Преблагий Господи… [5,
364]. Найвиразнішою ознакою Ісуса Христа у сакральній літературі є саме
любов та милосердя до народу, що знаходимо у притчах та подячних,
похвальних піснях. До цієї групи зараховуємо і такі номінації як Владика
Всеблагий, Владика многомилостивий, всещедрий Владика, преблагий
Владика – Усіх перевищила я у гріхах і упадках, мій Боже, немає прощення
кровавим моїм беззаконням, але Ти, всещедрий Владико, яви Свою милість,
прости і помилуй… [1, 314]. Диференційною і головною ознакою таких
лексем є милосердя і любов Ісуса Христа.
2. Моральні якості із семою ̒чоловіколюбець̓: Владика Чоловіколюбець, Ісус
Чоловіколюбець,
Любов
безсмертная,
Чоловіколюбний
Владика,
Чоловіколюбець Господь – Не знаю, що ж воздам Тобі, Владико
Чоловіколюбче, за все, що перетерпів єси ради мене, грішного? [2, 66];
Спасти бажаючи рід людський від омани ворожої, чоловіколюбець Господь
дарував тебе, Матір свою, земним на допомогу, захист і покров… [2, 80],
саме любов Сина Божого до народу була головною причиною Його жертви
на хресті.
У пропонованих текстах зустрічаються як загальновживані назви
(традиційні), так і вузьковживані. Тексти акафістів, на відміну від Святого
Письма, більшою мірою передають емоційно-експресивну лексику, багату
на метафоричні висловлювання та перифрази, що підтверджує їх унікальність
серед інших текстів сакральної літератури. Двокомпонентні номінації
вжито передусім у формі звертань із різноманітною семантикою.
Оригінальні образні метафори пов’язані з номінаціями Ісуса Христа,
виражають експресивність сакральних текстів, експлікують багатогранність
та урочистість висловлювань, засвідчують нагромадження двочленних
конструкцій у Святому Письмі та акафістах.
Отже, дослідивши семантико-типологічні номінації Ісуса Христа,
виділяємо:
– лексико-семантичні ознаки, успадковані від Бога-Отця: творець,
спаситель, суддя, цар; божественний, безсмертний, всемогутній,
досконалий, святий;
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– набуті ознаки, притаманні Ісусові Христові: земна істота (дитя,
син), великомученик, праведник, провідник, учитель;
милосердя, людинолюбство.
Досліджувані тексти дозволяють здійснити статистичний опис лексем.
Так, найбільш поширеною є лексико-семантична група із значенням
«Володар світу», вона становить 28%, наступними домінують групи
зі значенням «Син Божий, що прийшов у світ з метою спасіння людства» –
27%, із семантикою «Боголюдина» – 21%, зі значенням «моральні якості» –
15%, 9% становить група із розумінням Ісуса Христа як «земної істоти».
Такий статистичний аналіз дозволяє стверджувати, що для народу Син
Божий передусім є Володарем, Творцем світу, а це уможливлює звернення
до нього з проханнями, молитвами, подяками. Важливою є кваліфікація
Ісуса як субстанції, яка врятувала світ, боголюдини. Архетипно він
сприймається як учитель і рятівник для етносу, що створює можливість
відчуття впевненості та захищеності. Через двокомпонентні номінації
відстежуємо об’ємність понятійного поля лексеми Ісус Христос, воно стає
більш багатогранним, окрім однієї ознаки, отримує різний спектр значень.
Аналізований матеріал визначає образ Ісуса Христа як боголюдини,
спасителя і заступника людства, він «завжди був і залишається вершиною
всіх чеснот» [9, 190]. Найменування категоризують Ісуса як вищу істоту,
засвідчують захоплення та любов людства до його постаті. Він символізує
терпіння та духовне очищення народу. Численні номінації свідчать про
поклоніння його особі, а також особливий духовний зв’язок народу
із Сином Божим.
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Two-Component Figurative Nominations of Jesus Christ in the Ukrainian
Linguistic Image of the World
Summary
The sacral literature occupies a significant place in the literature of the East
Slavic people. The key figure in this literature is an image of Jesus Christ. In this article
we have considered the peculiarities of two-component figurative nominations
of the Son of God, determined semantic groups and key semes of the mentioned
nominations. The research is based on the materials of the Holy Scripture and Orthodox
and Greek Catholic Akathists in the Ukrainian language.
Keywords: Jesus Christ, nomination, sacral vocabulary, semantic group, seme.
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Образ козацтва
в поемі Симона Пекаліда «Про Острозьку війну…»
Анотація
У статті розглянуто, як у латиномовній поемі Симона Пекаліда «Про
Острозьку війну…» («De bello Ostrogianо…»), написаній на замовлення князів
Острозьких, був представлений образ козацтва – наскільки цей образ поданий
тенденційно, а наскільки він відповідав реаліям.
Ключові слова: Симон Пекалід, Острог, князі Острозькі, козаки, поема, повстання,
Криштоф Косинський.

Одним із перших латиномовних творів української літератури,
де поданий образ козацтва, була поема Симона Пекаліда «Про Острозьку
війну…» («De bello Ostrogianо…») (Повна оригінальна назва твору –
De bello Ostrogiano ad Piantkos cum Nisoviis libri guattuor, a Simone Pecalidis
Artium Beccalaureo conscripti). Будучи перекладена українською мовою
Віталієм Маслюком, вона останнім часом стала хрестоматійною лектурою.
Певні аспекти цього твору розглядалися в працях В. Литвинова [6],
В. Шевчука [10] та Н. Яковенко [12]. Однак у них не висвітлювалося
питання про те, як представлений образ козацтва в цій поемі. Хоча у творі
йдеться про конфлікт між козаками й князями Острозькими. Відповідно,
автор поеми намагався подати певний образ козацтва.
У пропонованій роботі розглянуто, як у поемі Симона Пекаліда «Про
Острозьку війну…», котра була написана на замовлення князів Острозьких,
був представлений образ козацтва – наскільки цей образ поданий
тенденційно, а наскільки він відповідав реаліям.
У XVI ст. маємо спроби владою Великого князівства Литовського,
а пізніше Речі Посполитої організувати українське козацтво в підконтрольну
військову формацію. Так, у 1524 р. польський король, він же й великий
князь литовський Сигізмунд І наказав Семенові Полозовичу та Кшиштофові
Кмитичу створити козацький відділ взявши його на державну службу. Але
брак коштів став на заваді здійснення такого проекту. Подібні спроби
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зробили черкаський староста Остафій Дашкович у 1533 р., король
Сигізмунд І – 1541 р. Але теж безрезультатно [11].
Проте у 60-их рр. XVI ст. проігнорувати козацьку проблему було все
важче. Козацтво почало оформлятися як самостійна сила. Частина козаків
починає концентруватися на Дніпровському Пониззі. Тому король Польщі
й великий князь литовський у одній зі своїх грамот говорив про козаків,
що вони, «з’їхавши з замків і окраїнних міст наших без дозволу і відома
нашого господарського і старост наших окраїнних, на низу… на тих місцях
живучи своєвільно у різних входів, підданим царя турецького, чабанам
і татарам царя перекопського… великі шкоди і розорення (чинять – П.К.)…
і тим кордони держави нашої від неприятеля в небезпеку» приводять [1].
Зрештою, Сигізмунд ІІ Август 2 червня 1572 р. видав універсал про
створення козацького реєстрового війська. Було доручено коронному
гетьманові Єжи (Юрію) Язловецькому найняти триста козаків на державну
службу. Цих козаків звільняли від юрисдикції місцевої влади. І вони
підпорядковувалися «козацькому старшому». Першим таким «старшим»
став шляхтич Ян (Іван) Бадовський. За часів правління короля Речі
Посполитої Стефана Баторія кількість реєстрових козаків збільшилася
до п’ятсот осіб, а потім – до шістсот. Саме цьому королю в «козацькій
літературі» часто приписували створення реєстрового козацтва. Керівником
реєстровців («dux supremus») було призначено тодішнього брацлавського
каштеляна й черкаського старосту князя Михайла Вишневецького.
У певному сенсі саме його можна було би вважати людиною, яка надала
організованих форм козаччині.
У 1590 р. сейм Речі Посполитої дозволив збільшити козацький реєстр
до 1000 осіб. Цікаво, що в той час базовий козацький табір перенесли
з дніпровського острова Базавлук до урочища Кременчуг на березі Дністра.
У цьому можна бачити часткову переорієнтацію козацтва. Тепер під їхнім
прицілом опинилися не лише татарські й турецькі території, а й відносно
багаті молдавські землі. Базою провіанту, матеріальної підтримки для
козацтва стає не стільки Черкаське староство, як раніше, скільки староство
Снятинське. Не даремно снятинський староста Микола Язловецький стає
провідником реєстрових козаків.
«Козацька реформа» показала, що уряд готовий сприймати козацтво
як рицарський стан. Реєстрові козаки одержали чималі привілеї. Вони
звільнялися від податків. Їм надавалося право землеволодіння, а також
право самоуправління з назначеною старшиною. У власність козакам
передавалося містечко Трахтемирів зі старовинним Зарубським
монастирем, де вони обладнали свій шпиталь і зберігали зброю. Реєстрові
козаки отримували платню грішми й одягом. Мали свої символи-відзнаки,
зокрема прапор. І дістали офіційну назву війська Запорозького або
Низового [2, с. 161-170].
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Саме ці козаки стали «козацькою аристократією». Окрім реєстровців,
існували козаки нереєстрові, на яких не поширювалися згадувані привілеї.
Правда, в умовах нестабільності, високої соціальної динаміки на пограниччі
межа між реєстровим і нереєстровим козацтвом була рухомою.
Нереєстровцеві не так то й складно було стати реєстровцем. Зрештою,
реєстровці й нереєстровці часто діяли разом.
Загалом на початок 90-их років XVI ст. українське козацтво
сформувалося як самостійна сила, яка мала свої права й інтереси, власну
символіку й, відповідно, в нього почалася формуватися своя свідомість.
Звісно, це була станова свідомість – щось середнє між свідомістю
шляхетською та селянською. З одного боку, козаки прагнули наблизитися
до шляхтичів, отримати їхні привілеї. З іншого, вони тяжіли до плебейських
верств, зокрема до селянства. Зрештою, в той час козацтво стає все більш
масовим явищем, а його рекрутація в основному почала здійснюватися
з простонародного середовища. Для вихідців із соціальних низів козацтво
стає соціальним ліфтом, завдяки якому можна було піднятися й досягнути
поважного становища в суспільстві.
Трансформації, що відбулися з козацтвом у другій половині XVI ст.,
призвели до непередбачуваних для влади Речі Посполитої результатів.
Воно перестало бути маргінальною силою на прикордонні. Козацтво
почало піднімати голос. І при цьому часто «аргументом» ставала шабля.
Якраз у той період, коли йшло інтенсивне перетворення козацтва
із сили маргінальної, побутового явища в окремий соціальний стан, найбільш
впливовим князівським родом на українських землях був рід князів
Острозьких. Василь-Костянтин Острозький [3], глава цього клану, зосередив
у своїх руках величезні багатства й фактично був автономним правителем.
У своєму родовому місті Острозі князь Василь-Костянтин Острозький
створив ренесансний центр. У другій половині XVI ст. тут з’являється
академія – практично перша школа вищого типу на українських землях [7].
При
дворі
Василя-Костянтина
своєрідно
поєднувалися
західноєвропейські ренесансні впливи з консервативними православними
традиціями. Тут бачимо православних консерваторів типу Герасима
Смотрицького, який був головним редактором Острозької Біблії
та вважається першим ректором Острозької академії, Василя Суразького,
автора богословського трактату «Про єдину істинну православну віру»,
письменника-полеміста Івана Вишенського, засновника Скиту Манявського
Йова Княгиницького [3]. З іншого боку, тут знаходилися люди, що вкусили
плодів ренесансної освіченості. До них належали професор Краківського
університету Ян Лятос [4] та поет Симон Пекалід. Останній був автором
поеми «Про Острозьку війну…», де вперше в українській латиномовній
літературі поданий широкий опис запорізьких козаків та дається оцінка
їхніх діянь.
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Спочатку кілька слів про Симона Пекаліда. Про цього поета знаємо
небагато. Народився він близько 1567 р. в сім’ї міського радника міста Олькуш (Польща). Студіював у Краківському університеті. Можливо, під час
навчання він налагодив тісні контакти з князями Острозькими, ставши
їх придворним поетом. Після себе залишив кілька латиномовних поетичних
творів, найбільш відомим з яких є згадувана поема «Про Острозьку війну»,
що вийшла друком у Кракові в 1600 р. Поема адресувалася ВасилюКостянтину та Янушу Острозьким і описувала конфлікт 1593 р. між ними
і козацьким військом Криштофа Косинського [6, с. 20, 187-235].
Останній, зорганізувавши навколо себе велике число козаків, зумів
захопити Переяслав на теренах Київського воєводства, де воєводою був
Василь-Костянтин Острозький. Далі зі своїм козацьким військом
Косинський рушив на Волинь, на теренах якої знаходилися основні
володіння князя.
Ці події в літературі трактуються як перше велике козацьке постання
і є достатньо добре описані [5, с. 27-92]. Тому не будемо детально на них
зупинятися. Це постання було спрямоване не стільки проти польської
влади, скільки проти руського князя, який до того ж вважався
покровителем православ’я. Повстання під проводом Косинського й дало
матеріал для поеми «Про Острозьку війну…».
При написанні поеми Симон Пекалід використовував різноманітні
ренесансні літературні «техніки», певним чином доуявляв, віртуалізував
реальність. Це дало підстави деякими дослідникам засумніватися
у вірогідності описуваного в поемі. Проте варто мати на увазі, що будьякий художньо-літературний твір (незалежно від стилю й жанру) так чи
інакше віртуалізує реальність. Поема «Про Острозьку війну» не є винятком.
При цьому автор так чи інакше мусив відштовхуватися від реалій, які
знайшли відображення в творі.
Сам твір є багатоплановим. Хоча опис битви під П’яткою 1593 р.,
коли зійшлися війська князів Острозьких з козацькою армією, займає
центральне місце в поемі, тут присутня низка інших, дотичних сюжетів.
Зокрема, розповідається про історію роду князів Острозьких, яка
пов’язується з історією руських (українських) земель, оспівується місто
Острог, а також тут маємо оповідь про запорозьких козаків.
Чи не вперше в нашій літературі бачимо протиставлення
цивілізованого життя в суспільстві, де існує сильна влада, регламентовані
відносини, козацькій вольниці.
Поет на самому початку в ідилічному дусі зображує Острог – родове
місто князів Острозьких :
«…тут достаток: є все, що потрібне людині,
Що лиш могутня мати-Природа створила для неї,
Все, що на нашій землі бачить сонце з високого неба,
Зможеш знайти. Життєдайне повітря з Всевишнього волі
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Родить розкішнії трави – худобі приємну поживу.
Кожного року посіви прекрасні: на нивах широких
Пишне колосся красується всюди надійним наливом.
Наче із рога достатку, Цецера із Вакхом повсюдно
Щедро дари розсипають свої по полях і травою
Пагорби всі одягають, і ласкає ніжно
Сонцем залиті поля життєдайне тутешнє повітря» [8, с. 199].
Пекалід спеціально звертає увагу на існування в Острозі академії, яку
іменує тримовним ліцеєм:
«Радуйся, наша Волинь войовнича, ти, Марсова дочко,
Саме тобі дім острозьких дарує ліцей той тримовний.
Отже, приймай ті основи, а більші плоди, може, будуть.
Не зневажай ти учених богинь, оцих муз не цурайся,
Кращого в світі від вільних мистецтв ти нічого не знайдеш» [8, с. 214].
При цьому він розглядає освіту як важливий елемент суспільного
та державного порядку. Це можна зрозуміти хоча б із таких його слів:
«Феб увінчає чоло молодих колись лавром зеленим,
Він їм покаже зірки, що сіяють у небі просторім,
Дасть теж кіфару, навчить лікувати і знати майбутнє,
Будуть тоді керувати злочинним безглуздям чесноти,
І завдяки божеству процвітатиме влада і право,
Й слава воєнна князів аж до ясного неба долине» [8, с. 203].
Отже, тут вибудовується такий логічний ряд: освіта призведе до того
стану речей, коли замість злочинного безглуздя керуватимуть чесноти;
це, в свою чергу, визначить процвітання влади і права, що сприятиме славі
князів, зокрема воєнній.
Незважаючи на зовнішню мілітарність поеми, вона в своїй основі
є пацифістською. Пекалід вважає війну ненормальністю, прагне, щоб
сторони помирилися, знайшли спільну мову. Бо лише в умовах миру, на його
думку, процвітають право і доброчесність. Також автор поеми дотримувався
думки, що важливим елементом суспільства, де панує «доброчесність,
побожність, закони, угоди і право», має бути історична пам’ять. Тому
велику увагу приділяв генеалогії роду Острозьких, яка переплітається
з історією Русі-України. Наприклад, він говорить про особу князя Данила
Романовича, який з рук папи отримав королівську корону. Цього князя
Пекалід іменує Данилом Острозьким і розглядає його як одного зі предків
дому Острозьких. Звертається увага й на інших представників цього роду,
розглядаються їхні славні діяння.
Опис Острога, «тримовного ліцею» в цьому місті й історія роду
Острозьких становлять першу частину поеми. Це ніби опис цивілізованого
світу. Інші частини поеми, друга, третя й четверта, – вже переважно опис
125

ZESZYT NAUKOWY PRAC UKRAINOZNAWCZYCH

світу нецивілізованого, зокрема козацького, а також війни, яка руйнує
усталений порядок речей. Це ніби два світи, протиставлені один одному.
Правда, Пекалід прагне дотримуватися об’єктивності. Характеризуючи
козаків, звертає увагу на те, що вони воюють проти ворожих сил. Мовляв,
Хортиця (а там продовжувало концентрувалося козацтво, переважно
нереєстрове) є «вірна захисниця люду».
«Всякого, що по морях навкруги роз’їжджає на суднах,
Нищить ворожі він скрізь кораблі на Евскінському Понті
Та несподіваним нападом скіфські руйнує фортеці.
Зовсім цей люд не боїться на суднах іти проти флоту
Й зараз не хоче сидіти при звичних заняттях і війська
Тисяч аж п’ять посилає, що спокій порушити може
Навіть великих магнатів і вигнать їх з власних палаців» [8, с. 217].
Пекалід ніби відобразив амбівалентне ставлення до запорізьких
козаків. Так, з одного боку, ці люди є корисними, вони «нищать ворогів»,
передусім турків і татар. Але, з іншого боку, козаки звикли до постійних
війн. Тому можуть порушити спокій, повернувши зброю проти
цивілізованого світу. Це вони й зробили під час повстання Криштофа
Косинського.
У Пекаліда немає особливих симпатій до козаків. Вони для нього
передусім деструктивні елементи. Тому поет дає їм таку характеристику:
«Отже, ви, люди жорстокі, о ви, бунтарі непокірні,
Чи ж це вас гонить велика упевненість вашого роду?
Чи летите ви на вчинок такий, не подумавши зовсім?
Чи ж ви дерзнули підняти тягар козака низового?
Дідько зловіщий забрав у вас розум, і ви загордились,
Тож чому зараз ви горді слова випускаєте з горла?
Чи ж то не бачить усього господь, чи цього він не знає?
Судний день прийде, і підете через поля ви на кару…» [8, с. 218-219].
Отже, Пекалід робить наголос на тому, що козаки не лише жорстокі
й непокірні, але й на те, що вони діють нерозумно. Розумне, раціональне
діяння людей для поета – одна з найбільших цінностей.
Пекалід звертається й до опису побутових деталей, що стосуються
життя козаків. Правда, здійснюється цей опис без симпатій. Поет звертає
увагу саме на нерозумні діяння козаків, зокрема на їхнє пияцтво. Ось один
із фрагментів поеми, де йдеться про перебування козаків у місті П’ятка, під
яким відбулася вирішальна битва між військом князя Василя-Костянтина
Острозького та військом козацьким:
«Ворог з сусідніх містечок позвозив великі запаси:
Вдосталь худоби, й Цецери плоди, і багатства великі,
Всюди по П’ятці гасав він тоді, божевільний неначе,
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Ззовні мав захист надійний, позиція дух піднімала,
Захистом в місті були усі пагорби й навіть долини.
Тілу вони жирним салом і темним вином догоджали,
Всі попивали фруктовий нектар – саламаху сільськую,
Вакх блукав всюди по вулицях міста: одні танцювали,
Інші стояли гуртом і співали пісні жартівливі,
Часто військова труба вигравала разючі мотиви,
Тож з ним частина жила лиш сьогоднішнім днем і, напившись,
П’яна хропіла, а інші не дбали цілком про напої:
Їздили верхи на конях, там коней привчала тягнути
Віз у пилюці, тут лук натягали великий, там списи
Кидали довгі й ударом і бігом тривожили інших.
Шум учинявся, і крик долітав до зірок золотавих.
Там знов столи застеляли і ставили вина й обіди» [8, с. 226].
Ця сцена чимось нагадує опис пияцтва козаків у відомій повісті
Миколи Гоголя «Тарас Бульба». Інша річ, що в Гоголя це зроблено
з певним виправданням, а в Пекаліда – з відвертим осудом.
І все ж автор поеми не вважає козаків пропащими людьми: вони
можуть діяти позитивно, обернувши зброю не проти своїх можновладців,
а проти ворогів-іновірців. Так, ведучи мову про Косинського, Пекалід
зазначає:
«Славу здобув би він більшу і в світі відомим усюди
Став би, якщо б доторкнувся судном колись вод Борисфена
Й густо зарослих його берегів, і ніколи війною
Проти Острозького княжого дому піти не посмів би» [8, с. 226].
Значне місце в творі присвячене опису битви під П’яткою.
Безперечно, симпатії автора на боці князівських військ. Він без особливого
співчуття описує великі втрати козацтва:
«Козаків низових, проте, більше зустріло
Лихо: вони, ніби град густий, падали вбиті на землю,
Чи то як з дуба, коли потрясти ним, спадає жолуддя.
Гостре залізо серця гордовиті наскрізь пробиває,
З уст запорожців убитих тече кров багряна струмочком,
Стогін і легіт жахливий від болю розходиться всюди,
Ген по узгір’я, й відлунням сумним повертаються знову.
Ріки повільні даремно підносять тіла їх до неба;
Трупи убитих лежать, імена багатьох не відомі.
Цілий загін тут на полі лежить, і вояцькая доблесть
Вже не тривожить сердець, і розкидав скрізь кості страх лютий» [8, с. 235].
Незважаючи на розгром козацького війська, який описується в поемі,
завершується вона на нотах примирення. Автор не сприймає козаків
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як чужинців. Для нього вони – «нерозумні свої». Укінці поеми описаний
діалог між Косинським та князем Острозьким. Під останнім маємо збірний
образ князів Василя-Костянтина та його сина Януша. Звісно, цей діалог
уявний. Він відображає розуміння козацької проблеми з позиції князів
Острозький і загалом волинської шляхти.
Косинський звертається з проханням помилувати його за нерозумні
вчинки:
«Я – саме той, хто мечем сплюндрував ці міста, повні чару.
Бачу свою я загибель: лежать на полях, вкритих снігом,
Серця шалений запал і надмірно зухвала свобода,
Крахом жахливим я вже заплатив за свій злочин ганебний» [8, с. 241].
Косинський ніби визнає, що на ці жахливі вчинки штовхнули його
неконтрольовані, нерозумні емоції – «серця шалений запал і надмірно
зухвала свобода». Князь же Острозький у відповіді Косинському закликає
його вчитися, зважувати свої діяння:
«Віроломний, на справах життєвих
Вчися! Ось скільки повстань підіймає свавілля людини,
Як повертаються долі людей під час бунту такого
Й в битві кінноти страшної, куди веде Марсова битва,
Що зруйнувати спроможне отих громадян миролюбних,
Що несуть війни жорстокі, що може князів хвилювати,
Бачив я все: це господь, суддя правди, засвідчив у битві.
Це був той день, коли наші війська переможні розкрили
Вашу хвальбу. Це ж бо ти, саме ти ось покликав до зброї
Душі відважні оті, що тепер вкрили трупами землю» [8, с. 241].
Вкладаючи такі слова в уста князя Острозького, автор віддає належне
сміливості козаків, називає їх «відважними душами». Князь вказує
Косинському, як би той мав повестися, щоб з користю використати відвагу
його війська:
«Краще було б ті частини свої повести у Родопи
Й вигнати із перешийка вузького рифейські загони
Чи то піти на сніжний Танаїс і кавказькі тумани!» [8, с. 241].
Поема закінчується своєрідним «гепі ендом». Розгромлені козацькі
загони покидають П’ятку і йдуть до себе, на Запоріжжя. Князі Острозькі
теж покидають це місце разом зі своїми загонами й прямують
до Костянтинова – однієї із головних твердинь на теренах свого князівства,
його нової столиці. Кожен ніби повертається в свій світ.
Отже, в поемі Пекаліда «Про Острозьку війну» ніби представлені два
світи – світ князівський і світ козацький. Перший – це світ цивілізований.
Можна сказати навіть так: це – світ розуму.
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Інший світ – козацький. У цьому світі живуть відважні люди. Вони –
непогані воїни й часто воюють з чужинцями – татарами й турками. Однак
у своїх діяннях козаки часто керуються почуттями. Не завжди їхні вчинки
є розумними. І таким нерозумним вчинком була їхня Острозька війна.
Козацький світ можна сприймати як світ почуттів, що протистоїть
світові розуму. Та все ж немає абсолютного антагонізму між цими двома
світами. Вони можуть знайти спільну мову й примирення. Свідченням цього
є й діалог між Косинським та князями Острозькими, наведений вкінці поеми.
Словом, ці світи можуть співіснувати. Основним світом має бути
князівський світ – світ стабільності. Саме тут є «міста квітучі». Світ
же козацький, який існує серед дикої природи, – ніби є доповнення до світу
князівського. Він має стати заборолом князівського світу від чужинців.
Однак повстання під проводом Косинського показало, що така схема
взаємин двох світів, князівського й козацького, не працює. Козацький світ
не хоче лишатися в своїх вузьких рамцях. Він претендує на світ князівський
– принаймні на його частку.
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The Image of Cossacks in the Poem of Simon Pekalid “About Ostroh War…”
Summary
The article examines how in the Latin language the poem by Simon Pekalid
“About Ostroh war…” («De bello Ostrogianо…»), written on the request of the Princes
Ostrogski, presented the image of the Cossacks, also how tendentious this image was
and how it matched with the realities.
Keywords: Simon Pekalid (Szymon Pękala, Simone Pekalidis), Ostroh, Princes
Ostrogski, Cossacks, poem, rebellion, Kszysztof Kosiński.
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«Книжиця» Василя Суразького
як один із перших зразків
ранньомодерного філософствування
на українських землях
Анотація
Василь Суразький належить до найбільш освічених українських полемістів
кінця XVI ст. Саме він заклав парадигму релігійного філософствування, яка
утвердилася на українських землях у кінці XVI – на початку XVII ст. і впливала
як в Україні, так і в інших східноєвропейських регіонах, де домінуючою була
Православна Церква.
У статті звернута увага на ісихастські аспекти «Книжиці» (в шести розділах)
Василя Суразького, що була створена в 1588 р. в середовищі Острозького
культурного осередку. Показано, що Василь Суразький у цьому творі спирався
на неоплатоністичні, зокрема ісихастські, традиції, які існували в Православній
Церкві. Також у статті розглядається, як ці традиції знайшли відображення
в зазначеному творі.
Ключові слова: Василь Суразький, Острог, князь Василь-Костянтин Острозький,
неоплатонізм, ісихазм, традиціоналізм.

Василь Суразький належить до найбільш освічених українських
полемістів кінця XVI ст. Саме він заклав парадигму релігійного
філософствування, яка утвердилася на українських землях у кінці XVI –
на початку XVII ст. і потім давала знати про себе як в Україні, так і в інших
східноєвропейських регіонах, де домінуючою була Православна Церква.
Проте, незважаючи на значний інтелектуальний потенціал творчості Василя
Суразького, йому помітно «не повезло» на фоні сучасних йому українських
письменників-полемістів – Івана Вишенського, Герасима і Мелетія
Смотрицьких, Клірика Острозького, Стефана Зизанія, Христофора Філалета
тощо. Однією з суттєвих причин цього була «зафілософізованість» мови
основного твору Василя Суразького – «Книжиці» (в шести розділах). Для
філологів та істориків (а переважно вони досліджували цей твір)
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«Книжиця» виявилася нецікавою. Історики філософії, які переважно
знаходилися під впливом західноєвропейського філософствування, також
не особливо звертали на нього увагу. Адже «Книжиця», базована
на східному християнському філософствуванні, видавалася їм «малоцікавим».
Тому фігурі Василя Суразького присвячено небагато наукових студій.
Зокрема, це роботи К. Копержинського [3], І. Мицька [6] й Б. Атаманенка [1],
в яких переважно розглядалися життєвий шлях Василя Суразького й деякі
аспекти його «Книжиці». Спроби розглянути погляди Василя Суразького
в контексті православного традиціоналізму здійснили П. Кралюк та
М. Якубович [4]. Проте питання про ісихастські аспекти «Книжиці» Василя
Суразького не знайшло достатнього висвітлення в їхній монографії,
присвяченій цьому творові.
У пропонованій статті звернута увага саме на ці ісихастські аспекти
«Книжиці». Показано, що Василь Суразький у цьому творі спирався
на неоплатоністичні, зокрема ісихастські, традиції, які існували в Православній
Церкві. Також у ній розглядається, як вони знайшли відображення
в зазначеному творі.
Про Василя Суразького (саме так цього письменника-полеміста
називали його сучасники – Іпатій Потій, Мелетій Смотрицький, Касіян
Сакович та Йосиф Кунцевич) відомо вкрай мало. Йому належить твір, який
часто фігурує під назвою «Про єдину істинну православну віру» [2]. Хоча
ця назва фактично є назвою першої частини книги. Твір правильніше
іменувати «Книжицею» чи «Книжкою». Подібні книжки (збірники) мали
поширення в тогочасній українській літературі. До них входили розділи
(частини), в яких обговорювалися ті чи інші богословські питання –
переважно такі, які стосувалися полеміки з римо-католиками. Подібного
типу «Книжиця» (в 10-ти розділах) була опублікована в Острозі в 1598 р.
Свою «Книжку» підготував полеміст Іван Вишенський, на якого справив
певний вплив Василь Суразький. Варто відзначити, що останній знав Івана
Вишенського. Ці два діячі входили до кола острозьких книжників і належали
до представників консервативного, традиціоналістського напрямку. Твір
Василя Суразького складався із 6-ти розділів. Тому його варто іменувати
«Книжицею» (в 6-ти розділах).
Щодо особи автора зазначеної «Книжиці», то існує думка, ніби ним
був Василь Андрійович Малюшицький. І. Мицько вважає, що батько
останнього, Андрій Іванович Обринський, займав посади королівського
секретаря, писаря литовського і підкормія новгородського [7, с. 100].
Останній володів Суражем, а в 1580 р. продав цю маєтність князю ВасилюКостянтину Острозькому. Гіпотеза про родинний зв’язок між Андрієм
Івановичем Обринським та Василем Андрійовичем Малюшицьким
не видається достатньо переконливою. Вона переважно будується на тому,
що Василь Андрійович певний час (орієнтовно з 1594 по 1604 рр.) був
суразьким намісником князя Острозького і «старшим строітелем і патроном
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острозького шпиталя». Радше, можемо говорити, що вказаний діяч належав
до дрібного шляхетського роду Малюшицьких, котрі мали свої родові
корені на теренах сучасної Білорусі – в Новогородському повіті.
Вважається, що Василь Суразький народився десь у середині XVII ст.
Помер у часі між 1604 та 1606 роками. Період його життя співпав із життям
князя Василя-Костянтина Острозького, коли Острозьке князівство
знаходилося на вершині могутності. Сам же Василь Суразький належав
до близького оточення князя, виконуючи його завдання.
Нам нічого не відомо, де навчався Василь Суразький і хто його
навчав. Однак «Книжниця» (в 6-ти розділах) свідчить про те, що її автор
не лише засвоїв ази грамотності й писарського ремесла, а й був ознайомлений
з різноманітною теологічною літературою. Письменник не лише досконало
знав біблійні тексти, а й твори східних Отців Церкви, латинських
середньовічних авторів. Орієнтувався і в сучасній йому богословській
лектурі. Полемізує він з католицькими теологами Петром Скаргою
та Бенедиктом Гербестом [2, с. 726]. У певному сенсі, «Книжиця» Василя
Суразького є відповіддю на їхні твори, передусім на твір Гербеста
«Положення віри Римської Церкви», який побачив світ у Кракові в 1586 р.
На цей же Гербестовий твір готував полемічну відповідь Герасим
Смотрицький. Ним у 1587 р. була написана й укладена книжка, яка стала
відома під назвою «Ключ царства небесного». Хоча ця назва є назвою
однієї із двох статей книги. За великим рахунком, твір Смотрицького
«не тягнув» на достойну відповідь ні на згадану книгу, ні тим паче
на трактат Петра Скарги «Про єдність Церкви Божої під єдиним
пастирем…», перше видання якого побачило світ у 1577 р. Певно,
це розумів В.-К. Острозький, який і замовив Смотрицькому «Ключ царства
небесного». Але оскільки цей твір «не виправдав сподівань», князь замовив
написати відповідь іншому інтелектуалу при своєму дворі. Ним став Василь
Суразький, який у 1588 р. завершив свою «Книжицю».
Чи були Смотрицький і Суразький соратниками? Чи конкурентами?
Нам видається більш відповідною реаліям є друга відповідь. На таку думку
наштовхує те, що Василь Суразький в «Книжиці» використовує не видання
Острозької Біблії, редаговане Смотрицьким, а якісь інші тексти –
не виключено, що це був переклад самого Василя Суразького [про це більш
детальніше див.: 4, с. 23-25].
Немає ясності щодо того, чи «Ключ царства небесного» й «Книжиця»
(в шести розділах) вийшли відповідно в роках 1587-му і 1588-му. Схоже,
вони в той час не були опубліковані, а побачили світ аж через десять років.
Можна лише гадати, чому так сталося. Чи то В.-К. Острозький
відмовився від різкого антикатолицького курсу і пішов на порозуміння
з католиками, тому й не захотів видавати ці твори? Хоча це видається
малоймовірним. У цей період, наскільки можна судити, він не мав підстав
для дружби з католиками. Радше, навпаки. Можна припустити, що в той час
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В.-К. Острозький не мав фінансових можливостей для видання «Ключа
царства небесного» й «Книжиці». Правда, й така версія виглядає
непереконливою – князь володів величезними коштами. Тому цілком міг
виділити гроші на ці видання. Можлива ще така версія. Коли з’явився
згаданий твір Смотрицького, Острозький, бачачи його невідповідність
поставленому завданню і не бажаючи такий твір видавати, доручив
Суразькому написати полемічну відповідь. Той і створив більш
фундаментальний і об’ємний твір. Натомість, Смотрицький, який
користувався при дворі В.-К. Острозького помітним впливом, міг
заблокувати видання книги Суразького.
Є думка, ніби «Ключ царства небесного» побачив світ уже після
смерті Смотрицького в 1596 чи 1597 рр. – і не в Острозі, а у Вільно.
Принаймні видання «Ключа…» нагадує тогочасні віленські друки. Щодо
«Книжиці» Суразького, то вона побачила світ у Острозі в 1598 р., коли
після укладення Берестейської унії актуальності набула полемічна боротьба
з католиками та адептами уніатства.
Складається враження, що в 90-их рр. XVI ст. Василь Суразький стає
головним православним ідеологом при дворі В.-К. Острозького, відсуваючи
на задній план Герасима Смотрицького. Так, є згадка про острозького
богослова Василя, який близько 1590 р. вів диспут із єзуїтами. Враховуючи
високу богословську освіченість письменника, можна припустити, що цим
диспутантом був саме він.
Василь Суразький підготував до видання в Острозькій друкарні
в 1598 р. «Псалтир з возслідуванням». Він там підписався «многогрішний
і худший в християнех убогий Василій», як і в «Книжиці». Ймовірно,
Суразький також підготував до видання в Острозькій друкарні в 1595 р.
«Маргарит». Правда, тут проставив лише свої ініціали «В А». Варто
вказати, що «Маргарит» є твором Іоанна Златоуста – автора, на якого
посилався Василь Суразький у своїй «Книжиці».
Можливо, за свою інтелектуальну діяльність письменник отримав
багату синекуру – керівництво Суразькою фундацією. Остання була
створена В.-К. Острозьким і затверджена королем Стефаном Баторієм
у 1585 р. Кошти від цієї фундації, до якої входило містечко Сураж
і навколишні села, офіційно йшли на потреби шпиталю та Троїцької церкви
в Острозі. Але, судячи з деяких документів, частина фундаційних грошей
виділялася на потреби Острозької академії.
У другій половині 80-их рр. XVI ст. Василь Суразький ще не очолював
Острозьку фундацію – у документах фігурують інші особи. Керував він
нею, судячи з доступних нам свідчень, у 1594-1604 рр. Хоча до керівництва
він міг прийти й раніше.
Призначення автора «Книжиці» керівником Суразької фундації
видається цілком логічним. В.-К. Острозький розплачувався за культурну
діяльність наданням маєтностей і відповідних грошовитих посад.
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Так, наприклад, за таку діяльність отримали від нього маєтності Герасим
Смотрицький, Христофор Філалет та інші.
У літературі можна зустріти думку, що Василь Суразький був
священиком. Наприклад, у виданні «Русской исторической библиотеки»,
де був перевиданий його твір, він фігурує саме так [2, с. 601]. Правда, немає
ніяких документів, котрі б підтверджували священицький сан Василя.
Чи не єдиним доказом цього може бути висока «теологізованість» його
«Книжиці».
Відомо, що Суразький був одружений (його дружина Гальшка
згадується в 1594 р.). Він мав від неї дітей – трьох дочок. Тому вважати
його представником чорного духовенства немає підстав. Схоже, не належав
він і до білого духовенства. Принаймні в книгах Суразький не вказував
на свій священицький сан. У документах він теж не згадується як священик.
Немає про нього згадок і серед представників духовенства тогочасної
Острожчини.
Можливо, це виглядає парадоксально, але в той час в Україні можна
було знайти швидше підготовлених до теологічних дискусій людей
у світському середовищі, ніж у середовищі духовенства. Саме до таких
«світських теологів» і варто віднести Василя Суразького з його
«Книжицею».
Характеризуючи вказаний твір, П. Кралюк та М. Якубович
відзначають, що «це самобутній апологетичний проект кінця XVI ст.,
в якому, на відміну від багатьох творів того періоду, відчитується
авторський стиль. Опираючись на найвагоміші досягнення християнського
богослов’я, Василь Суразький залишався вірним головному завданню своєї
книги – показати принципову єдність, зрозумілість, раціональність
та незмінність православ’я, що дозволяє називати автора представником
православного традиціоналізму… На відміну від багатьох інших
православних та католицьких полемістів, філософський світогляд Василя
Суразького відзначався ще й значною незалежністю. Автор відстоює
власну позицію з огляду на утвердженні догматичної та канонічної істини,
пропонуючи при цьому високий стиль полеміки, який зазвичай був
другорядним у включених до політичного протистояння міжконфесійних
протиріччях» [4, с. 34-35].
«Книжиця» Василя Суразького є об’ємним твором, який має складну
структуру. Окрім міркувань автора, тут маємо часті посилання на релігійних
авторитетів і навіть включення окремих творів до складу «Книжиці».
До таких належить «Послання Варлаама Калаврійськоого до якогось
Франтишка, учителя Римської церкви, про першість папи» та «Скорочене
сказання від літописця, сиріч від кройніки від латинян, які відступили від
православних патріархів».
У «Книжиці» зачіпається широке коло питань, які стосувалися
полеміки між православними й католиками. На початку автор намагається
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утвердити думку про істинність православної віри, яка пішла з правдивого
джерела – Єрусалиму. Далі велика увага приділено основній догматичній
відмінності між православними й католиками – питанню про сходження
Святого Духа. Також багато уваги звернуто на питання про першість
римського папи. Йдеться в книзі і про чистилище. Певна увага приділена
широкому колу обрядових питань – причастю, постам, датам християнських
свят, шануванню ікон, храмів тощо. Хоча твір був зорієнтований переважно
на дискусію з католиками, він мав також антиюдейські, антипротестантські
і навіть антиісламські аспекти.
«Книжиця» була твором відверто традиціоналістським. Автор,
захищаючи Православну Церкву, апелював до старини, традиції. Звідси
певна ісихастська спрямованість «Книжиці» Василя Суразького. Адже
ісихазм набуває поширення на українських землях ще в XV ст. Як на Сході,
так і на теренах України він стає «ідеологічною зброєю», яка, консервуючи
православ’я та ізолюючи його від руйнівних зовнішніх впливів, дозволяє
зберегти православну традицію.
Однак не варто розглядати «Книжицю» як суто ісихастський текст.
Радше, можна говорити про помітні ісихастські аспекти цього твору.
Передусім автор, як і представники ісихазму, апелює до авторитетної
християнської неоплатоністичної літератури – творів Отців Церкви Василія
Великого, Іоанна Златоуста, Іоанна Дамаскіна та інших. Він міг знайомився
з ними в перекладах Максима Грека.
Тут варто звернутися до творчості Максима Грека, який у багатьох
моментах є близьким для Василя Суразького. Поширена точка зору, що
Максим Грек належав до представників ренесансного гуманізму [8, с. 11-20].
Проте аналіз його діяльності й творів показує, що цього автора, радше,
варто вважати консерватором, наближеним до ісихастів. Не даремно його
твори користувалися значною популярністю в російських старообрядців.
Максим Грек (Михайло Триволіс) (близько 1470 — 1555),
народившись у в аристократичній грецькій родині, у 90-х роках XV ст. жив
у Флоренції, Болоньї, Падуї, Мілані, Венеції, де підтримував зв’язки
з відомими гуманістами. У 1504 р. він відправляється на Афон, де приймає
чернечий постриг у грецькому Ватопедському монастирі, а в 1516 р.
на прохання великого князя московського Василія ІІІ Івановича переїжджає
до Москви для перекладу Толковго Псалтиря. Після завершення роботи
Максим Грек просить дозволу повернутися на Афон. Але його затримують
у Москві, доручаючи перекладати й виправляти інші книги. Він перекладає
книги Священного писання і тлумачення на них, твори Отців Церкви
Василія Великого, Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, житія
з агіографічного збірника Симеона Метафраста, фрагменти з візантійської
енциклопедії Х ст. — Лексикона Свіди.
Максимові Греку належить низка творів публіцистичного характеру,
в яких він, зокрема, виступав проти монастирського землеволодіння,
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критикував астрологію й апокрифічну літературу. Помітне місце в його
творчості займають полемічні твори, спрямовані проти католиків, лютеран,
адептів Вірмено-Григоріанської Церкви, а також представників інших
релігій – юдеїв, мусульман, еллінів-язичників. Особливо негативно
ставився Максим Грек до унії католиків і православних.
Як перекладацька, так і полемічна діяльність Максима Грека могла
імпонувати Василю Суразькому. Останній також критикував католиків
(це був його основний об’єкт критики). Також він, як уже зазначалося,
полемізував із протестантами, юдеями та мусульманами.
Особливо багато уваги серед Отців Церкви Василь Суразький
приділяє Псевдо-Діонісію Ареопагіту. Судячи з тексту «Книжиці», її автор
ґрунтовно опрацював твори цього християнського мислителя, який
користувався значною популярністю в ісихастському середовищі.
У «Книжиці» знаходимо численні посилання на Псевдо-Діонісія Ареопагіта.
Творчість цього автора була достатньо відомою як у Візантії
й Західній Європі, так і в руських землях. Перші переклади його творів
старослов’янською мовою були зроблені на Балканах у XIV ст.,
а на початку XV ст. вони з’явилися на руських, зокрема сучасних
українських землях. Збереглися списки того періоду, зроблені київським
митрополитом Кипріаном [4, с. 19].
Звичайно, Василь Суразький вважає твори, приписувані Діонісію
Ареопагіту, такими, що постали ще в апостольські часи, в І ст. Відповідно,
вони мають велику цінність у християнській традиції. Правда, Василь
Суразький знав про сумніви щодо авторства приписуваних Діонісію творів.
Вказував, що деякі католики заперечують це авторство [2, с. 727].
Як «доведення автентичності» творів цього християнського письменника,
Василь Суразький наводить таке свідчення, що Діонісій у Фрязях, тобто
у Франції «костел будував» [2, с. 727]. Тут автор «Книжиці» ототожнює
Діонісія Ареопагіта з Діонісієм Паризьким, який жив у ІІІ ст. Але таке
ототожнення було західною традицією. Взагалі варто відзначити,
що «Книжиця», незважаючи на православний традиціоналізм автора,
свідчить про його непогане знайомство з інтелектуальними традиціями
латинського Заходу.
До Ареопагітиків, власне корпусу творів Псевдо-Діонісія, входить
чотири трактати («Про божественні імена», «Про небесну ієрархію», «Про
церковну ієрархію», «Таємниче богослов'я») і десять листів. Точно
не відомий час появи цих творів. Не відоме й ім’я автора. У сучасній
історико-філософській літературі поширеною є думка, що Ареопагітики
з’явилися в палестинсько-сірійському середовищі на рубежі V-VI ст. у зв’язку
із дискусіями між православними ортодоксами й монофізитами [5, с. 74].
Ареопагітики є одним із кращих зразків християнського
неоплатонізму. У цьому творі в центрі буття є Бог, від якого виходять на всі
сторони, поступово спадаючи, божественні еманації (випромінювання).
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Останні проходять через світ ангелів, церкву і далі аж до звичайних людей
і речей. Звідси своєрідний пантеїзм Ареопагітик – усе «небожественне»,
матеріальне ніби є часткою божественного. Звідси життєва активність
християнських неоплатоніків, ісихастів зокрема.
Бог у Ареопагітиках не є пізнаваним, його не можна співставити
з речами тварного світу. Звідси негативне, апофатичне богослов’я
Ареопагітик.
Однак поряд із апофатичним Псевдо-Діонісій пропонує
стверджувальне, катафатичне богослов’я. Суть його в тому, що богопізнання
можна здійснювати з допомогою аналогій, символів, божественних імен.
Із меншою адекватністю можна виразити Бога при допомозі таких понять,
як «гарне», «краса», «любов», «благо», «доброта» і т.д., котрі відносяться
до реальності, яку ми освоюємо з допомогою розуму. Люди й ангели,
приймаючи від Бога норму свого спільного буття, здатні піднятися
до нього. Але зробити це можна лише спільно. Це спільне буття має
базуватися на ієрархії. Тому одним із засадничих понять у Ареопагітиках –
ієрархія (від грецького слова архе, що означає «начало», «першооснова»).
Ієрархія – це відповідність всього онтологічно вторинного своєму началу.
Ієрархічною має бути церква як продовження ієрархії ангелів на землі.
Ієрархічним має бути й суспільство. Саме ієрархічність дає можливість
наближення до Бога, до незвіданого начала. А сам процес цього
наближення має містичний характер, коли мисль стає немногословною,
а в перспективі – безсловесною. Звідси ідея безмовності в неоплатонізмі,
яка особливо дала знати про себе в ісихазмі.
Ареопагітики стали одним із найпопулярніших творів релігійнофілософської думки епохи середньовіччя – як на сході Європи, так
і на заході. Але якщо на сході, де переважав неоплатонізм, вони стають
зразком для філософствування й богословствування, то на заході, де в період
«розвинутого» середньовіччя домінуючою стала «раціоналістична»
схоластика, базована на аристотелізмі, ситуація була іншою. Тут часто
Ареопагітики, зокрема в період Ренесансу, використовувалися для
боротьби із схоластичною філософією. Щось подібне бачимо й у Василя
Суразького. Він використовує Ареопагітики й твори східних Отців Церкви,
протиставляючи їх аристотелізму, котрий трактується як «латинська»
й «зовнішня» мудрість.
У цьому контексті варто відзначити, що Діонісію Аеропагіту Василь
Суразький дає надзвичайно високу оцінку. Він вважав, що сам апостол
Павло «таємно вчив священного Діонісія прихованого й невимовного про
Всевишнє Божество» [2, с. 675]. А саме така «наука» і була притаманна
ісихастам. Самого ж Діонісія Василь Суразький трактує як найвизначнішого
християнського філософа, протиставляючи його «зовнішнім» філософам,
тобто представникам класичної давньогрецької філософії [2, с. 679].
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Взагалі в «Книжиці» автор демонструє неприйняття цієї
«зовнішньої» філософії, яка широко використовується латинянами, тобто
адептами католицизму. Василь Суразький пише: «Побачиш у Італійських
країнах серед нинішніх потомків Аристотеля й Платона, та інших, і тих, які
коло них. І ніяке вчення, ні світське, ні богословське, в них не буде
прийняте, якщо воно не буде стверджене Аристотелівськими силогізмами»
[2, с. 671]. Такий підхід Василю Суразькому видається неприйнятним,
оскільки божественна істина не пізнається з допомогою логіки
(Аристотелівських силогізмів), а з допомогою внутрішнього чуття. Саме
таке пізнання було притаманне Діонісію Аеропагіту й іншим Отцям Церкви.
Такий «антифілософізм», представлений Василем Суразьким, стає
традицією в українській богословській консервативній літературі кінця
XVI – початку XVII ст. Звісно, тут помітну роль відігравало неприйняття
«латинської» мудрості, яка базувалася на логіці Аристотеля.
«Антифілософізм» зустрічається не лише в тогочасних українських авторів
консервативного спрямування, наприклад, у Івана Вишенського, але навіть
у авторів, які стояли на поступових позиціях (анонімний автор
«Перестороги», Мелетій Смотрицький). Лише в 20-их рр. XVII ст. деякі
українські автори починають робити спроби відійти від «антифілософізму»
й визнати цінність античного філософського спадку. Зокрема, це
простежується в «Палінодії» Захарії Копистенського й особливо в творчості
Касіяна Саковича. Остаточне ж утвердження аристотелізму як головного
напрямку філософствування відбулося в Києво-Могилянській академії.
На
нашу
думку,
«антифілософізм»
українських
авторів
обумовлювався не лише конфесійним протистоянням між православними
й католиками, хоча, безперечно, цей момент був дуже важливий. Та не менш
важливою була різна методика богословствування в західній схоластиці
й ісихазмі, що став поширеним у східнохристиянській традиції. Саме
ісихазм робив акцент на внутрішньому, «сердечному» пізнанні, яке
протистояло «раціональному», власне логічному, пізнанню.
Тут закономірно постає питання, чи викладалася філософія
в Острозькій академії, до якої, схоже, мав стосунок Василь Суразький.
Судячи з усього, в класичному західноєвропейському варіанті тут
ця дисципліна не викладалася. «Латинське» навчання філософії в українських
православних навчальних закладах остаточно утвердилося лише в КиєвоМогилянській академії. Проте це не значить, що філософія існувала поза
стінами Острозької академії. Якщо проаналізувати «Книжицю» Василя
Суразького, то бачимо, що в ній поняття філософія використовується
в негативному контексті лише тоді, коли мова заходить про давньогрецьку
філософію, якою послуговувалися католицькі теологи. Проте Василь
Суразький, як бачимо, вважає «великим філософом» Діонісія Аеропагіта.
Тобто для нього, окрім давньогрецької й пов’язано з нею католицької
філософії, існує інша філософія – православна.
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Поява «Книжиці» Василя Суразького, творів Клірика Острозького,
який звертався до теологічної проблематики, деяких інших творів
богословського характеру, що так чи інакше мали стосунок до Острозької
академії та Острозького культурного осередку, свідчать, що тут
культивувалася певна філософія. Але це була філософія неоплатоністична,
співзвучна в багатьох моментах ісихазму. Саме така філософія поставала
як альтернатива «латинському аристотелізму».
Складається враження, що Василь Суразький навіть намагається
запозичити стиль філософствування у Псевдо-Діонісія Ареопагіта. Тут
немає «раціоналістичної» схоластичної аргументації, а, радше, бачимо
апеляцію до «внутрішнього досвіду», який часто поєднується з посиланням
на авторитет східних Отців Церкви, яким цей досвід «відкрився» і вони
його висловили.
Якщо говорити про конкретне використання Василем Суразьким
творів Псевдо-Діонісія, то передусім бачимо, що він, посилаючись на цього
авторитета, говорить про непізнаваність із допомогою розуму Бога, котрого
варто вшановувати мовчанням. Щодо знань про божество, то воно було
передане Ісусом Христом і апостолами [2, с. 679]. Учнем апостола Павла
якраз і був Діонісій Ареопагіт.
Посилається Василь Суразький і на Ареопагітове вчення про
божественні імена. Ці імена він трактує як вияв еманації, божественні
промені. Самому ж Богу в контексті неоплатоністичної теорії еманації
дається таке визначення: «Єдиним бо від сущих є Бог, але він вище сущих,
і від нього всі сущі» [2, с. 677]. Бог для Василя Суразького, як і для ПсевдоДіонісія, є «скритим і невимовним вищесуттєвим божеством» [2, с. 675].
Тому автор «Книжиці» відкидає богословствування, яке базоване
на людських розмислах і є притаманним латинянам [2, с. 690].
Василь Суразький намагається використати вчення Псевдо-Діонісія
при розгляді догмату Трійці. Для нього Трійця є одним із божественних
імен. Розглядаючи ж дискутоване між православними й католиками вчення
про сходження Святого Духа, мислитель апелює до ідеї єдності Божества.
Відповідно, від Бога-Єдиного, іменем якого є Бог-Отець, і сходить Святий
Дух [2, с. 674-675].
Окрім Діонісія Ареопагіта, Василь Суразький доволі часто
посилається на Василія Великого. Останній намагався адаптувати
неоплатонізм до християнського віровчення. Зокрема, використовуючи
вчення неоплатоніків про Єдине, учив, що, незважаючи на різноманітність
частин світу, всі вони поєднані нерозторгнутими законами дружби в єдину
спільність і гармонію. Василій Великий приділяв чимало уваги догмату
Трійці. Це ж питання було одним із центральних у «Книжиці» Василя
Суразького. У цьому питанні полеміст, власне, й апелює до Василія
Великого [2, с. 683]. Також у цьому питанні автор «Книжиці» звертається
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і до інших церковних авторитетів християнського Сходу – Іоанна
Дамаскіна, Григорія Богослова тощо [2, с. 687].
Помітні ісихастські аспекти простежуються у вченні Василя
Суразького про «єрусалимство», яке викладене на початку «Книжиці»
і є для автора принципово важливим. «Видимий», власне «чуттєвий»
Єрусалим, тобто такий, що сприймається нашими чуттями, розглядається
ним як основа християнства. Він пише: «…ясно кожному правовірному,
що ніде, а лише в Єрусалимі є істинне начало віри, свята непорочна
Апостольської Церкви основа…» [2, с. 607].
Мало це вчення й церковно-політичні аспекти. У «єрусалимстві»
нескладно побачити пошук альтернативи для католицького Риму, що було
актуальним для православних українців того часу. Такою альтернативою
складно було зробити Новий Рим – Константинополь, оскільки, по-перше,
цей центр, де знаходилася кафедра «першого патріарха», з’явився «після
Риму», а, по-друге, це місто в той час перебувало в руках мусульман.
Василь Суразький намагається утвердити думку, що саме
із Єрусалиму беруть свій початок християнські віра й наука. Єрусалим –
місто, «багате для віруючих». Автор «Книжиці» говорить про різні
сакральні події, що відбувалися в цьому місті. Це – події старозавітної
та новозавітної історії. Особливий акцент, звісно, робиться на подіях
новозавітних – хрещенні Ісуса Христа, його преображенні, розп’ятті,
воскресінні й вознесінні. Також говориться, що саме в Єрусалимі «першого
єпископа, блаженного Якова сам Господь поставив і висвятив» [2, с. 609].
Тому з Єрусалиму бере свій початок Християнська Церква.
Єрусалим у Василя Суразького є центром істинного, власне
християнського, світу. Це його минуле, сучасне і майбутнє. Тут не лише
відбувалися знакові події біблійної історії, а зараз знаходяться головні
християнські святині. Звідси має початися друге пришестя Ісуса Христа.
На перший погляд, у наведених розмірковуваннях Василя Суразького
про Єрусалим та «єрусалимство», тобто належність до істинної християнської
спільноти, нічого принципово нового немає. Християни різних церков
(як на Заході, так і на Сході) вважали Єрусалим своїм головним сакральним
центром. Західні християни навіть здійснювали походи, щоб «визволити»
з рук невірних мусульман Єрусалим та гроб Господній.
У вченні про «єрусалимство» ісихастські моменти простежуються,
зокрема, в тезі Василя Суразького про «видимий» і «невидимий» Єрусалим.
Описаний у Біблії Єрусалим, як і Єрусалим дня сьогоднішнього зі своїми
святинями, є видимим, таким, що сприймають люди своїми відчуттями.
Це є також «божественний знак», який нам допомагає прилучитися
до Єрусалима невидимого, тобто божественного. «Видимий» Єрусалим
можна сприймати як «божественне ім’я». При чому це ім’я є одним
із найважливіших. Через віру людина здатна від видимого, чуттєвого
Єрусалиму прилучитися до мисленного, небесного Єрусалиму.
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Незважаючи на такий містицизм, притаманний ісихазмові, це вчення
мало практичну спрямованість. Ісихасти вдавалися до релігійних практик,
які мали на меті утверджувати східну християнську віру. Ці практики,
базовані на сильній вірі, що межувала з містицизмом, виявлялися достатньо
ефективними. Ісихасти могли програвати католиками в логічному,
раціональному обґрунтуванні християнських догматів, однак вони цьому
«раціоналізму» протиставляли свій містичний ірраціоналізм, не відступаючи
від своєї віри. Це дозволяло їм зберігати свої традиційні православні
погляди, не піддаючись «спокусі латинства».
Василь Суразький наголошує на зв’язку між видимим, тобто
матеріальним, яке сприймається нашими чуттями, й духовним. При цьому
посилається на приклади із релігійної практики. Зокрема, вважає,
що людина, котра молиться «духом», але виявляє «тілом» лінь, обманює
себе. Наприклад, той, хто звертається до жебрака з добрими словами, однак
не дає йому милостині, не чинить добре [2, с. 661]. Тобто «духовна» дія,
що не приносить користі, є самообманом.
Коли йдеться про «практицизм» Василя Суразького, то необхідно
торкнутися питання про його «матеріалізм». Він вважає, що «все духовне
від тілесного народжується» [2, с. 661]. Наприклад, ведучи мову про
створення Адама, мислитель вказує, що Бог спочатку створив його тіло,
а потім вдихнув у нього душу. Відповідно, «так завжди тілесне випереджає
духовне» [2, с. 661]. У плані практичному це, зокрема, виглядає так: щоб
осягнути «небесний» Єрусалим, треба спочатку увірувати в чуттєвий,
видимий, інакше кажучи, в Східну Християнську Церкву, що має свій
початок у Єрусалимі.
Проте не варто перебільшувати «матеріалізм» Василя Суразького.
Загалом він не виходить за межі християнського неоплатонізму, ісихазму
зокрема. Мислитель дотримується думки, що тілесне «розкриває» духовне
і є відображенням божественного. Воно сприймає «відбитки» вищого буття,
перетворює «невидиме» у «видиме». А раз так, то тіло для Василя
Суразького – це засіб для спасіння, пов’язаний із невидимим світом.
Правда, в справі спасіння тіло звертається не до розуму, що характерним
є для «неістинних» латинян, а до внутрішнього духовного досвіду, який
загалом має містичний характер.
І все ж, говорячи про ісихастські аспекти «Книжиці» Василя
Суразького, варто відзначити, що автор звертався і до неісихстських
джерел, чи навіть антиісихастських творів. Уже говорилося, що в «Книжиці»
повністю наводився такий твір, як «Послання Варлаама Калаврійськоого
до якогось Франтишка, учителя Римської церкви, про першість папи». Він
належав Варлааму Калабрійському (1290-1348), який був противником
ісихастів і якого можна вважати одним із предтеч ренесансних гуманістів.
Однак твір цього автора, який був опублікований Василем Суразьким,
імпонував йому через те, що хоча в ньому й говорилося про першість
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Римської церкви, але ця першість ставилася на один рівень з церквами
Єрусалимською, Олександрійською та іншими.
Загалом можна говорити, що Василь Суразький, спираючись
на спадок східних Отців Церкви, які стояли на позиціях християнського
неоплатонізму, намагався витворити власну парадигму філософствування,
а також філософську термінологію, використовуючи навіть елементи
тодішньої української розмовної мови. Таке філософствування спиралося
на давньоруські інтелектуальні традиції й, здавалося, мало непогану
перспективу. У кінці XVI – на початку XVII ст. воно в Україні стало
домінуючим. І в цьому велика заслуга Василя Суразького. Проте експансія
на українські землі католицизму, який ніс «раціоналізовану» схоластику,
базовану на аристотелізмі, похитнула позиції українських християнських
неоплатоніків. Особливо сильним для них ударом стала діяльність КиєвоМогилянської академії, де утвердився схоластичний аристотелізм. І все ж
традиції християнського неоплатонізму, адаптовані на українському ґрунті,
виявилися достатньо живучими. Пізніше вони знайшли вияв у творчості
Григорія Сковороди і в т.зв. «філософії серця».
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Vasyl Suraski's “Knyzhytsia”
as one of the First Examples of Early-Modern Philosophizing on Ukrainian Lands
Summary
Vasyl Suraski belongs to the most educated Ukrainian polemicists of the end
of 16 century. He established a paradigm of religious philosophizing which was used
witihin the Ukrainian lands at the end of 16th and beginning of 17th century and later
reminded about itself both in Ukraine and other Eastern European regions where
the Orthodox Church dominated.
th

143

ZESZYT NAUKOWY PRAC UKRAINOZNAWCZYCH
Attention in the article is drawn to the hesychast aspects of Vasyl Suraski’s
“Knyzhytsia” (in six chapters) which was created in 1588 in Ostroh cultural center.
It is shown that Vasyl Suraski in this work relied on the neoplatonic, particularly
hesychast, traditions which existed in the Orthodox Church. In the article it is also
considered how these traditions were reflected in the work.
Keywords: Vasyl Suraski, Ostroh, Prince Konstiantyn Vasyl Ostrozky, neoplatonism,
hesychasm, traditionalism.
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